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Nota introdutória - Revisão 2021  

Apesar de em 2019, aquando da elaboração da 1.ª versão do PMETA 2.0, encontrarmos já sinais 

do início de um surto epidémico em larga escala (que se veio a demonstrar ser pandémico), 

poucos poderiam antever as consequências do mesmo no dia-a-dia das pessoas, na economia e, 

consequentemente, no setor do turismo. 

Os números de 2020 (e mesmo de 2021), refletindo enormes quebras na procura, em 

consequência de confinamentos, limitações de espaço aéreo, medo generalizado de viajar, de 

entre outras, traduzem o enorme abalo a que toda uma região eminentemente turística esteve 

sujeita. 

Consequentemente, todas as projeções traçadas no início deste exercício de reflexão e que 

conduziram à proposta estratégica para 2020-2023, ruíram pela base, razão pela qual se sentiu a 

necessidade de se introduzir uma revisão à proposta inicial. 

Os objetivos foram reavaliados, algumas análises foram reapreciadas, mas as prioridades, 

curiosamente, não sofreram qualquer mudança: preocupação com a sustentabilidade, nas suas 

diversas vertentes. 

Esta coerência de propósitos demonstra, de forma cabal, que o contexto pode mudar e o caminho 

pode ser diferente, mas a meta será, inevitavelmente, sempre a mesma: termos uma “região 

turística competitiva, reconhecida pela qualidade da sua oferta, assente num desenvolvimento 

sustentável”. 
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Nota introdutória à versão original 2020 

O ano de 2020 parece marcar um novo ciclo e apresenta igualmente um novo conjunto de 

enormes desafios, aos quais o setor do turismo e a região do Algarve não poderão ficar 

indiferentes. 

Agora que se começa a registar um abrandamento num ciclo extremamente virtuoso, vários 

eventos recentes fizeram soar os alarmes, trazendo algumas preocupações para a região e para 

o setor: o recente surto de coronavírus veio recordar-nos da enorme vulnerabilidade do setor a 

fatores externos; a falência do operador Thomas Cook alertou-nos para o facto de, tal como ficou 

recentemente comprovado no setor bancário, o mito do “too big to fail” deve ser desconstruído; 

a falência de um número considerável de companhias aéreas a nível mundial (36 em 2 anos) torna 

premente uma séria reflexão sobre o setor do transporte aéreo; o já confirmado BREXIT deixa 

enormes incertezas sobre o comportamento futuro do mais importante mercado externo para o 

Algarve. 

A tudo isto junta-se uma (justificada) preocupação global com os efeitos das alterações climáticas 

e seu impacto no turismo. 

A resposta a estas questões reside no trabalho, no planeamento e no conhecimento do contexto 

em que operamos. Subjacente a essa resposta está também a consciência de que o caminho que 

a região tem que percorrer passa, seguramente, pela necessidade de sermos verdadeiramente 

sustentáveis, desconstruindo esse chavão e atuando sobre as diversas vertentes que a expressão 

encerra: economia, ambiente e pessoas. 

É precisamente nestas vertentes que incidem as propostas vertidas no PMETA 2.0, que tenta 

refletir a preocupação da região com a preservação dos seus valores, da sua identidade e no 

reforço da sua competitividade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Abordagem Metodológica 

 

 



 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  10 

 

1. Abordagem metodológica 

O Plano de Marketing Estratégico do Turismo do Algarve 2.0 pretende ser um documento 

orientador com vista à definição estratégica da atividade dos diversos intervenientes do setor do 

turismo, para o período de 2020-2023. 

Este plano está dividido em quatro etapas que se complementam entre si: “Planeamento 

Estratégico”; “Diagnóstico da atividade turística da região”; “Orientações estratégicas e 

objetivos” e “Planos de ação e projetos estratégicos”. 

 
   

 01| PLANEAMENTO ESTRATÉGICO  
 • Identificar os referenciais de planeamento estratégico do turismo  

 • Identificar outros planos com impacto no setor do turismo  
   

 02| DIAGNÓSTICO DA ATIVIDADE TURÍSTICA DA REGIÃO  
 • Caracterizar a atividade turística do Algarve  

 • Avaliar o desempenho da região do ponto de vista da oferta e da procura turística  

 • Aferir o comportamento dos concorrentes do Algarve  

 • Avaliar o impacto do COVID-19 no setor do turismo  

 • Identificar as principais tendências influenciadoras do consumo turístico  
   

 03| ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS E OBJETIVOS  
 • Hierarquizar os produtos/segmentos  

 • Avaliar os diferentes mercados emissores  

 • Identificar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), 

reconhecendo os fatores críticos de sucesso e os elementos diferenciadores e 

qualificadores do Algarve 

 

 • Definir os ativos estratégicos da região  

 • Definir a visão estratégica e eixos de atuação para o Turismo do Algarve  

 • Propor objetivos estratégicos para o período 2020-2023  
   

 04| PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS  
 • Definir planos de ação  

 • Descrever os projetos estratégicos  

   

Etapas de elaboração do Plano de Marketing Estratégico do Turismo do Algarve 2.0 

Fonte: Região de Turismo do Algarve 

 

 



 

 

2. Organização regional do turismo 
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2. Organização regional do turismo 

O setor institucional regional do turismo conta com duas entidades que, embora de natureza 

distinta, constituem os elementos agregadores da visão, expectativas e vontades dos 

intervenientes regionais do setor. 

Na esfera pública, a Região de Turismo do Algarve tem por missão a valorização e o 

desenvolvimento das potencialidades turísticas da respetiva área regional de turismo, bem como 

a gestão integrada do destino no quadro do desenvolvimento turístico regional, de acordo com 

as orientações e diretrizes da política de turismo definida pelo Governo e os planos plurianuais 

da administração central e dos municípios que a integram. 

A Região de Turismo do Algarve atua em quatro eixos principais: 

1. Promoção/Animação Turística – tendo tradicionalmente a incumbência de promover a região 

em Portugal, viu esta atribuição ser alargada ao mercado espanhol, com a publicação da Lei 

n.º 33/2013; 

2. Informação Turística – tendo a seu cargo uma rede de 20 postos de turismo, é o interlocutor 

natural de quem visita a região (ou pensa visitar) no processo de recolha de informação sobre 

o Algarve; 

3. Estruturação do produto/planeamento estratégico – área sobre a qual esta entidade regional 

se começou a debruçar recentemente. Tem desenvolvido algum trabalho no sentido de 

melhorar os produtos já consolidados e estruturar novos produtos com potencial na região; 

4. Gestão da marca Algarve – tem como responsabilidade a produção de conteúdos e suportes 

comunicacionais/ promocionais, desenvolvendo campanhas integradas de comunicação, 

com uma aposta nas novas tendências e tecnologias de informação, com o objetivo de 

aumentar a notoriedade do destino. 

Estatutariamente, as suas atribuições são as seguintes: 

a) Colaborar com os órgãos da administração central e local com vista à prossecução dos objetivos 

da política nacional que for definida para o turismo, designadamente no contexto do 

desenvolvimento de marcas e produtos turísticos de âmbito regional e sub-regional e da sua 

promoção no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e transfronteiriço 

com Espanha; 

b) Definir o plano regional de turismo, em sintonia com a estratégia nacional de desenvolvimento 

turístico, e promover a sua implementação. 

c) Assegurar o levantamento da oferta turística regional e sub-regional e a sua permanente 

atualização, no quadro do registo nacional de turismo, e realizar estudos de avaliação do 

potencial turístico da respetiva área territorial; 

d) Organizar e difundir informação turística, mantendo e/ou gerindo uma rede de postos de 

turismo e de portais de informação turística; 

e) Dinamizar e potenciar os valores e recursos turísticos regionais e sub-regionais; 
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f) Monitorizar a atividade turística regional e sub-regional, contribuindo para um melhor 

conhecimento integrado do setor; 

g) Assegurar a realização da promoção da região, enquanto destino turístico e dos seus produtos 

estratégicos, no mercado interno alargado compreendido, pelo território nacional e 

transfronteiriço com Espanha. 

O plano regional de turismo a definir pela Região de Turismo do Algarve deve assegurar a 

avaliação dos destinos sub-regionais de turismo existentes e assegurar o desenvolvimento 

daqueles cujos sinais distintivos já se encontrem consolidados. 

Na vertente público-privada, a Associação Turismo do Algarve tem a seu cargo, desde 2004, a 

promoção e divulgação turística do Algarve e dos seus produtos regionais, em todas as suas 

vertentes, através do estudo, preparação e desenvolvimento de ações específicas nos mercados 

externos (exceto Espanha), bem como a concertação entre entidades públicas e privadas 

regionais, com vista à definição de políticas, objetivos e estratégias de promoção turística do 

Algarve. 

Estatutariamente, a Associação de Turismo do Algarve tem como atribuições: 

1. A promoção e divulgação turística do Algarve, em todas as suas vertentes; 

2. O estudo, a preparação e o desenvolvimento da promoção, divulgação e animação turística do 

Algarve; 

3. O contributo para a melhoria qualitativa do produto turístico. 
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3. Planeamento estratégico 

A estratégia definida no PMETA 2.0 resulta de uma reflexão sobre as orientações nacionais do 

setor do turismo – Estratégia Turismo 2027 (ET27), bem como de outros planos, que não sendo 

setoriais influenciam a atividade turística, nomeadamente aqueles relacionados com o 

desenvolvimento sustentável, mobilidade e alterações climáticas. Todas estas questões e a sua 

transposição para o território estão ainda condicionadas pela definição do próximo quadro 

comunitário de financiamento – Portugal 2030, que se encontra em fase de preparação. 

3.1 Planos estratégicos de turismo 

O referencial estratégico para o turismo em Portugal para a próxima década encontra-se definido 

na “Estratégia Turismo 2027”, que combina uma visão de longo prazo, com uma ação no curto 

prazo, permitindo atuar com maior sentido estratégico no presente e enquadrar o futuro quadro 

comunitário de apoio. 

O Plano Turismo + Sustentável 20-23 visa contribuir para alcançar os objetivos da Estratégia 2027, 

incluindo o estímulo à economia circular no turismo, fomentando a transição para um novo 

modelo económico no setor que assente na prevenção, redução, reutilização, recuperação e 

reciclagem de materiais e energia (Agenda para a Economia Circular no Setor do Turismo). 

3.1.1 Estratégia Turismo 2027 

Enquanto estratégia partilhada de longo prazo para o turismo em Portugal, a ET27 apresenta 

como objetivos: 

• Proporcionar um quadro referencial estratégico para o turismo nacional; 

• Assegurar estabilidade e a assunção de compromissos quanto às opções estratégicas 

para o turismo nacional; 

• Promover uma integração das políticas setoriais; 

• Gerar uma contínua articulação entre os vários agentes do Turismo; 

• Agir com sentido estratégico no presente e no curto/médio prazo. 

Liderar o turismo do futuro é o mote desta estratégia, focada nas pessoas e que visa: 

• Definir uma visão, afirmando o turismo como hub para o desenvolvimento económico, 

social e ambiental em todo o território, posicionando Portugal como um dos destinos 

turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo; 

• Estabelecer prioridades, por via da definição de cinco eixos estratégicos, com as 

respetivas linhas e atuação: (i) valorizar o território; (ii) impulsionar a economia; (iii) 

potenciar o conhecimento; (iv) gerar redes e conetividade; (v) projetar Portugal; 

• Comprometer metas de sustentabilidade económica, social e ambiental: 

o Metas de sustentabilidade económica: (i) aumentar a procura em todo o 

território (oitenta milhões de dormidas); (ii) crescer em valor (26 mil milhões de 

euros em receitas); 

o Metas de sustentabilidade social: (i) alargar a atividade turística a todo o ano 

atingindo em 2027 o índice de sazonalidade mais baixo de sempre; (ii) duplicar o 
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nível de habilitações do ensino secundário e pós-secundário no turismo (de 30% 

para 60%); (iii) assegurar que o turismo gera um impacto positivo nas populações 

residentes; 

o Metas de sustentabilidade ambiental: (i) assegurar que mais de 90% das 

empresas de turismo adotam medidas de utilização eficiente de energia e da 

água e desenvolvem ações de gestão ambiental dos resíduos. 

• Focar dez ativos estratégicos do turismo nacional: pessoas, clima e luz, história e cultura, 

mar, natureza, água, gastronomia e vinhos, eventos artístico-culturais; desportivos e de 

negócios, bem-estar e também living - viver em Portugal. 

A ET27 apresenta um planeamento de horizonte lato, com linhas estratégicas de atuação 

operacionalizadas através de projetos orientados para o curto e médio prazo, assentes nas linhas 

de atuação dos seus cinco eixos. 

 

 
Eixos e linhas de atuação – ET27 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Linhas de atuação – Estratégia Turismo 2027 

Fonte: Turismo de Portugal 
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3.1.2 Plano “Reativar o Turismo | Construir o Futuro” 

O plano “Reativar o Turismo| Construir o Futuro” tem como objetivo incentivar a retoma do setor 

do turismo nacional, pós COVID-19. 

Depois do enorme impacto da pandemia na atividade turística nacional e global, foi considerado 

premente a implementação de um plano que possa colocar novamente o setor na senda do 

crescimento pré-COVID-19 e, em simultâneo, preparar o futuro dotando-o de mecanismos para 

o tornar mais responsável, mais sustentável e mais resiliente.  

O plano de ação “Reativar o Turismo | Construir o Futuro” pretende ser um guião orientador para 

o setor turístico, público e privado, cujas ações estão totalmente integradas com os objetivos do 

Plano de Recuperação e Resiliência e da Estratégia Portugal 2030, assegurando assim uma 

estratégia concertada para a retoma da economia nacional.   

De forma a superar os objetivos e as metas de sustentabilidade económica, ambiental e social 

definidas na ET2027, o Plano assenta em quatro pilares de atuação – apoiar empresas, fomentar 

segurança, gerar negócio e construir futuro – e é composto por mais de 50  medidas 

programáticas, ações específicas que, a curto, médio e longo prazo, permitirão transformar o 

setor e posicioná-lo num patamar superior de criação de valor, contribuindo de forma expressiva 

para o crescimento do PIB e para uma distribuição mais justa da riqueza. 

 

Plano de ação “Reativar o Turismo | Construir o Futuro” – Pilares de atuação 

Fonte: Turismo de Portugal 

Os objetivos centrais são "promover um turismo ao longo de todo o ano e em todo o território, 

através do apoio ao investimento, da capacitação das empresas, da qualificação dos recursos 

humanos e da aposta na acessibilidade aérea e na mobilidade sustentável, áreas fundamentais 

para incentivar a competitividade do destino". 
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Com um investimento previsto de 6,1 mil milhões de euros, pretende-se ultrapassar os 80 

milhões de dormidas em todo o território e os 26,6 mil milhões de euros de receitas turísticas em 

2027, de uma forma sustentável, gerando riqueza e bem-estar em todo o território, ao longo de 

todo o ano e apostando na diversificação de mercados e segmentos. 

 

Plano de ação “Reativar o Turismo | Construir o Futuro” – Objetivos de Sustentabilidade Económica 

Fonte: Turismo de Portugal 

O plano de ação “Reativar o Turismo | Construir o futuro” foi aprovado através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 76/2021, de 16 de junho. 
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3.1.3 Plano Turismo + Sustentável 20-23 

 

Sob o lema “Mais do que um desafio, é o caminho”, o Plano Turismo + Sustentável 20-23 tem 

como propósito posicionar Portugal como um dos destinos turísticos mais competitivos, seguros 

e sustentáveis do mundo através de um desenvolvimento económico, social e ambiental em todo 

o território.  

Decorrente do plano de retoma “Reativar o Turismo| Construir o Futuro” e alinhado com os 

objetivos da Estratégia Turismo 2027 (ET27), o Plano Turismo + Sustentável 20-23 pretende 

intensificar o objetivo da sustentabilidade na atividade turística, com ações como a reeducação 

para uma restauração circular e sustentável, o desenvolvimento de práticas para uma economia 

circular, a neutralidade carbónica nos empreendimentos turísticos, a construção sustentável em 

empreendimentos turísticos, a eficiência hídrica nos campos de golfe em Portugal e a redução do 

plástico na hotelaria. 

O Plano Turismo + Sustentável 20-23 rege-se por cinco princípios, os quais estiveram na base da 

sua elaboração e continuarão presentes no período de implementação: 

1. Contribuir para alcançar as metas da Estratégia Turismo 2027; 

2. Reforçar o papel do Turismo nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas; 

3. Promover a transição energética e a agenda para a economia circular das empresas do 

setor; 

4. Envolver os stakeholders do setor num compromisso conjunto de transformação da 

oferta e sustentabilidade do destino; 

5. Estimular uma mudança de atitude em toda a cadeia de valor do setor. 
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O plano desenvolver-se-á sob quatro eixos de atuação, que refletem a abrangência dos projetos 

e ações a desenvolver com os parceiros públicos e privados, direta e indiretamente associados 

ao setor. 

EIXO I – ESTRUTURAR uma oferta cada vez mais sustentável 

Objetivos: 

 Assegurar que o setor adota com rapidez e eficácia, medidas de eficiência ambiental; 

 Incluir nas políticas públicas do ordenamento do território e nos instrumentos de 

gestão territorial, as disposições que asseguram a sustentabilidade dos territórios e 

dos usos turísticos; 

 Orientar a estruturação dos produtos e da oferta turística através de princípios de 

sustentabilidade; 

 Assegurar o impacto positivo do turismo nas comunidades diminuindo as assimetrias 

regionais; 

 Desenvolver soluções orientadas para os desafios da sustentabilidade pelo 

ecossistema de inovação no turismo; 

 Investigar e inovar para a economia circular; 

 Incrementar a digitalização na atividade das empresas. 

EIXO II – QUALIFICAR os agentes do setor  

Objetivos: 

 Qualificar e formar jovens e profissionais para as práticas de sustentabilidade, 

enquanto agentes de mudança; 

 Garantir a integração transversal dos pilares da sustentabilidade nos projetos 

educativos e formativos; 

 Educar para a sustentabilidade e para a economia circular; 

 Capacitar as empresas para a gestão sustentável da sua atividade e negócio; 

 Capacitar os destinos turísticos para as exigências do planeta em termos de 

sustentabilidade. 

EIXO III – PROMOVER Portugal como um destino sustentável 

Objetivos: 

 Assegurar que Portugal é reconhecido internacionalmente como destino sustentável; 

 Divulgar a oferta turística sustentável, em todo o território e ao longo de todo o ano; 

 Promover a procura turística sustentável; 

 Promover a mobilidade turística sustentável no território nacional;  

 Sensibilizar os turistas para comportamentos responsáveis.  

EIXO IV – MONITORIZAR as métricas de sustentabilidade no setor 

Objetivos: 

 Assegurar a monitorização contínua das métricas de sustentabilidade através de um 

quadro amplo e estável de indicadores; 

 Garantir a disseminação de resultados. 
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Com a concretização deste plano pretendem-se atingir as seguintes metas globais em 2023:  

• Ter 75% de empreendimentos turísticos com sistemas de eficiência energética, hídrica e 
gestão de resíduos;  

• Ter 75% dos empreendimentos turísticos que não utilizam Plásticos de Uso Único;  

• Vinte e cinco mil aderentes ao Selo Clean & Safe; trinta mil profissionais formados e mil 
auditados;  

• Cinquenta mil profissionais com formação nas áreas da sustentabilidade; 

• Duzentas referências internacionais sobre Portugal associado à sustentabilidade. 
 
Gestão e Monitorização 

Pretende-se que a implementação do plano seja feita de forma plural com base num modelo de 

gestão partilhada e monitorização com coordenação do Turismo de Portugal e dinamização, nas 

respetivas áreas de competência, por um conjunto alargado de entidades parceiras. 

 
São identificadas as seguintes Entidades Parceiras já envolvidas, ou a envolver, na implementação 

do plano:  

• Confederação do Turismo de Portugal; 

• Associações e empresas do setor; 

• Entidades Regionais de Turismo; 

• Direções Regionais de Turismo dos Açores e Madeira; 

• Agências Regionais de Promoção Turística; 

• NEST – Centro de Inovação do Turismo; 

• Organismos da administração local, regional e central; 

• Entidades nacionais e internacionais, de diferente natureza, com atuação no âmbito da 

sustentabilidade; 

• Entidades da academia; 

• Cidadãs e cidadãos com papel de destaque na defesa da sustentabilidade. 

Grupo de Acompanhamento 

Pretende-se integrar todos os agentes do Turismo (interlocutores da cadeia de valor e parceiros 

institucionais), num Grupo de Acompanhamento para a sustentabilidade no destino turístico 

Portugal, que acompanhará a execução do plano e, através do debate, da partilha de 

conhecimento e boas práticas, identificará recomendações para ações a curto e médio prazo. 

3.2 Planos com impacto no setor do turismo 

Cientes de que as opções estratégicas assumidas para a região têm, direta ou indiretamente, 

reflexos na atividade turística, destacam-se outros planos que, não estando diretamente 

ligados ao setor do turismo, acabam por condicionar o setor. Pelo seu cariz, podem influenciar 

e condicionar opções estratégicas e algumas das atividades associadas aos eixos estratégicos 

propostos no PMETA 2.0. 
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3.2.1 Agenda 2030 

Aprovada na Cimeira da Organização das Nações Unidas a 25 de setembro de 2015, a resolução 

A/RES/70/1 “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento sustentável”, 

entrou em vigor em 2016. Na sua génese podem ser encontrados 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a alcançar, até 2030, por todos os 193 países, 

suportados por mais de duzentos indicadores que permitem monitorizar o respetivo progresso e 

sustentar os relatórios anuais. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as respetivas metas estão interligados e têm 

um caráter global, isto é, devem ser aplicados universalmente, partilhando-se a responsabilidade 

pelo seu alcance por todos os países (e não apenas nos países em desenvolvimento), o que traduz 

uma evolução face aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (2000-2015). 

 
       17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 

       Fonte: Nações Unidas 
 

A nível nacional é recomendado que as diretrizes da Agenda 2030 sejam incorporadas nas 

estratégias em planos nacionais em torno de cinco áreas temáticas (os 5Ps): Pessoas, Planeta, 

Prosperidade, Paz e Parcerias. 

O turismo tem o potencial para contribuir, direta e indiretamente, para a concretização de todos 

os ODS estabelecidos. Esta questão é particularmente evidente nas metas dos ODS 8, 12 e 14, 

sobre crescimento económico inclusivo e sustentável, consumo e a produção sustentáveis e o 

uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos, respetivamente. 

O turismo sustentável está fortemente posicionado na Agenda 2030, pelo que a sua 

concretização requer uma estrutura de implementação clara, financiamento e investimento 

adequados em tecnologia, infraestrutura e recursos humanos.  
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3.2.2 Estratégia Nacional Portugal 2030 

A Estratégia Portugal 2030, aprovada em outubro de 2020, constitui o quadro de orientação geral 

para a definição e implementação das políticas públicas estruturais na próxima década, sendo o 

referencial para os vários instrumentos de política, como o Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR) e o próximo quadro comunitário de apoio 2021-27 (Portugal 2030). 

Assenta em quatro agendas temáticas, no âmbito das quais são definidos vários domínios 

estratégicos: 

Agenda temática 1 – As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, 

menos desigualdade, cujos domínios estratégicos são: sustentabilidade demográfica; promoção 

da inclusão e luta contra a exclusão; resiliência do sistema de saúde; garantia de habitação 

condigna e acessível; combate às desigualdades e à discriminação. 

Agenda temática 2 – Digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento, 

cujos domínios estratégicos são: promoção da sociedade do conhecimento; digitalização e 

inovação empresarial; qualificação dos recursos humanos; qualificação das instituições. 

Agenda temática 3 – Transição climática e sustentabilidade dos recursos, cujos domínios 

estratégicos são: descarbonizar a sociedade e promover a transição energética; tornar a 

economia circular; reduzir os riscos e valorizar os ativos ambientais; agricultura e florestas 

sustentáveis; economia do mar sustentável. 

Agenda temática 4 – Um País competitivo externamente e coeso internamente, cujos domínios 

estratégicos são: competitividade das redes urbanas; competitividade e coesão na baixa 

densidade; projeção da faixa atlântica; inserção territorial mercado ibérico. 

Apesar de se encontrar ainda em fase de elaboração e após um processo de reflexão sobre o 

futuro da política de coesão, já se encontram definidas as principais prioridades do próximo 

Quadro Comunitário de Financiamento Portugal 2030, que visam responder aos principais 

constrangimentos ao desenvolvimento do país, a seguir elencadas: 

a) Inovação e conhecimento - Assegurar as condições de competitividade empresarial e o 

desenvolvimento da base científica e tecnológica nacional para uma estratégia sustentada na 

inovação; 

b) Qualificação, formação e emprego - Assegurar a disponibilidade de recursos humanos com 

as qualificações necessárias ao processo de desenvolvimento e transformação económica e 

social nacional, assegurando a sustentabilidade do emprego;  

c) Sustentabilidade demográfica - Travar o envelhecimento populacional e assegurar a 

sustentabilidade demográfica, assegurando simultaneamente a provisão e bens e serviços 

adequados a uma população envelhecida; 

d) Energia e alterações climáticas - Assegurar as condições para a diminuição da dependência 

energética e de adaptação dos territórios às alterações climáticas, garantindo a gestão dos 

riscos associados;  
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e) Economia do mar - Reforçar o potencial económico estratégico da Economia do Mar, 

assegurando a sustentabilidade ambiental e dos recursos marinhos;  

f) Redes e mercados externos - Assegurar a competitividade externa das cidades e regiões 

urbanas dos territórios atlânticos e dos territórios do interior;  

g) Competitividade e coesão dos territórios de baixa densidade - Reforçar a competitividade dos 

territórios da baixa densidade em torno de cidades médias, potenciando a exploração 

sustentável dos recursos endógenos e o desenvolvimento rural, diversificando a base 

económica para promover a sua convergência e garantindo a prestação de serviços públicos;  

h) Agricultura/florestas - Promover um desenvolvimento agrícola competitivo com a valorização 

do regadio, a par de uma aposta estratégica reforçada na reforma florestal. 

Esta estratégia nacional refletirá os grandes objetivos para o país, assim como a orientação das 

políticas públicas que para eles concorrem. Tem ainda o propósito de preparar o próximo período 

de programação dos fundos da União Europeia nas regiões, que deverá subordinar-se aos 

objetivos e opções que venham a ser definidos na estratégia para o país. 

3.2.3. Plano de Recuperação e Resiliência  

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) consubstancia-se num conjunto de reformas 

estruturais que visam assegurar a saída da crise pandémica e garantir um futuro resiliente para 

Portugal, assegurando o crescimento sustentável de longo prazo e a resposta aos desafios da 

transição para uma sociedade mais ecológica e digital. Enquadra-se no Next Generation EU, um 

instrumento temporário criado pelo Conselho Europeu a partir do qual se desenvolve o 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 

O PRR português apresenta-se com um período de execução até 2026, para implementar um 

conjunto de reformas e de investimentos que permitam retomar um crescimento económico 

sustentado, em convergência com a Europa ao longo da próxima década. Será financiado por 

recursos totais de 16,6 mil M€, distribuídos por cerca de 14 mil M€ de subvenções e 2,7 mil M€ 

de empréstimo. 

Prevê-se que a combinação dos fundos europeus do Quadro Financeiro Plurianual e do Next 

Generation EU permita a Portugal aceder a um volume de cerca de cinquenta mil milhões de 

euros (M€) no período de 2021 a 2029, considerando apenas as subvenções. O PRR assume-se 

como um dos instrumentos de financiamento de uma estratégia global mais vasta, a Estratégia 

2030, que define a visão do país em termos económicos, sociais e ambientais para a corrente 

década. 

O Plano de Recuperação e Resiliência apresenta-se com 20 componentes que integram um total 

de 37 reformas e de 83 investimentos. Essas componentes estão agrupadas em torno de três 

dimensões estruturantes: a Resiliência, a Transição Climática e a Transição Digital. No total, as 

reformas e os investimentos previstos absorvem 16 644 milhões de euros de financiamentos do 

PRR, distribuídos por 13 944 milhões de euros de subvenções (84% do total) e 2 700 milhões de 

empréstimos (16%).  
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Relativamente ao Algarve, sem prejuízo de outras componentes, o PRR incide particularmente 

sobre o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, ao qual afeta 200 M€. 

 
Plano de Recuperação e Resiliência – Dimensões estruturantes e componentes 

Fonte: PRR – Recuperar Portugal, construindo o Futuro (22/04/2021) - https://www.portugal.gov.pt  

3.2.4 Algarve 2030 – Estratégia de Desenvolvimento Regional  

Paralelamente à definição da estratégia nacional, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve elaborou a Estratégia Regional do Algarve 2030, onde se encontra definida a 

visão do Algarve face às linhas gerais de prioridade pós 2020. 

Para a delineação da estratégia regional estabeleceu-se um racional de alinhamento com os 

Objetivos de Política da Coesão pós-2020 (OP1 - Uma Europa mais inteligente; OP2 - uma Europa 

mais verde e hipocarbónica, OP3 - uma Europa mais conectada; OP4 - uma Europa mais social e 

OP5 - uma Europa mais próxima dos cidadãos) e com as Agendas Temáticas do Portugal 2030, 

tendo presente a racionalidade e coerência das intervenções à luz das orientações do PNPOT e a 

relação com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização 

das Nações Unidas.  

Este documento preconiza a seguinte visão estratégica para o Algarve 2030:  

Uma região reconhecida internacionalmente pela qualidade de vida e identidade, dotada de 

atores capacitados para fazer face aos novos desafios, por via de escolhas sustentáveis, 

conducentes a um Algarve +Inteligente, +Verde e Hipocarbónico, +Conectado, +Social e +Próximo 

das pessoas. 
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Visão estratégica para o Algarve 2030 
Fonte: Algarve 2030 – Estratégia de Desenvolvimento Regional 

A alcançar com a concretização dos seguintes objetivos específicos. 
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3.2.5 Plano Intermunicipal de adaptação às alterações climáticas do Algarve  

O Plano de Adaptação às Alterações Climáticas da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve 

(PIAAC-AMAL) está alinhado com os principais objetivos da Estratégia Europeia de Adaptação às 

Alterações Climáticas (EEAAC) e da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

(ENAAC2020), contribuindo para: 

1. Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 

2. Implementar medidas de adaptação; 

3. Promover a integração da adaptação em políticas setoriais, através de ações que 

promovam a contínua implementação de soluções baseadas no melhor conhecimento 

técnico-científico e em boas práticas nacionais e internacionais. 

O PIAAC-AMAL procura aumentar a resiliência do território e populações aos efeitos das 

alterações climáticas, entendendo-se a resiliência como a capacidade que um determinado 

sistema tem para manter a sua identidade, absorvendo as mudanças internas e os choques ou 

perturbações externas. Procura-se, portanto, que a região do Algarve aumente a capacidade de 

absorver diferentes perturbações relacionadas com as alterações climáticas, sem que as funções, 

estruturas, identidade e respostas essenciais se modifiquem de tal forma que impliquem uma 

rutura do sistema. A capacidade de o sistema persistir às perturbações resulta da sua habilidade 

em adaptar-se a novos desafios, de aprender com as situações passadas e de se auto-organizar. 
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A visão do PIAAC-AMAL é: “O Algarve, uma região resiliente ao clima em mudança, sustentado na 

procura continuada de conhecimento científico e das melhores práticas de adaptação às 

alterações climáticas.” 

O Plano de Adaptação às Alterações Climáticas da Comunidade Intermunicipal do Algarve tem 

como principais objetivos: 

1. Melhorar o nível de conhecimento sobre o sistema climático do Algarve, e as relações 

diretas e indiretas que o clima e as suas alterações têm nos setores considerados prioritários 

(Recursos Hídricos, Agricultura, Biodiversidade, Economia, Energia, Florestas, Saúde Humana, 

Segurança de Pessoas e Bens, Transportes e Comunicações, Zonas Costeiras e Mar); 

2. Reduzir a vulnerabilidade do Algarve aos impactos das alterações climáticas e aumentar a 

capacidade de resposta com base em políticas de adaptação, assentes no aprofundamento 

contínuo do conhecimento e da monitorização; 

3. Integrar a adaptação às alterações climáticas em políticas setoriais e nos instrumentos de 

gestão do território, com incidência na região do Algarve; 

4. Promover a adaptação com base na evidência demonstrada por estudos científicos e boas 

práticas, nacionais e internacionais; 

5. Promover o envolvimento e potenciar sinergias entre as várias partes interessadas no 

processo de adaptação às alterações climáticas, apelando à participação informada dos 

diferentes agentes locais e fortalecendo parcerias entre entidades e organismos públicos e 

privados responsáveis pela gestão da Comunidade Intermunicipal do Algarve. 

 

                Opções estratégicas e medidas de adaptação 

                Fonte: PIAAC-AMAL 
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Na sequência dos estudos setoriais realizados no âmbito do PIAAC-AMAL, foram identificadas as 

seguintes vulnerabilidades climáticas (atuais e projetadas em cenários de alterações climáticas): 

• Disponibilidade hídrica; 

• Temperaturas elevadas; 

• Subida do nível médio do mar; 

• Cheias e inundações pluviais; 

• Fatores climáticos combinados. 

Paralelamente a este Plano Intermunicipal, alguns municípios da região dispõem de estratégias 

para os seus respetivos concelhos, de entre os quais o município de Lagos, que dispõe, desde 

janeiro de 2019, de um Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC). O 

município de Loulé já tem definida a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

(EMAAC), encontrando-se, tal como o município de Faro, a delinear o seu PMAAC.  

No presente quadro de alterações climáticas, a disponibilidade ou escassez de água, a sua 

qualidade ou a sua gestão constituem-se como questões prementes que colocam desafios à 

região algarvia em vários setores, incluindo o turismo. 

A situação de seca que, nos últimos anos, de forma recorrente, afeta o sul de Portugal e que 

tende a agravar-se, tem inegáveis impactos na atividade turística, na paisagem, no consumo de 

água, na gestão de campos de golfe, na agricultura, entre outros aspetos. 

Face à diminuição dos recursos hídricos, impõe-se uma gestão eficiente dos mesmos e a adoção 

de medidas visando o seu uso sustentável como, entre outras identificadas no Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, as seguintes: 

• Tratar e reutilizar águas residuais na agricultura e nos campos de golfe; 

• Remodelar os sistemas de abastecimento de água e infraestruturas de rega de modo a 

reduzir perdas; 

• Repensar os espaços verdes para diminuir as suas necessidades de água; 

• Promover a mudança de comportamentos para evitar o desperdício através de 

campanhas de sensibilização dirigidas a residentes e a turistas. 

Importa planear, agir e também monitorizar. No que se refere a este aspeto, salienta-se a criação 

do Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, que contempla também o problema da 

água no seu quadro de análise. 

 3.2.6 Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o Algarve (PAMUS) 

O Plano de Ação de Mobilidade Urbana 

Sustentável para o Algarve (PAMUS) constitui um 

plano de ação que tem enquadramento no acordo 

de parceria, firmado entre Portugal e a Comissão 

Europeia, em que se definem os princípios de 
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programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para 

promover em Portugal até 2020. Neste âmbito condicionou os financiamentos no âmbito dos 

Planos Operacionais Regionais, na prioridade 4.5, à elaboração de Planos de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável (PAMUS). 

O desenvolvimento de PAMUS para a região do Algarve assenta em estratégias de baixo teor de 

carbono e na promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável, incidindo em medidas 

que promovam a redução da emissão de gases com efeito de estufa, a diminuição da intensidade 

energética e, simultaneamente, promovam o aumento da quota do transporte público e dos 

modos suaves, em particular, nas deslocações urbanas associadas à mobilidade quotidiana. 

Simultaneamente, este plano assegura uma perspetiva integradora e articulada das ações de 

mobilidade e transportes, que tenha em consideração os principais problemas e oportunidades, 

para além de responder às expectativas ao nível municipal, sub-regional e regional, seguindo boas 

práticas, de modo a poder contribuir, com valor acrescentado, para a futura concretização de um 

plano regional de mobilidade e transportes intermunicipal e para a consolidação do papel da 

Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL, como Autoridade de Transportes de pleno 

direito, no âmbito do definido no Regime Jurídico de Serviço Público de Transporte de 

Passageiros. 

Assim este plano de ação deverá: 

• Articular-se com os instrumentos de gestão territorial em vigor e com outros planos 

nomeadamente de mobilidade e transportes, assim como com os programas de 

financiamento que tenham implicações com os objetivos e metas propostas; 

• Promover soluções de transporte de passageiros e mercadorias de baixo teor de carbono 

(hipocarbónicas), com utilização de tecnologias mais eficientes do ponto de vista energético 

e ambiental, incluindo o aproveitamento de energias renováveis; 

• Promover a acessibilidade da população (residentes, visitantes e turistas) através de 

transporte público e novos serviços de mobilidade, tendo em consideração a localização de 

bens e serviços indispensáveis à manutenção da sua qualidade de vida e a inclusão de grupos 

vulneráveis ao sistema de transportes – população de baixo rendimento, população que não 

possui automóvel, população com mobilidade condicionada (invisuais, população em 

cadeiras de rodas, idosos, crianças); 

• Promover a gestão otimizada dos serviços de transporte público existentes, garantindo a 

equidade em matéria de distribuição da acessibilidade a bens e serviços, tendo em conta as 

necessidades da população; 

• Potenciar soluções de transporte que promovam a competitividade da região, a resiliência 

territorial e atenuem os potenciais efeitos das alterações climáticas, assim como preservem 

os recursos naturais; 

• Promover soluções de transporte custo-eficazes nas várias perspetivas, incluindo a do gestor 

dos serviços de transporte e do utilizador; 
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• Articular as metas ambientais neste definidas com as estratégias e instrumentos de política 

comunitária e nacional, com implicações na eficiência energética no setor dos transportes e 

redução de emissões de CO2. 

No Algarve, foram definidos planos à escala sub-regional abrangendo respetivamente os 

territórios do Barlavento, do Centro e do Sotavento, de modo a responder às diferenças de 

ocupação e de dinâmicas de mobilidade dos três territórios. 

Rede de transportes do Algarve “VAMUS” 

É um processo de planeamento de ações sobre os transportes 

particulares e coletivos com vista a que, a médio e longo prazo, as 

deslocações dentro de ou entre cidades algarvias sejam mais 

eficientes, mais inclusivas e mais amigas do ambiente. 

Em dezembro de 2021 entrou em funcionamento o novo serviço de carreiras interurbanas e 

regionais, com inovação ao nível tecnológico, de horários, da cobertura, do tipo de oferta e da 

frota que disponibiliza e um conjunto de novos veículos. 

A app associada permite a compra do passe e apresentá-lo em formato digital. Inclui um serviço 

de transporte a pedido nas zonas de baixa densidade. 

3.2.7. Economia Circular no Algarve 

Por iniciativa do Ministério do Ambiente e Transição 

Energética, as Agendas Regionais de Economia Circular 

deverão ser estabelecidas no âmbito do Plano de Ação para a 

Economia Circular (PAEC), pelas Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional que, para esse efeito, celebraram 

protocolos com o Fundo Ambiental. 

O PAEC foi aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2017, de 11 de 

dezembro, onde se define a economia circular como “uma economia que promove ativamente o 

uso eficiente e a produtividade dos recursos por ela dinamizados, através de produtos, processos 

e modelos de negócio assentes na desmaterialização, reutilização, reciclagem e recuperação dos 

materiais. Desta forma, procura-se extrair valor económico e utilidade dos materiais, 

equipamentos e bens pelo maior tempo possível, em ciclos energizados por fontes renováveis. 

Os materiais são preservados, restaurados ou reintroduzidos no sistema de modo cíclico, com 

vantagens económicas para fornecedores e utilizadores, e vantagens ambientais decorrentes de 

menor extração e importação de matérias-primas, redução na produção de resíduos e redução 

de emissões associadas”. 

Neste diploma são avançadas algumas sugestões de agenda para diversos setores considerados 

determinantes na transição para a economia circular, de entre os quais está o turismo. 
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TURISMO 

OBJETIVOS Sustentabilidade como característica de projeção internacional 

ENTIDADES A ENVOLVER 

Secretaria de Estado do Turismo 

Secretaria de Estado Adjunto e do Comércio 

Turismo de Portugal 

SEOTCN, SEAMB, APA, ICNF 

DGAE 

Associações de Hotelaria, Restauração e Turismo 

Outras associações empresariais 

Instituições de ensino superior 

ATIVIDADES 

Análise de fluxos de materiais críticos, tipologia de resíduos; 

Cadeia curtas de produção/ distribuição/consumo, redes partilha; 

Potencial de desmaterialização, valorização de espaços “vazios”, 

uso de materiais reciclados, reutilização; 

Promoção de rotulagem ecológica/ EMAS; 

Guias de boas práticas e critérios. 

PAEC – Proposta de ações para setores-chave 
Fonte: Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
190-A/ 2017, de 11 de novembro 
 

 

A Economia Circular é tida como estratégica, uma vez que nos fundos disponíveis por parte da 

União Europeia no próximo ciclo de programação, os projetos a serem financiados pelos vários 

programas comunitários vão ter em conta questões relativas à Eficiência Energética e à Economia 

Circular. As Agendas Regionais para a Economia Circular desenvolvidas em cada região terão um 

papel fundamental na "definição das prioridades para uma economia desenhada dentro dos 

limites que o planeta impõe", como os de alcançar a neutralidade carbónica e reduzir os 

consumos. Foi disponibilizado financiamento pelo Fundo Ambiental para projetos integrados 

nestas agendas.  

Já em abril de 2021 foi divulgado um aviso do Fundo Ambiental “Economia Circular em Freguesias 

(JUNTAr+)” para a implementação de soluções locais de economia circular que demonstrem 

benefícios económicos, sociais e ambientais associados. A 3.ª edição do JUNTAr+ incide no setor 

da construção, nos materiais e componentes resultantes das obras de construção, demolição e 

reabilitação, nos têxteis, mobiliário pós-consumo e equipamentos elétricos e eletrónicos com 

potencial de reutilização. 

Sendo o setor do turismo absolutamente fundamental na região, e atendendo ao seu potencial 

de circularidade, a CCDR Algarve desenvolveu o Projeto ECRESHOT - Economia Circular Resíduos 

de Hotelaria, em parceria com a Diputación Provincial de Huelva e o NERA - Associação 

Empresarial da Região do Algarve, tendo como objetivos: 

• Conhecer o ponto de situação ao nível da produção, armazenamento e destino dos resíduos 

produzidos nas unidades hoteleiras, incluindo, numa primeira fase, apenas os sabonetes, 
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acrescentando posteriormente os bio-resíduos, os resíduos têxteis, os móveis e os 

eletrodomésticos; 

• Atualizar o enquadramento a nível de “metabolismo regional” no turismo e promover a 

responsabilidade ambiental e social; 

• E, em face dos resultados, propor atuação em conformidade, no Algarve e na Andaluzia, 

através do apoio a novos negócios no âmbito do transporte e valorização de resíduos. 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) elaborou o 

Plano de Ação para a Economia Circular no setor dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

da Região do Algarve (apresentado ao público em novembro de 2020), no âmbito do Plano de 

Ação para a Economia Circular (PAEC).   
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4. Caracterização do Algarve 

4.1 Localização geográfica  

O Algarve localiza-se na área mais a sul de Portugal, o que lhe permite um contacto privilegiado 

com o Oceano Atlântico e usufruir de um clima ameno e convidativo. 

 
Localização do Algarve no mapa da Europa 

Fonte: Região de Turismo do Algarve (2019) 
 

4.2 Dados económicos 

O Algarve é uma região onde o setor terciário tem uma grande expressão, sendo por isso, aquele 

que se apresenta como o principal gerador de emprego, de onde se destacam as empresas do 

setor turístico. De acordo com o Anuário Estatístico da Região do Algarve, no ano de 2019 a 

população ativa da região era de 227 100 pessoas (51,8% do total da população residente do 

Algarve). Destas, cerca de 7,0% estava desempregada.  

Das pessoas empregadas no Algarve (93% da população ativa), verifica-se que cerca de 82,7% 

trabalham em empresas do setor terciário, 12,4% no setor secundário e 4,9% no setor primário. 

De acordo com dados da PORDATA (2019), o Algarve contribuiu com cerca de 10 mil milhões de 

euros para o PIB nacional em 2019, ou seja, 4,8% do total do país. A mesma fonte aponta que o 

PIB per capita da região algarvia em 2019 rondou os 23,2 mil euros, continuando assim a ocupar 

a segunda posição em Portugal. 

Relativamente à taxa de desemprego, registou-se uma alteração ao longo dos últimos anos, onde 

é possível encontrar taxas de desemprego entre os 16,2% (2013) e os 6,5% (2019). 
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Evolução da taxa de desemprego (2009 a 2019) 

Fonte: INE (2019) 

4.3 População 

Com 16 concelhos e 67 freguesias, a região combina litoral, barrocal e serra num toque de 

diversidade assente numa tradição enraizada nas suas gentes e nos seus costumes. De acordo 

com os dados da PORDATA relativos a 2018, habitam no Algarve cerca de 438 864 pessoas. Os 

concelhos do Algarve que apresentam um maior número de habitantes são os de Loulé (68 873 

habitantes), Faro (60 974 habitantes) e Portimão (55 416 habitantes). 

 
Número de habitantes por Concelho do Algarve (2018) 

Fonte: PORDATA  
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5. Oferta turística 

Entende-se por oferta turística o conjunto de recursos e características inerentes a um destino 

turístico, que inclui, nomeadamente, os recursos primários, as facilidades turísticas, as estruturas 

económico-sociais e políticas, a geografia e o ambiente, assim como as infraestruturas e as 

acessibilidades internas.  

Nas várias componentes da oferta turística de um destino encontramos as suas atrações 

(naturais, culturais, histórico-patrimoniais e económicas, educativas e institucionais), os 

transportes, a informação, a promoção e os serviços, que constituem a principal componente da 

oferta e que, através do seu grau de atração, estimulam a procura e suscitam o desenvolvimento 

de infraestruturas de apoio que permitam todo o suporte à atividade turística.  

O Algarve possui uma oferta turística diversificada e assente em diferentes infraestruturas de 

alojamento, transporte, animação, entre outras. 

5.1. Alojamento 

5.1.1. Alojamento classificado  

Em maio de 2021, o Algarve registava 603 estabelecimentos de alojamento classificado, com 

principal destaque para os hotéis das diferentes categorias (175), apartamentos turísticos (141) 

e hotéis-apartamento (80). Os concelhos que apresentam um maior número de estabelecimentos 

de alojamento classificado são: Albufeira (24,5%), Loulé (13,3%) e Lagos (9,8%). 

 

 
Número de estabelecimentos de alojamento classificado no Algarve (2021) 

Fonte: TP (dados provisórios) 

 

Nos últimos 12 anos houve um aumento de cerca de 92% no número de hotéis, nas suas 

diferentes categorias, principalmente na classificação de quatro estrelas (de 41, em 2009, para 

66, em 2021), o que revela o posicionamento que a oferta da região pretende assumir. 
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Número de estabelecimentos de alojamento classificado no Algarve (2009, 2012, 2015, 2018 e 2021) 

Fonte: INE e TP 

Em 2019, a região tinha 52 676 quartos, correspondentes a cerca de 134 042 camas (30,2% do 

total nacional), distribuídas pelos 422 estabelecimentos de alojamento classificado. Entre 2009 e 

2019 verificou-se um aumento do número de camas em cerca de 28%. 

 

Capacidade de alojamento (camas) nos estabelecimentos hoteleiros do Algarve (2009 a 2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 

 

Os concelhos do Algarve que apresentaram um maior crescimento relativamente ao número de 

camas foram: Olhão (531%), Aljezur (364%), Vila do Bispo (258,6%) e São Brás de Alportel 

(197,4%). 
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Capacidade de alojamento (camas) nos estabelecimentos hoteleiros, por concelhos do Algarve (2009 e 2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 

 

5.1.2. Alojamento local no Algarve 

O alojamento local é uma realidade que tem vindo a ganhar expressão no Algarve (e no país), 

com um aumento considerável de registos ao longo da última década.  

 
Evolução do número de unidades de alojamento local registadas – Região do Algarve  

Fonte: Turismo de Portugal (2021) 
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Em abril de 2021 a região apresentava um total de 35 981 unidades de alojamento local (cerca 

de 37,9% do total nacional), com maior relevância para os concelhos de Albufeira (23,2%), Loulé 

(15,6%), Portimão (13,4%) e Lagos (12,5%). 

 
Número de unidades de alojamento local registadas por concelho - Região do Algarve (2021)  

Fonte: Turismo de Portugal 

As tipologias de alojamento local mais comuns na região são os apartamentos (65,7%), 

principalmente nos concelhos de Albufeira e Portimão e as moradias (30,9%), sobretudo nos 

concelhos de Albufeira e Loulé.  

Os dados recolhidos permitem verificar que as unidades da região possuem maioritariamente 

duas a três camas (45,2%), ou quatro a cinco camas (26,8%). É de destacar o facto de apenas 2,2% 

do total possuir dez ou mais camas. 

 
Número de camas das unidades de alojamento local registadas por concelho - Região do Algarve (2021)  

Fonte: Turismo de Portugal  
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Segundo dados da AHRESP (relativos a Portugal), estima-se que o alojamento local tenha tido 

entre 1 de julho de 2018 e 30 de junho de 2019, um impacto económico direto de 981,5 milhões 

de euros. Destes, cerca de 354 milhões correspondem a um contributo direto para o PIB, 

enquanto 175,9 milhões se referem a valores pagos em salários e retribuições aos cerca de vinte 

mil trabalhadores empregados diretamente pelo alojamento local. Entre os impostos e 

contribuições gerou cerca de 158,7 milhões de euros. 

Relativamente ao impacto económico indireto, estima-se que este seja de 1048,5 milhões de 

euros, principalmente associado a gastos realizados pelos turistas em alimentação (39%), 

entretenimento e atrações (15,2%), deslocações (11,6%) e outras compras (34,2%). No que se 

refere ao impacto induzido, a AHRESP estima valores que variam entre os 1717,7 milhões de 

euros e os 2846,5 milhões de euros, que resultam do valor de vendas geradas na economia pela 

compra do alojamento local, para a sua atividade e pelas compras do agregado dos 

colaboradores. 

5.1.3. Alojamento de turismo em espaço rural e turismo de habitação 

O turismo no espaço rural constitui um fator de diversificação das atividades agrícolas no meio 

rural e de desenvolvimento rural. Existem quatro tipologias de empreendimentos de turismo em 

espaço rural: as casas de campo, o turismo de aldeia, o agroturismo e os hotéis rurais. 

Segundo dados do INE relativos a 2019, referentes à oferta de alojamento de turismo em espaço 

rural e de turismo de habitação na região, existiam 103 empreendimentos (2,3% do total 

nacional), principalmente nos concelhos de Aljezur (21) e Tavira (12). Estes empreendimentos 

apresentavam uma capacidade de alojamento de 1887 camas (7,1% do total nacional), tendo 

registado 65 570 hóspedes e 183 251 dormidas. 

CONCELHO 

Número de Capacidade 
Hóspedes Dormidas 

Proveitos 

estabelecimentos de alojamento por aposento 
unidades unidades unidades unidades milhares de euros 

Albufeira 7 66 1980 7843 751 

Alcoutim 1 * * * * 

Aljezur 21 * * * * 

Castro Marim 7 120 4386 7843 609 

Faro 8 84 2258 6639 296 

Lagoa 4 100 2679 13 489 690 

Lagos 8 150 2295 9962 541 

Loulé 8 116 2836 7305 368 

Monchique 4 54 1229 3709 170 

Olhão 4 107 4860 15 828 1026 

Portimão 3 40 1114 4172 265 

São Brás de Alportel 3 90 1168 4708 249 

Silves 8 176 4257 15 821 778 

Tavira 12 261 17 189 32 786 2147 

Vila do Bispo 3 128 4753 11 856 825 

Vila Real St António 2 * * * * 

TOTAL 103 1887 65 570 183 251 11 666 
Dados sobre estabelecimentos de turismo em espaço rural e turismo de habitação (2019) 

Fonte: INE  
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5.1.4. Parques de campismo e caravanismo e Áreas de Serviço para Autocaravanas 

Os parques de campismo e caravanismo são empreendimentos instalados em terrenos 

devidamente delimitados e dotados de estruturas destinadas a permitir a instalação de tendas, 

reboques, caravanas ou autocaravanas e outro material ou equipamento necessários para a 

prática do campismo e caravanismo. Existem também parques de campismo rural, cujos terrenos 

podem estar integrados, ou não, em explorações agrícolas. Estes parques devem ser instalados 

numa área que não pode ser superior a 5 000 m2 e cuja capacidade máxima não exceda as trinta 

instalações, tendas, caravanas ou outros veículos habitáveis, nem o número de noventa 

campistas.  

Existem ainda outros espaços destinados exclusivamente a autocaravanas, denominadas de 

“Áreas de Serviço para Autocaravanas” (ASA). Estes são espaços sinalizados que integram uma ou 

mais estações de serviço e que são destinados exclusivamente ao estacionamento e pernoita de 

autocaravanas por um período não superior a 72 horas. 

Segundo os dados do INE relativos a 2019, existiam 22 parques de campismo no Algarve (9,2% 

do total nacional), número que não tem sofrido grandes alterações ao longo da última década 

(em 2009 estavam registados 21 parques). 

 

Distribuição do número de parques de campismo e caravanismo em Portugal (2019) 

Fonte: INE 

Relativamente à capacidade de alojamento, verificou-se um aumento de 13,2% entre 2009 e 

2019, passando-se de 27 713 para 30 753 campistas. 

As dormidas nos parques de campismo e caravanismo no Algarve têm registado um aumento, 

com principal destaque para a maior procura de utilizadores internacionais (um aumento de 52% 

em 2019 face a 2009). Em 2019, os mercados internacionais que mais se destacaram foram a 
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França (12,5% total / 22,0% do mercado internacional), Reino Unido (11,9% / 20,9%), Alemanha 

(8,8% / 15,6%) e Espanha (7,5% / 13,2%). 

 

DORMIDAS TOTAL NACIONAIS INTERNACIONAIS 

2009 1 762 617 998 699 763 918 

2012 1 531 185 737 188 793 997 

2015 1 566 488 660 402 906 086 

2019 2 049 526 884 688 1 164 838 

Evolução das dormidas nos parques de campismo e caravanismo em Portugal – Nacionais e internacionais (2009 a 2019) 

Fonte: INE 

 

Evolução da estada média nos parques de campismo e caravanismo em Portugal – Nacionais e internacionais (2009, 

2015 e 2019) 

Fonte: INE 

A estada média está a diminuir, tendo passado de 5,1 noites em 2009 para 4,5 noites em 2019. 

Os Países Baixos e o Reino Unido continuam a registar a estadia média mais elevada, embora com 

quebras significativas, especialmente no caso dos Países Baixos, que perderam, em 2019, 2,5 

noites em relação a 2009. 

Para fazer face à crescente procura do autocaravanismo no Algarve, e de forma a dotar a região 

de uma oferta qualificada e simultaneamente para salvaguardar as questões relacionadas com a 

vulnerabilidade da paisagem algarvia, foi criada, em 2015, a Rede de Acolhimento ao 

Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA), um projeto da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, da Região de Turismo do Algarve, da Associação Turismo 

do Algarve e da Comunidade Intermunicipal da Região do Algarve - AMAL. 
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A RAARA conta (dados de outubro de 2021) com 36 membros, em concreto 16 Parques de 

Campismo e de Caravanismo, 2 Parques de Campismo Rural e 18 Áreas de Serviço para 

Autocaravanas. 

De acordo com dados divulgados no site da rede – autocaravanalgarve.com, verifica-se que o 

mercado francês e o mercado nacional são aqueles que têm uma maior quota nas dormidas em 

2020, representando respetivamente, 22% e 19,4% no total das dormidas das unidades da 

RAARA. 

 

Distribuição das dormidas por nacionalidade, nos membros da RAARA (2020) 

Fonte: Site autocaravanalgarve.com  

5.1.5. Taxa turística 

Em 2018, a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) aprovou a introdução de uma taxa 

turística a aplicar em todos os municípios da região, que deveriam fazer aprovar o respetivo 

regulamento nas suas Assembleias Municipais, visando a entrada em vigor da referida taxa. 

A deliberação em vigor recomenda a aplicação da taxa turística, no valor de 1,5€ por pessoa e 

por noite, a aplicar-se apenas nos primeiros sete dias de estada, nos meses de março a outubro 

e excecionar as crianças com idade até aos 12 anos. A taxa, segundo essa mesma indicação, deve 

ser liquidada e arrecadada pelas pessoas singulares ou coletivas que explorem qualquer tipologia 

de empreendimento turístico ou alojamento local.  

A receita destina-se, segundo a AMAL, a suportar parte dos custos que os municípios têm com a 

estada dos turistas, assim como a investimentos supramunicipais com impacto no setor do 

turismo da região, nomeadamente em áreas como a cultura e o património, bem como para 

ações de promoção. 

Portugal
5,3

Estrangeiro
5

Alemanha
5,4

Espanha
2,7

França
4,5

Países Baixos
8,1

Reino Unido
7,4

Total
5,1



 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  47 
 

O município de Vila Real de Santo António foi o primeiro a regulamentar e implementar a taxa 

turística, com um modelo individual, que vigora naquele concelho desde dezembro de 2018, 

sendo aplicada o ano inteiro, com limite máximo de sete dias, a 1€ nas diversas tipologias de 

alojamento e a 0,50€ em parques de campismo e caravanismo bem como áreas de serviço de 

autocaravanas. 

A taxa encontra-se em avaliação devido a vários fatores, assim como o atual contexto 

internacional de pandemia. 

5.2. Campos de golfe no Algarve 

O Algarve possui 43 campos de golfe, 33 dos quais com 18 buracos e 10 com 9 buracos (ATA, 

2019). Os concelhos do Algarve que concentram uma maior oferta são: Loulé (13) e Portimão (6). 

Do total dos campos existentes em Portugal (100), o Algarve destaca-se com 43%, seguido da 

região de Lisboa (27%).  

 

      Distribuição dos campos de golfe pelas regiões turísticas nacionais (2018) 

      Fonte: Federação Portuguesa de Golfe  

A oferta diversificada e de qualidade de campos de golfe tem permitido ao Algarve receber, nos 

últimos anos, diversos prémios, com destaque para o mais recente galardão atribuído pela 

Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe (IAGTO), que distinguiu a região 

como o Melhor Destino de Golfe do Mundo para 2020.  

Anteriormente o Algarve já havia recebido diversos prémios, em concreto o de Melhor Destino 

de Golfe da Europa e do Mundo, em 2015, atribuído pela World Golf Awards, assim como o 

prémio de “Melhor Destino Europeu de Golfe”, pela revista Golf Magazine (entre 2008 e 2013) e 

de “Melhor Destino Europeu de Golfe”, da revista britânica Today’s Golfer (2012, 2013, 2015, 

2017, 2018 e 2020). Também em 2018 e 2020 a região foi premiada como o Melhor Destino de 

Golfe de Valor da Europa, atribuído pela Revista Today’s Golfer. 
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Os principais fatores que permitiram o Algarve chegar ao topo da votação foram a qualidade geral 

da oferta, a diversidade das infraestruturas que a região oferece para a prática de golfe, a 

facilidade de acesso ao destino através da existência de ligações frequentes com o Aeroporto 

Internacional de Faro e a relação custo/benefício. 

5.3. Agentes de animação turística 

A animação turística é uma componente importante da atividade turística desenvolvida no 

Algarve, verificando-se, segundo o Registo Nacional de Agentes de Animação Turística (RNAAT), 

um aumento considerável de empresas na região nos últimos anos. 

 

Evolução do número de empresas de animação no Algarve (2001/2021) 
Fonte: Turismo de Portugal 

 

Em março de 2021 estavam registadas 1048 empresas, 58,9% classificadas como empresas de 

animação turística e 41,1% como operadores marítimo-turísticos.  

 

 
Tipologia das atividades das empresas de animação – Região do Algarve (2021) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Importa realçar que as empresas de animação turística se encontram sedeadas sobretudo nos 

concelhos de Albufeira (26,4%), Loulé (13,5%) e Lagos (12,2%), enquanto os operadores 

marítimo-turísticos nos municípios de Lagos (23,2%), Lagoa (13%) e Portimão (12,3%).  

 
Distribuição das empresas de animação por concelho e por tipologia – Região do Algarve (2021) 

Fonte: Turismo de Portugal  

 

O Algarve apresenta ainda um conjunto variado de parques temáticos, aquáticos, kartódromos e 

um autódromo, que permitem complementar a oferta turística da região. 

Localização dos parques temáticos, parques aquáticos, kartódromos e autódromo no Algarve 

Fonte: Região de Turismo do Algarve 
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5.4. Empresas de Rent a Car 

De acordo com dados dos Censos da ARA (Associação de Rent a Car do Algarve), em 2020, existem 

na região cerca de cinquenta empresas de aluguer de automóveis, que geram 735 empregos. Na 

época alta, estas empresas apresentam uma oferta que varia entre as 23 500 e as 25 000 viaturas.  

O aumento das empresas verificado nos últimos anos no Algarve, está diretamente relacionado 

com o aumento da procura deste serviço. O Algarve recebe cada vez mais turistas independentes, 

que procuram, ao alugar um veículo, uma maior mobilidade durante os dias de estada, o que lhes 

permite visitar diferentes locais e desta forma conhecer melhor a região. 

O setor foi fortemente afetado durante o período de pandemia, consequência do efeito da 

redução da ocupação hoteleira e do tráfego aéreo na e para a região algarvia, assim como no 

território nacional. Um estudo divulgado em 2021, aponta para uma previsão de retoma dos 

valores nacionais pré-pandemia (2019) não antes de 2024. 

5.5. Infraestruturas de apoio ao MI 

O Algarve apresenta uma oferta diversificada de espaços de apoio a conferências, congressos e 

outros eventos, que permitem a receção de grupos de diferentes dimensões e categorias, que 

chegam ao Algarve principalmente em meses de menor procura turística, contribuindo assim 

para atenuar a sazonalidade.  

 

Capacidade máxima das salas com mais 500 lugares em plateia no Algarve (2020) 

Fonte: Região de Turismo do Algarve 

Os espaços existentes concentram-se essencialmente em unidades de alojamento classificado, 

principalmente nos concelhos de Loulé (35), Albufeira (19) e Portimão (16). 
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5.6. Eventos no Algarve 

5.6.1 Tipologia dos eventos 

O Algarve registou, ao longo do ano de 2019, um total de 1230 eventos. Destes, as tipologias que 

apresentam uma maior expressão, são os eventos de Música (25,9%), seguidos das Exposições 

(16,4%) e das Feiras e Mercados (11,5%).  

Esta estatística apenas considera eventos constantes do Guia Algarve, publicado mensalmente 

pela Região de Turismo do Algarve, excluindo todos aqueles com a marca do Programa 365 

Algarve, assim como aqueles que, por um motivo ou outro, não foram promovidos nesse guia. 

 
Tipologia dos eventos que se realizaram no Algarve (2019) 

Fonte: Região de Turismo do Algarve/Guia Algarve 

Relativamente aos concelhos que apresentam um maior número de eventos, o destaque vai para 

Portimão (14,6%), Faro (13,3%) e Lagos (10,7%). 

 
Eventos no Algarve por concelho (2019) 

Fonte: Região de Turismo do Algarve/Guia Algarve 
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5.6.2 Programa 365 Algarve 

O Programa 365 Algarve, com a primeira edição a acontecer em 2016/2017, posicionou-se como 

uma iniciativa reunindo eventos de natureza variada, com capacidade de enriquecer a promoção 

da cultura algarvia, e forte potencial para atenuar assimetrias regionais e temporais dos fluxos 

turísticos. Este programa é um exemplo de ação concertada entre setor público e privado, 

oferecendo à região atividades culturais entre maio e outubro de cada ano.  

EVENTO 
2018/19 2017/18 2016/17 

3.ª edição 2.ª edição 1.ª edição 

Música 37% 39% 60% 

Teatro 23% 14% 7% 

Animação de Património 14% 10% 7% 

Cinema 9% 8% 7% 

Literatura 5% 0% 3% 

Dança 4% 9% 9% 

Circo Contemporâneo 3% 6% 0% 

Gastronomia 3% 9% 0% 

Artes Visuais 2% 5% 1% 

Artes Performativas 0% 0% 6% 

    

      Eventos do Programa 365 Algarve por tipologia e por edição (2016/2019) 

      Fonte: Universidade do Algarve  
 
 

 

A quarta edição do Programa 365 Algarve, concluída em 2020, sofreu uma suspensão entre os 

meses de março e junho em virtude das restrições adotadas em Portugal e no mundo no quadro 

do combate à pandemia COVID-19. O programa foi retomado em julho  com as devidas medidas 

de segurança e higiene, tendo sido possível reagendar grande parte dos eventos que se 

realizariam até maio, prolongando-se, extraordinariamente, a duração do programa até 

novembro de 2020 e readaptando alguns eventos, nomeadamente através da transmissão online. 

Ao longo da 4.ª edição do Programa 365 Algarve (outubro de 2019 a novembro de 2020), foram 

promovidos cerca de cento e quarenta eventos, que proporcionaram mais de quatrocentas 

sessões culturais (Universidade do Algarve, 2019), sendo os mais frequentes os de música (37%), 

teatro (23%) e eventos de animação de património (4%). Na 3.ª edição, os concelhos que 

receberam mais eventos foram: Lagos (14%), Olhão (13%), Loulé (12%), Portimão (10%) e Faro 

(10%). 

 

 

CONCELHOS 
2018/19 2017/18 2016/17 

3.ª edição 2.ª edição 1.ª edição 

Lagos 14% 9% 4% 
Olhão 13% 2% 4% 
Loulé 12% 8% 4% 
Portimão 11% 13% 9% 
Faro 10% 19% 30% 
Silves 7% 8% 8% 
Lagoa 6% 4% 5% 
Monchique 5% 7% 0% 
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Albufeira 4% 4% 3% 
Castro Marim 4% 5% 2% 
Alcoutim 3% 3% 2% 
Aljezur 3% 4% 2% 
São Brás de Alportel 2% 2% 6% 
Tavira 2% 9% 7% 
Vila do Bispo 2% 2% 8% 
Vila Real de St. António 2% 1% 6% 

      Eventos do Programa 365 Algarve por concelho por edição (2016/2019)  

      Fonte: Universidade do Algarve  

O relatório da avaliação feita à 4.ª edição (2019-2020) do programa 365 Algarve revela o 

progressivo crescimento da sua notoriedade, indicando um reconhecimento espontâneo do 

mesmo por parte do público das quatro edições na ordem dos 83%. No setor do turismo, 69% 

conhece o 365 ALGARVE, recomenda ou recomendou os eventos (68%) e facilitou a informação 

aos seus clientes (22%). 

Ainda na 4.ª edição, o público do 365 Algarve foi composto em 79% por residentes e em 21% por 

turistas. Destes últimos, a maior parte (74%) refere-se a turistas que visitaram o Algarve 

anteriormente.  

A satisfação e fidelização ao programa também é revelada pela percentagem de inquiridos que 

manifestou vontade em participar em mais eventos (91%) e a intenção de recomendá-lo a 

familiares e amigos (91%). Desde a primeira edição do programa, essa percentagem tem sido 

crescente fixando-se em 85% no cômputo global das quatro edições realizadas. 

Quanto à sua capacidade de atração, verificou-se que ao longo das quatro edições do programa 

5% do público deslocou-se à região com o propósito de assistir a um evento do mesmo. 

No que concerne aos impactos económicos do 365 Algarve, o estudo de avaliação do programa 

indica que são positivos na dinamização da economia local, sobretudo ao nível da restauração, 

do alojamento e das atividades específicas de produção cultural e artística. 

O referido estudo defende a continuidade do 365 Algarve como imperativa para a região, 

devendo manter as suas características distintivas de diversidade artística e abrangência regional.  

Conclui ainda que este programa constitui uma ferramenta estratégica na mitigação da 

sazonalidade da região e das assimetrias existentes entre litoral e interior. 

À data de apresentação do presente plano não há qualquer indicação da possibilidade de 

realização da 5ª edição do programa. 

5.7. Infraestruturas e acessibilidades 

Ao longo dos últimos anos a região tem vindo a apostar na valorização e preservação do território, 

de forma a manter o seu equilíbrio. Para além dos esforços para melhorar a qualidade de vida 

nos principais centros populacionais, tem-se procurado revitalizar o tecido empresarial e valorizar 

os recursos locais, nomeadamente ao nível de pequenos aglomerados da serra e do barrocal. 
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Relativamente às acessibilidades, o Algarve está dotado de infraestruturas aéreas, rodoviárias, 

ferroviárias e marítimas e que, combinadas, abrem a região à Europa e ao Mundo. 

5.7.1 Infraestrutura rodoviária 

Na rede rodoviária justifica-se a referência às seguintes vias: 

 IP1/A2, (autoestrada) que assegura a ligação do Algarve ao resto do país; 

 Fronteira com Espanha, em Ayamonte, que articula com o extremo nascente da A22 (Via 

do Infante), através da ponte sobre o rio Guadiana; 

 IC1, que constitui a alternativa à A2 nas ligações com o Norte do país; 

 EN120, que permite a ligação de Aljezur a Lagos e à A22; 

 EN 122, que se desenvolve desde Vila Real de Santo António até Beja; 

 EN125, que liga Vila do Bispo a Vila Real de Santo António, assegurando a conexão entre 

diversos concelhos vizinhos ou próximos; 

 EN 2, ligando Chaves (Trás-os-Montes) a Faro, numa extensão de 739,26 km, é a única 

estrada europeia a atravessar totalmente o território de um país longitudinalmente. 

De entre as debilidades comummente apontadas à infraestrutura rodoviária, encontramos a 

necessidade de obras no troço a sotavento da EN 125 e os problemas da forma de pagamento 

das portagens na A22 que, por exemplo, provocam grandes constrangimentos sazonais na 

entrada por Espanha. 

5.7.2 Infraestruturas ferroviárias 

A rede ferroviária da região algarvia é constituída pela Linha do Sul (entre Lisboa e Tunes) e pela 

Linha do Algarve (entre Lagos e Vila Real de Santo António), esta última com cerca de 139,4 km 

de extensão.  

Existe a necessidade da ligação ferroviária ao Aeroporto de Faro, projeto adiado e não 

concretizado, que se mantém assinalado como prioridade de investimento na Estratégia de 

Desenvolvimento Regional – Algarve 2030, bem como o estudo da ligação a Andaluzia. 

No âmbito do Programa Ferrovia 2020, está prevista a adjudicação da eletrificação da Linha do 

Algarve. 

Entretanto, através de despacho conjunto (n.º 6460/2021) dos Gabinetes dos Ministros do 

Ambiente e da Ação Climática e das Infraestruturas e da Habitação, publicado em 1 julho 2021, 

foi determinada a elaboração do Plano Ferroviário Nacional que deverá estar concluído em 2022 

e com o qual se pretende afirmar o caminho-de-ferro como o modo de transporte de elevada 

capacidade e sustentabilidade ambiental e responder a necessidades de acessibilidade, 

mobilidade, coesão e desenvolvimento. 

Nas bases de elaboração do Plano Ferroviário Nacional, apresentadas no seu lançamento, e no 

que se refere ao Algarve, é referido o objetivo de reduzir o tempo de viagem entre Lisboa e Faro, 

atualmente de 3h10, para 2h15, através da modernização da Linha do Sul e de uma nova travessia 

do Tejo. 
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Já da parte dos agentes algarvios interessados, foi  manifestado ao Ministério das Infraestruturas, 

em sessão pública realizada na CCDRAlgarve, em julho de 2021, o que entendem necessário 

incluir no Plano Ferroviário Nacional, nomeadamente: a ligação ferroviária ao Aeroporto de Faro 

através de um tram-train passando pela Universidade do Algarve, Parque das Cidades (com o 

futuro Hospital Central do Algarve) e Loulé; a implementação de um modelo semelhante de tram-

train entre Tunes e Lagos, com  ligação ao Autódromo/Parque Tecnológico; a ligação de alta 

velocidade a Sevilha;  a reposição da concordância ferroviária de Tunes, de modo a  se viajar entre 

Lagos e Lisboa sem transbordo; a mudança para material circulante elétrico, também dependente 

da conclusão da eletrificação da linha do Algarve; o reforço e acessibilidade à conectividade digital 

nas estações de comboio e a ligação do modo ferroviário a áreas de acolhimento empresarial. 

Traçado esquemático da linha de ferrovia ligeira proposto para o Algarve 

Fonte: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

 

5.7.3 Infraestruturas marítimo-portuárias 

No que concerne às vias marítimas, o Algarve dispõe de dois portos comerciais (Faro e Portimão), 

que servem de apoio ao transporte de diversos tipos de carga de e para a região.  

A região possui ainda de cerca de 3958 postos de amarração, distribuídos por nove 

equipamentos, nomeadamente quatro marinas, dois portos de recreio, duas docas de recreio e 

um cais.  

Porto de Portimão 

O Porto de Portimão é igualmente escala de cruzeiros turísticos, tendo recebido, no ano de 2019, 

57 escalas, num total de 22 861 passageiros. 

Relativamente aos passageiros embarcados em 2019, verificou-se um acréscimo de 161,2% face 

a período homólogo e um acréscimo de 76,7% dos passageiros desembarcados. 

O aumento destes dois indicadores ocorreu devido a um barco de cruzeiro ter iniciado a sua rota 

no Porto de Portimão, que permitiu o embarque de passageiros. Relativamente aos passageiros 

em trânsito verificou-se um decréscimo de 41,9%. 
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MOVIMENTO NAVIOS 

CRUZEIROS 
2019 2018 2017 VAR. 19/18 (%) 

Número de navios Cruzeiro 57 66 71 -13,6% 

Número Passageiros Portimão 22 861 36 786 29 702 -37,9% 

Embarcados 1071 410 188 161,2% 

Desembarcados 972 550 326 76,7% 

Trânsito 20 818 35 826 29 188 -41,9% 

                Número de movimentos de embarcações e passageiros no Porto de Portimão 
                  Fonte: APS — Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A 

Em 2020, o mercado mundial de cruzeiros foi uma das indústrias mais afetadas pela pandemia, 

com paragens totais na realização de cruzeiros de turismo. Este facto teve um impacto 

determinante na atividade do Porto de Portimão, não se tendo registado qualquer movimento 

nesse período. 

Prevê-se que 2021 seja um ano de alguma retoma para a indústria do turismo de cruzeiro, com 

várias companhias a anunciarem já o regresso à atividade. Esta retoma deverá ser gradual, 

considerando a evolução do contexto pandémico que afeta o mercado. 

Atualmente, as previsões disponíveis, através da abertura de escala de navio, são os seguintes: 

 

PREVISÕES DE ESCALAS    2021 

Número de navios Cruzeiro        10 

Número Passageiros de cruzeiro/Portimão    6484 

                 Fonte: APS — Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A 

O cais comercial e turístico do Porto de Portimão tem atualmente 430 metros de extensão 

(incluindo a recente expansão de 100 metros), permitindo a receção simultânea de dois navios 

de cruzeiro, ou um navio de cruzeiro e um ferry. 

O Projeto de “Alargamento e aprofundamento do canal de acesso ao cais comercial”, da 

responsabilidade da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, prevê um 

investimento no valor de 17,5 milhões de euros. Atualmente estão a ser efetuadas alterações ao 

projeto e correspondente reformulação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

O enquadramento inicial desta intervenção teve como objetivo o desenvolvimento do Porto de 

Portimão, possibilitando a atracação de maiores de navios de cruzeiro e navios de passageiros e 
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carga rolante (tipo ferries), aumentando a capacidade de receção de 33% para 90% dos navios 

de cruzeiro que escalam nos portos ibéricos concorrentes, que se traduzirá no aumento 

significativo do número anual de passageiros e no respetivo retorno económico para a região. 

5.7.4 Infraestruturas de apoio ao transporte aéreo 

No que concerne à acessibilidade aérea, as duas principais infraestruturas são o Aeroporto 

Internacional de Faro, um dos principais pilares de suporte à economia da região, e o Aeródromo 

de Portimão.  

Considerado como a principal porta de entrada de visitantes na região, o Aeroporto Internacional 

de Faro registou cerca de 8 686 053 milhões de passageiros e 57 352 mil movimentos de 

aeronaves em 2018, tendo ultrapassado, pela primeira vez, os nove milhões de passageiros em 

2019.  

A estrutura de tráfego no Aeroporto Internacional de Faro sofreu grandes alterações nos últimos 

15 anos, motivada pelo início da operação das companhias aéreas de baixo custo, que originaram 

um decréscimo da operação charter associada aos grandes operadores turísticos europeus. 

Entre o ano de 2015 e final de 2017, o Aeroporto Internacional de Faro foi alvo de obras na 

aerogare, num investimento de cerca de 66 milhões de euros, que permitiu o aumento da 

capacidade em 20%.  

5.7.5 Um território mais acessível 

Os espaços públicos em muitas localidades do Algarve têm vindo a melhorar progressivamente a 

sua acessibilidade, fruto do trabalho desenvolvido nos últimos anos e ainda em curso pelos 

municípios, no âmbito de planos específicos enquadrados no Plano Nacional de Promoção da 

Acessibilidade e, mais recentemente, do Plano de Ação 2020 – Mobilidade Urbana Sustentável 

no Algarve, que contempla o desenvolvimento de planos de acessibilidade para todos. 

Neste domínio já se registam projetos em Faro, Portimão, Loulé, São Brás de Alportel, Vila Real 

de Santo António, Castro Marim, Lagos, Lagoa, Silves, Tavira e Albufeira. Refira-se ainda, como 

exemplo de boas práticas em matéria de acessibilidade urbana para todos, o projeto de 

requalificação urbanística implementado na baixa de Vilamoura.  

É também de salientar que no âmbito da Estratégia Algarve 2030, se assinala a necessidade de 

promover cidades inclusivas, muito assentes nos conceitos do design universal e em estreita 

associação com o conceito de cidades inteligentes, naquilo que se apresenta como o novo 

paradigma urbano e de resiliência territorial. 

5.7.6 Polos de Inovação Digital 

O Algarve encontra-se integrado em dois dos dez Polos de Inovação Digital selecionados para a 

Rede Nacional que ficará interligada com a rede Europeia de “Digital Innovation Hubs” a 

dinamizar pela Comissão Europeia no âmbito dos programas quadro europeus para 2021 -2027. 
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A escolha decorreu de concurso realizado no âmbito da medida Digital Innovation Hubs para o 

Empreendedorismo, incluída no Pilar II – Transformação digital do tecido empresarial do Plano 

de Ação para a Transição Digital, que visa a dinamização de uma Rede Nacional de Digital 

Innovation Hubs a desenvolver em ligação com os clusters de competitividade e centros de 

interface tecnológico reconhecidos, rede essa interligada com a Rede Europeia. 

Para além das duas candidaturas selecionadas, em que o Algarve está representado, a 

candidatura 10 — Portugal Blue Digital Hub, com a Universidade do Algarve; e a candidatura 13 

— InnovTourism, com a Algarve STP, o Despacho n.º 6269/2021 de 25 de junho que procede a 

esse reconhecimento, indica ainda a possibilidade de fusão de outras candidaturas em novo 

processo de concurso. 

Entre as assinaladas para o efeito, está a candidatura 9 - D2P2 — Data-Driven Public Policy 

Innovation Hub, com a participação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

da Região do Algarve, que assenta na relevância da digitalização na Administração Pública. 

5.8. Áreas protegidas 

No Algarve estão classificadas como áreas protegidas o Parque Natural da Ria Formosa, o Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (partilhado com a região do Alentejo), a 

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, para além dos sítios de 

paisagem protegida local, a Rocha da Pena e a Fonte da Benémola. 

Com a integração dos 14 sítios da Rede Natura 2000, cerca de 38% da área total do Algarve possui 

algum tipo de estatuto de conservação, o que consagra a sua importância biológica e paisagística 

em termos europeus. 

As áreas protegidas e os corredores ecológicos constituem a Estrutura Regional de Proteção e 

Valorização Ambiental proposta pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, 

que tem como função definir orientações de planeamento e de gestão que permitam 

compatibilizar a conservação da natureza com as atividades humanas, ou seja, que propiciem o 

desenvolvimento do turismo de natureza. 

A Ria Formosa foi considerada, em 2010, uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal na categoria 

Zonas Marinhas. Em 2020, esta área protegida, ganhou o prémio 5 Estrelas Regiões na categoria 

Reservas/Paisagem/Barragens. 
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Estrutura regional de proteção e valorização ambiental 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.9 Produtos/segmentos na região 

Após auscultação do trade por via de questionário, das diretrizes do Conselho de Marketing do 

Turismo do Algarve e das várias entrevistas efetuadas a stakeholders do turismo algarvio, foram 

destacados 19 produtos/segmentos como sendo aqueles mais relevantes para a região, 

nomeadamente: 

1. Sol e mar; 

2. Golfe; 

3. Meeting Industry & Corporate; 

4. Turismo de natureza; 

5. Turismo residencial; 

6. Gastronomia e Vinhos; 

7. Touring cultural e paisagístico1 ; 

8. Turismo de saúde e bem-estar; 

9. Turismo desportivo; 

10. Turismo náutico; 

11. Turismo acessível; 

12. Turismo sénior; 

13. Turismo de cruzeiros; 

14. Autocaravanismo; 

                                                           
1 Forma de oferta turística que contempla as motivações cultural e outras, nomeadamente as de cariz cénico e 
paisagístico 
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15. Turismo cinematográfico e audiovisual; 

16. Turismo de luxo; 

17. LGBTQIA+2; 

18. Weddings; 

19. Nómadas digitais. 

Para cada um dos produtos/segmentos elencados anteriormente, apresenta-se de seguida uma 

ficha de produto/segmento, que visa destacar as principais características, importância para o 

Algarve, elementos diferenciadores do mesmo na região, principais debilidades, fatores-chave de 

sucesso para o desenvolvimento do produto/segmento na região, principais projetos existentes 

no Algarve para este produto, de entre outras informações que possam complementar a 

anteriormente referida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, Queer, Intersexo, Assexual e outras possibilidades de orientação sexual ou 
identidade de género 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 
 Sol e mar 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Singularidade e beleza das praias; 

• Temperatura média anual amena; 

• Homogeneidade de padrões de qualidade; 

• Boa e ampla oferta gastronómica e de animação; 

• Ampla gama de serviços e infraestruturas de oferta complementar; 

• Limpeza e conservação das praias; 

• Boas acessibilidades para o destino; 

• Ampla oferta de serviços proporcionados pelo alojamento;  

• Planeamento territorial e limitação da construção; 

• Grupos hoteleiros com prestígio internacional; 

• Máxima cooperação nos níveis público-público, público-privado e privado-privado, 

para o sucesso e desenvolvimento da região. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• O Sol e mar constitui a principal motivação do Algarve; 

• Mais de 80% dos turistas visita a região com esta motivação; 

• Existe uma forte especialização do Algarve neste produto. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Qualidade da água do mar; 

• Quantidade e diversidade das praias; 

• Clima ameno todo o ano; 

• Segurança; 

• Hospitalidade; 

• Época balnear alargada. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Necessidade de se desenvolver uma maior cultura de turismo na região; 

• Escassez de recursos humanos; 

• Percecionada, em alguns segmentos, como tendo baixa relação qualidade-preço; 

• Necessidade de requalificação de alguma oferta de alojamento;  

• Problemas ao nível da qualidade de infraestruturas e de ordenamento do território. 

SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Praias com enquadramentos paisagísticos únicos no contexto europeu; 

+ Elevado número de praias com bandeira azul e outras distinções; 

+ Prestígio do destino junto de alguns dos principais mercados emissores; 

+ Diversidade de alojamento;  
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+ Temperatura média anual amena; 

- Necessidade criar/reforçar acessibilidades para alguns mercados emissores; 

- Problemas ao nível de ordenamento do território (excesso de instrumentos de ocupação dos 

solos) e de excesso de construção;  

- Escassez de recursos humanos; 

- Necessidade de requalificação e remodelação do parque hoteleiro;  

- Problemas de urbanismo nos principais polos turísticos; 

- Considerado um destino com reduzida relação qualidade-preço para alguns mercados; 

- Dificuldades ao nível de cooperação e compromisso no desenvolvimento do produto turístico; 

- Infraestruturas de apoio à atividade balnear. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Programa Bandeira Azul 

Em 2021, foram galardoadas no Algarve com Bandeira Azul, 87 praias 

costeiras e as quatro marinas da região (Albufeira, Lagos, Portimão e 

Vilamoura), número idêntico ao registado em 2020. Segundo a ABAE, 

Albufeira é o município português líder em Bandeiras Azuis, com um 

total de 26 galardões, a hastear em 25 praias e na marina local.  
 

A nível regional, seguem-se Vila do Bispo (11 praias galardoadas), Loulé (10 praias e a marina de 

Vilamoura), Portimão (6 praias e a marina), Lagoa (6 praias), Lagos (4 praias e a marina), Aljezur, 

Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António (4 praias cada), Castro Marim (3 praias) e Silves 

(2 praias). Ao todo, o júri internacional atribuiu o galardão a 372 praias, 16 portos de recreio e 

marinas nacionais e 11 embarcações ecoturísticas, número que coloca Portugal em 6.º lugar 

entre os 53 países que anualmente desenvolvem o Programa Bandeira Azul. 

 

Projeto Praias Acessíveis – Praias para Todos  

O Projeto Praias Acessíveis – Praias para todos, atribuiu 201 galardões 

em 2021 em Portugal. No Algarve foram premiadas 45 praias 

marítimas e uma praia fluvial. Os concelhos que ostentam o maior 

número de distinções são: Albufeira (13) e Loulé (7). 

 

 

Praias Qualidade de Ouro 

Em 2021, a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

classificou 392 praias com Qualidade de Ouro a nível nacional, mais seis 

do que no ano anterior. Este galardão distingue a qualidade da água 

balnear das praias portuguesas. O Algarve apresenta o maior 

crescimento, com 93 praias Qualidade de Ouro (mais 17 galardões), o 

que representa um acréscimo de cerca de 18% face a 2020. Os concelhos que ostentam o maior 

número de prémios são: Albufeira (20), Vila do Bispo (12), Lagoa e Loulé (dez) e Aljezur (9). 
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Praias Zero Poluição 

A ZERO (Associação Sistema Terrestre Sustentável) anunciou para 

2021, 53 praias “ZERO Poluição”, o que representa 8% do total das 

643 zonas balneares de Portugal. Destas, 14 praias são no Algarve 

(26,4% do total), com destaque para os concelhos de Tavira (4 

praias), Faro (3) e Vila do Bispo (3). 

 

Destaca-se ainda o facto de, no ano de 2021, 110 praias da região apresentarem água de 

qualidade excelente, segundo a Agência Europeia do Ambiente. 

 

SUPORTES DE COMUNICAÇÃO 

Guia de praias do Algarve 

Guia que permite ao turista descobrir, nos 200 quilómetros de costa da 

região, mais de cem praias com características ímpares, entre extensos 

areais, arribas enseadas, grutas e rochas. 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

Prémios 

O Algarve é reconhecido internacionalmente pela qualidade das suas praias. Nos últimos anos 

recebeu diversos prémios e distinções, de onde se destacam: 

• Melhor destino de verão 2020 atribuído pela Irish Travel Industry Awards; 

• Melhor destino de praia da Europa atribuído pela World Travel Awards (2012, 2013, 

2015, 2016, 2017, 2019 e 2021). 

• Melhor destino de praia do mundo (2020 e 2021), atribuído pela World Travel Awards. 

• No Top 10 das melhores praias de Portugal de 2020, da Tripadvisor, é possível verificar 

que as cinco primeiras classificadas são praias do Algarve, em concreto: Praia da Falésia 

(Albufeira), Praia da Dona Ana (Lagos), Praia de Olhos d´Água (Albufeira), Meia Praia 

(Lagos) e Praia da Rocha (Portimão). Ainda neste ranking pode ser encontrada a Praia da 

Marinha (Lagoa) no 8.º lugar, a Praia da Galé (Albufeira) no 9.º lugar e a Praia de 

Odeceixe (Aljezur) no 10.º lugar; 

• A praia da Falésia, em Albufeira, foi considerada pelos utilizadores do site de viagens 

TripAdvisor a 13.ª melhor do mundo em 2021; 
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• A Praia da Rocha (Portimão), ganhou o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria 

“Praias” em 2019 e 2020; 

• A Praia da Rocha (Portimão), foi considerada pela Holidu como “Rainha absoluta do 

Instagram em Portugal”, um prémio que é atribuído com base no número de hashtags 

utilizados no Instagram. A Praia da Rocha foi identificada por mais de 97 mil vezes por 

turistas de várias nacionalidades quando partilharam as suas fotografias. Destaca-se 

ainda o facto de neste ranking existirem outras praias localizadas no Algarve, como a 

Praia da Marinha e a Praia da Luz (Lagos), respetivamente, em segundo (46 mil hashtags) 

e terceiro lugar (35 mil hashtags). A fechar o top 10 aparece a Praia do Barril (Tavira). 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Golfe 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Reputação e notoriedade do destino a nível internacional; 

• Diversidade de oferta de campos de golfe e seu desenho e enquadramento cénico;  

• Boas condições climatéricas; 

• Concentração geográfica dos campos; 

• Boas acessibilidades aéreas; 

• Campos de golfe com infraestruturas e equipamentos conforme padrões de 

qualidade internacionais; 

• Instalações, equipamentos e serviços de qualidade; 

• Pessoal qualificado; 

• Oferta diversificada de experiências relacionadas com a prática do golfe. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• Produto com forte prestígio internacional e notoriedade; 

• Reconhecimento da qualidade do destino e dos seus campos de golfe, 

nomeadamente através de diversos prémios que tem recebido; 

• É já uma importante motivação primária para o Algarve, com papel de destaque no 

combate à sazonalidade. 

O Algarve é um dos grandes destinos de golfe do mundo, reunindo condições únicas e 

reconhecidas internacionalmente. Tudo isto resulta de um percurso de muitos anos, fruto do 

investimento, da experiência e do know-how de vários agentes da região, que têm aproveitado 

o grande potencial da região e as suas características singulares para a prática da modalidade. 

 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Clima ameno todo o ano; 

• Destino seguro; 

• Hospitalidade; 

• Qualidade dos campos de golfe; 

• Adequação do alojamento às necessidades dos golfistas; 

• Proximidade entre unidades de alojamento e campos de golfe. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Perceção de um preço elevado, comparativamente com os concorrentes; 

• Elevada dependência de mercados externos devido à reduzida percentagem de 

praticantes em Portugal; 

• Proporção significativa de starting-times alocados a residentes e clubes de golfe; 

• Condições de mobilidade interurbana. 
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SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Campos de reconhecida qualidade e beleza;  

+ Condições climatéricas favoráveis para a prática desta atividade; 

+ Oferta diversificada de campos, embora concentrados geograficamente em alguns 

pontos do Algarve; 

+ Alojamento com oferta adequada às necessidades dos golfistas; 

+ Destino com reputação e prestígio internacionais; 

+ Realização de torneios de renome e com golfistas reconhecidos; 

- Necessidade criar/reforçar acessibilidades para alguns mercados emissores; 

- Necessidade de melhorar as condições de mobilidade na região. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

O Algarve tem vindo a organizar diversos eventos de grande destaque, que têm permitido à 

região receber inúmeros praticantes de topo provenientes de diferentes países. Destes 

destacam-se: 

• “Portugal Masters”, o único torneio do European Tour que se realiza em Portugal e que tem 

lugar anualmente, desde 2007, no Oceânico Victoria Golf Course, em Vilamoura.  Apesar da 

sua notoriedade e participação de nomes ímpares do golfe mundial, está a ser discutida a 

sua descentralização e rotatividade na realização do evento com outras regiões de Portugal;  

• “Open de Portugal”, que nos anos 70, 80 e 90 se realizou nos campos de golfe do Penina, 

Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vila Sol, e que voltou a realizar-se no Algarve, no Morgado 

Golf Resort, Portimão, em 2017 e 2018.  
 

Estes eventos contribuem para a projeção e reconhecimento do Algarve enquanto destino de 

excelência para a prática do golfe, permitindo o aumento da procura em períodos de menor 

fluxo turístico, com impactos diretos na hotelaria, restauração e demais serviços 

complementares do Algarve.  

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

Prémios 

Dada a elevada qualidade e reputação dos campos de golfe da região, o Algarve tem recebido 

nos últimos anos diversos prémios internacionais, que permitem à região destacar-se como um 

dos melhores destinos de golfe da Europa e do Mundo.  

Destes, destacam-se: 

• Melhor Destino de Golfe do Mundo para 2020, atribuído pela International Association 

of Golf Tour Operators (IAGTO); 

• Melhor Destino de Golfe da Europa Continental, atribuído pela Revista de Golfe do Reino 

Unido - Today’s Golfer (2017, 2018, 2019 e 2020); 

• Best Value Destination da Europa Continental, atribuído pela Revista de Golfe do Reino 

Unido - Today’s Golfer (2012, 2013, 2015, 2017 e 2018); 

• Melhor destino de Golfe do Mundo, no âmbito dos World Golf Awards, entre os anos de 

2014 a 2018; 

• Melhor destino de Golfe da Europa (2006 e 2014). 
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Perfil do cliente de golfe do Algarve 

• Procura muito centrada nos britânicos (73%), seguindo-se os irlandeses (12%) e os 

franceses (3%). Importa referir que entre a época alta e ápoca baixa existem 

diferenças no share destes mercados, com o britânico a baixar para os 60% na época 

baixa e os irlandeses a subirem para os 31%; 

• Cerca de 87% já conhecia a região; 

• Alojados maioritariamente em hotéis de cinco estrelas (56%); 

• A organização da viagem acontece com o apoio de operadores de golfe (47%); 

• O budget médio de viagem ronda os 1523 euros; 

• No budget de viagem têm maior expressão as despesas de alojamento (28%), 

refeições (23%) e golfe (19%); 

• A estada no Algarve tem uma duração entre cinco a 15 dias (55%) ou até cinco dias 

(40%); 

• Retorno económico de cerca de 500 milhões de euros em 2017. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

O Golfe e a utilização de água na região algarvia 

Os campos de golfe são um excelente habitat para a fauna, em particular para a avifauna, e para 

a preservação da diversidade de espécies vegetais (sobretudo das autóctones), sendo que a 

rentabilidade gerada tem permitido investimentos em inovação e tecnologia, que possibilitam a 

salvaguarda dos mesmos, bem como uma mais eficiente gestão da água de rega.  

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, o consumo de água pelos campos de golfe 

constitui uma reduzida parcela do total dos consumos de água no Algarve, quando comparado 

ao consumo da agricultura e pecuária (60%), ou até mesmo do consumo humano (33%). Do total 

do consumo de água para rega dos campos de golfe, estima-se que cerca de vinte a 30% advenha 

de água da chuva e água de rega reutilizada, recolhida pelos sistemas de drenagem e acumulada 

nos lagos.  

Não obstante e considerando a cíclica escassez de água na região, bem como a proximidade de 

muitos dos campos de golfe a Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), procuram-se 

neste momento soluções que viabilizem uma maior utilização de águas residuais tratadas. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Meeting industry & corporate 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Prestígio e imagem do destino; 

• Oferta de atividades e experiências diversificadas; 

• Quantidade e qualidade dos equipamentos e serviços específicos para a realização de 

reuniões; 

• Quantidade e qualidade das instalações gerais; 

• Capacidade e flexibilidade dos equipamentos; 

• Acessibilidade aéreas diretas; 

• Preço; 

• Experiência e know-how dos profissionais do setor; 

• Proximidade entre alojamento e local de realização do evento; 

• Oferta complementar diversificada e de qualidade; 

• Gastronomia de qualidade e variada. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• Produto com capacidade para atrair visitantes em época baixa; 

• Apesar de se ter registado um crescimento significativo neste produto, tem ainda um 

share muito baixo a nível internacional; 

• Evidente aposta regional neste produto. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Clima; 

• Hospitalidade; 

• Segurança; 

• Qualidade das infraestruturas existentes; 

• Qualidade e flexibilidade dos hotéis vocacionados para este produto; 

• Preços competitivos; 

• Serviços de qualidade; 

• Capacidade para acolher grandes eventos; 

• Existência de património edificado de grande beleza e singularidade, que pode oferecer 

ambientes únicos e memoráveis; 

• Existência de infraestruturas que permitem ir ao encontro das necessidades de 

diferentes grupos, nomeadamente o Autódromo do Algarve, os casinos de Vilamoura, 

Monte Gordo e Portimão, o Estádio do Algarve, o Teatro Lethes, em Faro e outros venues 

inseridos em espaços públicos, que pela sua singularidade, podem tornar um evento 

memorável e colocar o Algarve no mapa dos destinos para o setor das reuniões e 

incentivos. 
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PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Necessidade de criar/reforçar acessibilidades aéreas para alguns mercados emissores, 

principalmente na época baixa (altura privilegiada para a organização de eventos MI&C); 

• Carga burocrática associada à realização de eventos em espaços públicos e património 

edificado; 

• Pouco trabalho de parceria entre os stakeholders com vista a captar mais negócio 

“meeting industry & corporate” para a região. 

• Falta de informação sobre a representatividade do produto na região. 

SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Oferta abundante de instalações e equipamentos hoteleiros adequados para a realização de 

eventos de pequena/média dimensão (até 500 pessoas);  

+ Prestígio internacional enquanto destino de golfe, sol e mar e turismo náutico, 

determinantes para este produto; 

+ Boa qualidade dos profissionais do setor; 

+ Oferta diversificada de atividades; 

+ Gastronomia de qualidade reconhecida; 

- Número insuficiente de voos diretos para a generalidade dos mercados;  

- Falta de venues, o que se traduz na escassez de soluções fora dos hotéis; 

- Carga burocrática associada à utilização dos espaços públicos para a realização de eventos; 

- Estrutura de promoção do produto; 

- Excetuando Vilamoura, pouca concentração dos elementos da oferta face à concorrência. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

 

Programa de Apoio à Captação e Realização de Congressos e Eventos Corporativos e Associativos 

Coordenado pelo Turismo de Portugal, está em vigor, desde 1 de janeiro de 2019, o Programa 

de Apoio M&I Portugal 2019-2021, que define os termos de concessão de apoio financeiro à 

realização e captação de congressos e eventos corporativos e associativos em Portugal. Este 

programa vem na continuidade do Fundo de Apoio à Captação de Congressos Internacionais 

(2010-2015) e do Programa de Apoio à Captação e Realização de Eventos Corporativos e 

Associativos (2016-2018) e tem por principal objetivo potenciar a competitividade internacional 

de Portugal no produto estratégico turismo de negócios/turismo de eventos. O montante do 

apoio está relacionado com as dormidas geradas por cada evento, a partir de um mínimo de 

trezentas dormidas. 

Centro de Congressos do Arade 

Localizado junto à Foz do Rio Arade, o Centro de Congressos do Arade é uma infraestrutura que 

permite acolher diferentes tipologias de eventos no Algarve e está vocacionada para congressos 

e reuniões até mil participantes, espetáculos, exposições, festas e apresentações de produtos. 
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Portimão Arena 

Infraestrutura que está integrada no parque de Feiras e Exposições de Portimão. Dotada da mais 

recente tecnologia, está capacitada para uma multiplicidade de utilizações para o sector de 

incentivos e eventos corporativos, abrangendo ainda reuniões e congressos. O Portimão Arena 

pode ainda acolher feiras/certames, espetáculos desportivos e musicais de média e grande 

escala.  

O Arena oferece mais de seis mil m2 de área, centrados na “Sala Algarve”, que tem 4012 m2 e 

está equipada com bancadas retrácteis e amovíveis, com capacidade para mais de três mil 

espectadores sentados, ou cinco mil lugares em pé. Paralelamente, dispõe de um auditório com 

cento e noventa lugares e um centro de negócios com as mais atuais tecnologias de projeção e 

comunicação. 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

M&I Forum Europe Algarve 

Evento internacional que decorreu em abril de 2018 no Algarve, que pretendeu promover 

produtos exclusivos do Algarve para o negócio do MI. Neste evento decorreram diversas 

reuniões, contatos e networking entre fornecedores de serviços e potenciais organizadores de 

eventos MI. 

Lançamentos de carros 

Nos últimos anos a região tem acolhido diversos lançamentos de carros de distintas marcas 

internacionais, como por exemplo: BMW, Aston Martin, Porsche, Mercedes, Kia, Audi, Honda, 

Volkswagen, de entre outras. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 
Turismo de natureza 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Diversidade de recursos naturais e gestão sustentável dos mesmos; 

• Ampla e variada oferta de rotas e itinerários, adaptada a diversas tipologias de turistas; 

• Existência de parques e reservas naturais; 

• Existência de serviços de apoio (ex.: aluguer de equipamentos e materiais, 

transportes); 

• Boas acessibilidades; 

• Limpeza e conservação das zonas envolventes; 

• Adequadas infraestruturas de acolhimento, sinalização e equipamentos básicos; 

• Guias e monitores com capacidade de expressão em línguas estrangeiras; 

• Alojamento integrado na envolvente natural; 

• Sistema de certificação de espaços naturais e de empresas. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

Produto que tem registado um crescimento assinalável, embora alguns dos recursos naturais 

ainda apresentem debilidades para acolher turistas. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Abundantes recursos e espaços naturais, com cerca de 38% do território algarvio a 

usufruir de algum tipo de estatuto de proteção especial; 

• Diversidade paisagística; 

• Biodiversidade vasta e característica da região. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Infraestruturas de apoio insuficientes para uma oferta qualificada; 

• Baixa especialização dos recursos humanos; 

• Inadequação da regulamentação vigente relativamente à compatibilização da 

conservação da natureza com a atividade turística;  

• Inexistência de um modelo de governança para as rotas âncora; 

• Fraca fiscalização das atividades e empresas de turismo de natureza. 

SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Vastos recursos naturais: uma Reserva Natural, dois parques naturais, rede Natura 2000, 

paisagens protegidas e monumentos naturais; 

+ Clima favorável à prática de diversas atividades ao ar livre (caminhadas, Birdwatching, 

cicloturismo e desporto de aventura, de entre outras); 

+ Existência de oferta complementar representativa da genuinidade e tranquilidade associados 

ao turismo de natureza; 

+ Vasta biodiversidade (fauna e flora), com elementos específicos da região; 
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+ Implementação do programa Cycling & Walking na região do Algarve; 

+ Iniciativa Algarve Nature Fest; 

+ Existência de diversos eventos que contribuem para a projeção do Algarve enquanto destino 

de excelência para o turismo de natureza; 

-  Recursos naturais pouco preparados para a fruição turística; 

- Inadequação da regulamentação vigente relativamente à compatibilização da conservação da 

natureza com a atividade turística;  

- Fraca fiscalização das atividades e empresas de turismo de natureza; 

- Insuficiência de recursos humanos especializados; 

- Inexistência de modelos de gestão para as diversas infraestruturas. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Programa Cycling & Walking 

O Programa Cycling & Walking Algarve, iniciado em março de 2016, visava assegurar um trabalho 
de estruturação deste produto turístico, assim como da comunicação internacional. Este 
assentava numa parceria institucional constituída pela Região de Turismo do Algarve, Associação 
Turismo do Algarve, Turismo de Portugal e Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL. 

O investimento em segmentos ligados à bicicleta e ao pedestrianismo pretendia diversificar a 

oferta turística do destino (concentrada nos produtos Sol e mar e Golfe), para assim poder 

competir com outros mercados e conseguir captar fluxos turísticos internacionais nas épocas 

média/baixa.  

O programa Cycling & Walking desenvolveu um calendário de ações de manutenção e 

beneficiação de rotas, estruturação do produto, internacionalização e comercialização, tendo 

por base os itinerários âncora do Algarve, dos quais se destacam a Via Algarviana, a Rota 

Vicentina, a Grande Rota do Guadiana, a Ecovia do Litoral (Eurovelo 1), para além de outros 

percursos pedestres e cicláveis. O investimento na qualificação da oferta de serviços turísticos 

nestes segmentos era outro dos objetivos do programa. 

O Turismo de Portugal considerou que o programa para o desenvolvimento do Cycling & Walking 

no Algarve tinha subjacente um efeito demonstrativo e replicável para outras regiões do país, 

assumindo um papel prioritário no quadro de uma estratégia de posicionamento internacional 

de Portugal como destino de excelência para a prática daquelas atividades fora da época alta. 

Os mercados-alvo do programa foram o Reino Unido, a Alemanha, os Países Baixos, a Bélgica, a 

França, a Áustria, a Suíça, a Escandinávia e mercado interno alargado, os quais têm vindo a 

demonstrar uma procura crescente de C&W. 

O programa, com o seu término, evoluiu para a iniciativa Portuguese Trails, o qual integra os 

diferentes Cycling & Walking regionais, sendo uma plataforma dedicada à oferta nacional deste 

produto, visando posicionar o país como destino de excelência para a prática desta atividade, 

seguindo os pressupostos estratégicos definidos na génese do Cycling & Walking.  
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Não obstante, em termos formais, ter findado a vigência do protocolo, os seus pressupostos 

continuam a ser seguidos pelos seus subscritores. 

Cogestão da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e do Parque 

Natural da Ria Formosa  

No âmbito do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, que define o modelo de cogestão das 

áreas protegidas, foi assinado, em maio de 2021, um protocolo de cogestão para a Reserva 

Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e para o Parque Natural da Ria 

Formosa.  

O modelo de cogestão para as áreas protegidas de âmbito nacional, permite uma gestão de 

proximidade, em que diferentes entidades colocam ao serviço da área protegida o que de 

melhor têm para oferecer no quadro das suas competências, pondo em prática uma gestão 

participativa, colaborativa e articulada em cada área.  

Ou seja, juntam-se à autoridade nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade 

(ICNF), os municípios presentes nos territórios das áreas protegidas, para que possam contribuir 

para a aplicação das políticas de conservação, valorização e competitividade do território, 

criando-se assim uma comissão de cogestão da área protegida. 

Assim, este protocolo surge na sequência dos municípios de Faro, Loulé, Olhão, Tavira, Castro 

Marim e Vila Real de Santo António terem solicitado a formal adesão ao modelo de cogestão 

para o Parque Natural da Ria Formosa e para a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila 

Real de Santo António, e delegado essa competência na AMAL, e com a participação da Região 

de Turismo do Algarve. O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, irá presidir 

à futura comissão de cogestão do Parque Natural da Ria Formosa e o Presidente da Câmara 

Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, irá presidir à futura comissão de cogestão da 

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. 

Através da assinatura do protocolo pretende-se, durante 3 anos, dotar a comissão de cogestão 

de apoio técnico e operacional, dedicado e em exclusividade, garantindo a implementação das 

atividades consideradas prioritárias no âmbito da promoção de ambas as áreas protegidas. Para 

efeitos de financiamento da concretização das atividades que serão necessárias, o Fundo 

Ambiental obriga-se a transferir para a AMAL até ao limite de 100 mil euros, por cada área 

protegida.   

As competências dos municípios implicam: 

• A gestão das áreas protegidas de âmbito local; 

• A participação na gestão das áreas protegidas, através do exercício das funções de cogestão 

que lhes são cometidas pelo novo decreto-lei e da sua integração nos conselhos estratégico; 

• Instaurar, instruir e decidir os procedimentos contraordenacionais, bem como aplicar as 

coimas e as sanções acessórias nas áreas protegidas de âmbito nacional em que participem 

na respetiva gestão; 
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• Que as entidades intermunicipais e as associações de municípios tenham competências na 

gestão das áreas protegidas de âmbito regional. 

Projeto Valuetur 

O projeto Valuetur, no qual a Região de Turismo do Algarve participa, é liderado pela Diputación 

Provincial de Huelva e inclui a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio da 

Junta de Andalucía, a Fundación Andanatura, e a Mancomunidad Condado de Huelva. Sendo um 

projeto transfronteiriço, inclui duas áreas protegidas – Rio Tinto (Andaluzia) e o Parque Natural 

da Ria Formosa (Algarve) – com a finalidade de recuperar e valorizar o património existente e 

desenvolver a oferta turística, envolvendo as empresas e empreendedores das respetivas 

regiões.  

Pretende-se que, através da dinamização da atividade turística e da promoção, seja possível 

aumentar o número de visitantes nestes espaços, melhorando o desenvolvimento 

socioeconómico da região. Aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A 

ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP). 

A principal ação inscrita neste projeto, por força da contextualização dos objetivos a atingir, 

centra-se na requalificação do Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), dotando-o de 

equipamentos que venham a valorizar a visitação deste espaço natural inserido no Parque 

Natural da Ria Formosa, contribuindo para a promoção e rentabilização do património natural e 

cultural, aumentando de uma forma sustentável a atratividade dos recursos ali existentes. 

 

Painel Informativo CEAM 

Fonte: RTA 



 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  75 
 

Esta ação visa a adequação das estruturas de acolhimento e visitação do CEAM à realidade 

contemporânea das áreas protegidas, numa lógica integrada e coerente de valorização deste 

centro interpretativo e dos seus conteúdos, na ótica da prestação de um serviço de qualidade 

aos seus utentes, de forma a reforçar a atratividade do Parque Natural da Ria Formosa e 

promover o aumento do número de visitantes e a projeção da sua missão, valores e recursos 

naturais.  

Neste sentido, procedeu-se à aquisição de painéis informativos, sinalética direcional e mobiliário 

urbano para a Quinta de Marim e produziu-se um novo folheto, o Guia de Visitação do Centro 

de Educação Ambiental de Marim, em colaboração com os técnicos da DRCNF-Algarve. 

Para promover o património natural da região junto dos residentes e visitantes nacionais e 

estrangeiros, foram ainda editadas novas brochuras dedicadas a três áreas protegidas: Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) e a 

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António 

 No decorrer do ano de 2021, encontram-se a decorrer os trabalhos de valorização do Centro 

Interpretativo do CEAM, através de um projeto de Museografia, vocacionando-o para a 

interpretação do território do PNRF e para a educação ambiental. 

Também no âmbito deste projeto, a Fundación Andanatura coordenou uma iniciativa destinada 

a dotar o PNRF com um documento estratégico para o desenvolvimento turístico do parque, 

visando a melhoria socioeconómica do território, através da valorização do mesmo. 

Os objetivos subjacentes à estratégia são: atrair novos turistas e visitantes para o território e 

diversificar a oferta procurando reduzir a natureza sazonal da atividade turística. Esta estratégia 

contou com a participação dos principais agentes do território (câmaras municipais, ICNF, APA, 

RTA, ATA, GAL, associações locais, associações empresariais e empresas). 

Natural.PT 

A marca Natural.PT, gerida pelo Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas, visa a promoção integrada 

do território, dos produtos e dos serviços existentes na 

Rede Nacional das Áreas Protegidas e na sua envolvente 

próxima e que com elas partilhem valores e princípios de sustentabilidade e valorização da 

natureza e dos recursos endógenos.  

Esta é uma iniciativa âncora para o desenvolvimento económico de territórios tradicionalmente 

associados a fortes condicionantes de ocupação territorial. Desta forma, as pequenas empresas, 

o setor turístico e a produção local, nomeadamente a agrícola, contam com uma plataforma 

nacional para a promoção dos seus produtos e serviços apoiando-os e garantindo a sua 

visibilidade. 
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Podem apresentar candidaturas todas as entidades, públicas e privadas, que se localizem no 

território de uma área protegida ou nos concelhos abrangidos por esta, que estejam 

devidamente licenciadas e que se comprometam com os valores da Natural.PT, cumprindo as 

condições/requisitos de adesão estabelecidos, de acordo com as seguintes tipologias: atividades 

de animação turística; alojamento; restauração; espaços de venda; produtos  (agroalimentares 

e artesanais não alimentares); identitários imateriais; projetos de investigação e divulgação; 

projetos ou trabalhos; e produção de conteúdos de divulgação. 

As principais vantagens de adesão a esta rede, que é gratuita, são: presença e divulgação nos 

materiais promocionais e eventos da marca Natural.PT; integração no portal da marca, nas 

aplicações para dispositivos móveis, nas redes sociais associadas à marca e nos mecanismos de 

busca à disposição dos consumidores; promoção cruzada, nomeadamente com a divulgação e 

encaminhamento dos consumidores para parceiros Natural.PT. 

Na região do Algarve existem 40 empresas aderentes, principalmente das tipologias animação 

turística e alojamento. 

SUPORTES DE COMUNICAÇÃO 

Guia de Percursos Pedestres 

Guia que apresenta um total de 47 percursos de Pequena Rota (percursos 

com menos de 30 quilómetros) e resumos dos percursos de Grande Rota 

(com mais de 30 quilómetros) existentes na região. Para as Pequenas Rotas 

o guia está organizado de acordo com cinco áreas: Costa Vicentina, Litoral 

Sul, Barrocal, Serra e Guadiana. 

No final foram incluídos resumos da Via Algarviana, Rota Vicentina, Grande 

Rota do Guadiana e Percurso Descoberta. 

 

Guia de Turismo de Natureza do Algarve 

Guia que apresenta os espaços naturais protegidos de barlavento a 

sotavento, uma publicação com mais de cem páginas e cerca de 

duzentas fotografias, que permitem ao leitor despertar para todo um 

conjunto de áreas naturais nem sempre conhecidas. 

No final, possui também uma lista de espécies que podem ser 

encontradas na região. 
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Guia de Turismo de Natureza Júnior 

Publicação que tem como objetivo dar visibilidade ao património natural 

do Algarve junto de visitantes juniores e residentes, convidando-os a 

partirem à descoberta dos diversos ambientes e paisagens. Apresenta 

diversas sugestões de percursos e de informação associada ao 

património natural e à sensibilização para a proteção e conservação da 

natureza.  

O Guia destina-se sobretudo a crianças dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, 

sendo organizado por separadores que correspondem a nove grandes 

blocos temáticos, a saber: O Algarve; Áreas Protegidas; Água (Doce, Salgada e de Transição); 

Rochas; Paisagens; Animais; Plantas; Trilhos e Missões. 

Cada uma destas áreas temáticas, à exceção dos Trilhos e Missões, contém uma breve descrição 

dos ecossistemas, curiosidades e desenhos de estilo naturalista, que ajudam a ilustrar aos mais 

novos os ambientes, habitats e espécies em causa, numa viagem pela imensidão da oferta 

natural do Algarve. 

Guia de observação de aves no Algarve 

Guia que apresenta informações sobre vinte espécies de aves e um 

mapa onde estão assinalados os locais onde estas mesmas espécies 

podem ser observadas. O Guia de Observação de aves no Algarve 

pretende ser um instrumento de campo simples e eficiente para todos 

os que gostam de observar aves no seu meio natural. Está organizado 

de forma a facilitar o encontro com as espécies mais interessantes das 

regiões (ou o maior número delas), expondo um conjunto de 

informações úteis sobre como aceder aos locais, as melhores épocas 

do ano e dicas específicas para cada local. São propostos cerca de 25 

itinerários, inseridos em nove zonas principais a visitar. 

Guia de Percursos de Ciclismo de Estrada 

Guia que apresenta uma rede de percursos de road cycling, na 

sequência de um levantamento elaborado pela Federação Portuguesa 

de Ciclismo. Os 41 itinerários apresentados permitem a turistas e 

residentes descobrir a região de uma forma ativa e sustentável, 

utilizando a bicicleta através de vias rodoviárias selecionadas.  

De forma a fazer desta uma experiência inclusiva e acessível a todos os 

utilizadores da bicicleta, desde os principiantes aos praticantes 

regulares ou intensivos, foram criados quatro níveis de dificuldade, 

definidos pela respetiva distância e altimetria dos percursos.  
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Os ciclistas regulares ou atletas de competição encontram um capítulo exclusivo com 16 zonas 

de subida para treino específico, onde distâncias, inclinação, altitude e desníveis estão 

devidamente assinalados. Além da informação básica sobre os percursos, o guia disponibiliza 

igualmente um QR Code para cada um deles, através do qual se poderá aceder a todos os 

detalhes do trajeto, a partir de um dispositivo móvel. 

 

Guia de Percursos Cicláveis  

Este guia apresenta uma rede de vinte percursos turísticos cicláveis, 

desenhados especialmente para os amantes da modalidade que 

procuram explorar a região de uma forma mais ativa. 

De dificuldade técnica baixa, estes percursos desenvolvem-se em 

estradas rurais, municipais e caminhos de terra ou gravilha compactada, 

adequando-se a bicicletas de touring ou trekking e em formato de 

passeio. Foram desenhados percursos circulares em todos os 

municípios do Algarve, com início e fim no mesmo local, que permite a 

visita a vários pontos de interesse turístico em cada concelho.  

À parte destes percursos foi ainda desenhada uma grande travessia ao longo da zona do 

barrocal, cruzando toda a região. Com início em Vila Real de Santo António (no mesmo local 

onde se inicia a rota EuroVelo/Ecovia do Algarve) e término em Aljezur, tem uma extensão de 

223 km e é um complemento às rotas já existentes, nomeadamente à EuroVelo 1 ou Ecovia do 

Litoral do Algarve, Rota Vicentina, Via Algarviana e GR22 (estas últimas duas mais vocacionadas 

para BTT).  

 

Cyclin’ Portugal 

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) homologou, em maio de 

2019, o Regulamento de Percursos Cicláveis e Centros “Cyclin’ 

Portugal”. O Cyclin’ Portugal é uma iniciativa que visa promover o país 

enquanto destino privilegiado para a prática do ciclismo, incluindo o 

setor competitivo profissional, mas também o turismo em bicicleta e atividades de Ciclismo para 

Todos.  

Neste âmbito, editou um guia orientador que pretende contribuir para consolidar e partilhar o 

conhecimento acumulado pela FPC na área do “turismo com bicicleta”, concorrendo para que 

os agentes nacionais e regionais que operam nesta área apresentem produtos competitivos e 

estruturados junto do mercado velocipédico. 
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EVENTOS 

Algarve Nature Fest 

 Iniciativa que envolve profissionais do setor, turistas e a população local 

em torno do turismo de natureza e do seu negócio, tendo previstas várias 

ações, em diferentes locais e para públicos-alvo distintos, destacando 

especialmente as Áreas Protegidas.  

Em 2019, a V edição do Algarve Nature Fest (conceito que evoluiu do 

Algarve Nature Week) decorreu em Olhão, onde durante dois dias foram oferecidas mais de 

trinta atividades gratuitas, nomeadamente: passeios de BTT, caminhadas temáticas, batismos de 

vela e mergulho, stand up paddle, passeios de barco para observação de aves, assim como um 

conjunto de atividades complementares (segway, tiro com arco, parede de escalada, slide, mini 

passeio de BTT e bicicleta elétrica, surf mecânico, air bungee). Foi ainda desenvolvido um 

programa com escolas do 2.º ciclo do concelho de Olhão, com o objetivo de sensibilizar os alunos 

para a preservação e correta fruição do património natural algarvio. 

Em 2020, a VI Edição do Algarve Nature Fest foi dedicada exclusivamente aos profissionais de 

saúde. 

Bienal de Turismo de Natureza 

A Bienal de Turismo de Natureza (BTN) é um evento que pretende 

promover o desenvolvimento do turismo de natureza no Algarve, 

contribuindo para o desenvolvimento social, económico e ambiental das 

comunidades, através da preservação da identidade, desenvolvimento do 

conhecimento e competências e adesão a padrões internacionais de 

turismo sustentável.  

Festival de observação de aves & atividades de natureza de Sagres  

Evento anual que se realiza em Sagres (Vila do Bispo), local 

extremamente relevante no contexto da rota de migração de aves. Com 

início em 2010, está enquadrado na estratégia de desenvolvimento do 

turismo de natureza definida pela Região de Turismo do Algarve. 

O evento tem como principais objetivos: 

• Promover o aumento da procura turística nesta região do Algarve, no segmento de turismo 

de natureza, com especial incidência para o público de birdwatchers;  

• Consolidar a imagem desta região como um destino preferencial para os birdwatchers e 

promover a sua importância no mercado nacional e internacional; 

• Fomentar a oferta dos serviços locais associados a este subproduto turístico (alojamento, 

restauração, empresas de animação turística), através do estabelecimento de parcerias e da 

sua promoção nos materiais e meios de comunicação associados ao festival; 
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• Estimular junto dos operadores locais a utilização sustentável dos recursos primários da 

região na estruturação dos seus programas turísticos, através do contacto entre estes 

agentes e técnicos especializados nessas temáticas; 

• Potenciar os investimentos feitos na região, nomeadamente em equipamentos de apoio a 

este subproduto turístico, implementados ao abrigo de anteriores programas de 

desenvolvimento. 

ALUT – Algarviana Ultra Trail 

Evento desportivo de corrida pedestre (trail running) único em 

Portugal, onde os atletas percorrem a Via Algarviana (cerca de 300 

quilómetros). 

 

Algarve Bike Challenge 

Evento de cariz internacional que tem como principal objetivo a 

organização de uma prova de ciclismo na vertente da bicicleta 

todo o terreno. Este evento contribui para enaltecer as condições 

de excelência do Algarve para a prática da modalidade, em 

especial no interior da região. 

 

Algarve Walking Season 

O Algarve Walking Season (AWS) nasceu da necessidade de criar 

uma oferta estruturada dos festivais de caminhadas existentes 

na região, estabelecendo um calendário anual de eventos 

comum, apoiado numa estratégia de promoção conjunta, que 

permita atrair mais participantes e potencie o desenvolvimento 

dos territórios onde são promovidos, tais como: Festival de 

Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana; Walking 

Festival Ameixial; Barão de São João Walk & Art Fest e Festival 

de Caminhadas de Monchique. 

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

No Algarve estão consagradas como áreas protegidas o Parque Natural da Ria Formosa, o Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (partilhado com a região do Alentejo), a 

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, para além dos sítios de 

paisagem protegida da Rocha da Pena e da Fonte da Benémola. Com a integração dos 14 sítios 

da rede Natura 2000, cerca de 38% da área total do Algarve possui algum tipo de estatuto de 

conservação, o que consagra a sua importância biológica e paisagística em termos europeus.  
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As áreas protegidas e os corredores ecológicos constituem a Estrutura Regional de Proteção e 

Valorização Ambiental (proposta pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve), 

que tem como função definir orientações de planeamento e de gestão que permitam 

compatibilizar a conservação da natureza com as atividades humanas, ou seja, que propiciem o 

desenvolvimento do turismo de natureza.  

Parque Natural da Ria Formosa 

Classificada como Parque Natural em 1987, os 170 km2 de lagoas únicas e absolutamente 

preservadas estendem-se ao longo de uma área que abrange os municípios de Loulé, Olhão, 

Tavira e Vila Real de Santo António. A Ria Formosa foi considerada (em 2010) uma das 7 

Maravilhas Naturais de Portugal, tendo ganho na categoria de Zonas Marinhas. Este prémio 

enaltece a importância desta área protegida de elevada riqueza biológica e ecológica, que 

alberga espécies endémicas e raras, afirmando-a como uma zona costeira singular. 

Via Algarviana 

Rota pedestre de longa distância (cerca de 300 quilómetros), classificada como Grande Rota 

(GR13). O itinerário percorre todo o interior do Algarve, entre o Baixo Guadiana e a Costa 

Vicentina, atravessa 11 concelhos e 21 freguesias, passando por diversos locais de interesse 

natural e cultural. Pretende-se com este projeto, contribuir para a atração dos caminhantes 

interessados na prática do pedestrianismo à região algarvia. Esta rota permite ainda dar maior 

visibilidade a oferta de percursos pedestres existentes.  

A par da grande rota, existe uma rede de 12 pequenas rotas circulares (PR) associadas ao traçado 

principal, num total de quase 500 quilómetros. Existem também ligações pedestres da Via 

Algarviana a alguns concelhos não atravessados pela rota, como são os casos de Aljezur, 

Portimão e Albufeira.  

Existem quatro rotas temáticas associadas à Via Algarviana: 

• Rota do Contrabandista, Alcoutim; 

• Rota da Água, Loulé; 

• Rota das Árvores Monumentais;  

• Rota da Geologia, Monchique. 

Na génese deste projeto esteve a atração dos visitantes ao interior algarvio e potenciar o 

Ecoturismo como contributo para o desenvolvimento sustentado da região.  

Existem vários operadores turísticos internacionais, essencialmente de nacionalidade alemã, 

holandesa, francesa e inglesa, que comercializam programas na Via Algarviana, utilizando os 

alojamentos e outros serviços locais. 
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Mapa da Via Algarviana 

Fonte: Região de Turismo do Algarve 

Ecovia do Algarve 

 Rota ciclável que percorre todo o litoral do Algarve, numa 

extensão de 214 km, desde o Cabo de S. Vicente até Vila Real de 

Santo António, atravessando 12 concelhos.  

 

A Ecovia tem como objetivo contribuir para a mobilidade suave da população residente, bem 

como ser uma rota turística ciclável. A Ecovia integra uma rede europeia de rotas cicláveis 

(EuroVelo) composta por cerca de setenta mil quilómetros, em 42 países.  

 

Rota Vicentina 

  

 

 

A Rota Vicentina é um projeto de turismo sustentável que integra uma rede de 750 quilómetros 

de trilhos pedestres, mais de mil quilómetros de percursos de BTT, uma vasta oferta de 

atividades de natureza, cultura e bem-estar, e muito mais oferta ligada ao usufruto sustentável 

desta região, ao longo da Costa Sudoeste de Portugal, entre Lagos e Santiago do Cacém. 

O “Caminho Histórico”, com 263 km,  é o percurso mais extenso e parte de Santiago do 

Cacém até ao Cabo de São Vicente. É um itinerário rural, com 13 etapas por caminhos florestais, 

vilas e aldeias com séculos de história, e pode ser percorrido a pé ou de bicicleta. Já o “Trilho dos 

Pescadores” segue sempre junto ao mar por caminhos de acesso a praias e pesqueiros, ao longo 
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de 227 km, entre Porto Covo e Lagos. É um percurso exclusivamente pedestre, mais exigente do 

ponto de vista físico, e está organizado em 13 etapas e quatro percursos complementares. 

Quem dispõe de pouco tempo, ou tem mais dificuldades a nível físico, poderá optar 

pelos percursos circulares, que são mais curtos e têm sempre início e fim no mesmo local, 

podendo ser efetuados em meio dia ou até menos. Estes percursos complementam e 

enriquecem os principais (Caminho Histórico e Trilho dos Pescadores) e totalizam cerca de 263 

km, estando localizados em Almograve, São Luís, Troviscais, Santa Clara, Sabóia, Bordeira e 

Carrapateira. 

PERCURSO N.º ETAPAS/PERCURSO N.º KM 

Trilho dos pescadores 13 227 

Caminho histórico 13 263 

Percursos circulares 24 263 

TOTAL 50 753 

Percursos pedestres Algarve 

Fonte: Associação Rota Vicentina 

 

Grande Rota do Guadiana 

A Grande Rota do Guadiana atravessa três 

concelhos (Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de 

Santo António) e contempla 17 localidades até 

chegar à fronteira com o concelho de Mértola, num 

total de 78,5 km, dividida em cinco setores, com 

possibilidade de continuidade até à vila de Mértola, 

perfazendo assim mais de 100 quilómetros.  

O itinerário é pedestre e ciclável (BTT) em toda a sua extensão e encontra-se ligado à Via 

Algarviana (em Alcoutim) e à Ecovia (em Vila Real de Santo António) e distingue-se pela sua 

multiplicidade de paisagens, elementos históricos, patrimoniais e naturais. 

 

Esta Grande Rota tem associada uma rede de 19 percursos pedestres circulares, homologados 

como Pequenas Rotas (PR). Estes itinerários “Caminhos do Guadiana” permitem conhecer em 

pormenor a região do Baixo Guadiana.  

Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC) 

O projeto de criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC) surgiu 

de um estudo realizado pela Universidade do Algarve, que assenta no reconhecimento do recife 

da Baía de Armação de Pêra como uma das áreas com maior biodiversidade e produtividade da 

costa algarvia. Com efeito, esta baía beneficia de condições particulares, assim como do maior 

recife rochoso costeiro de Portugal, que revelam valores ecológicos ímpares no contexto da 

Costa Portuguesa. No entanto, este recife encontra-se impactado por diversas atividades 

humanas, que podem colocar em risco a conservação deste importante ecossistema.  
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Unidos pelo interesse e vontade comuns em proteger os ecossistemas marinhos de extrema 

riqueza deste recife, varias entidades, de entre elas, o Município de Silves, a Fundação Oceano 

Azul, a Região de Turismo do Algarve, a Universidade do Algarve, a Associação de Pescadores de 

Armação de Pêra e a Junta de Freguesia de Armação de Pêra, pretendem alcançar uma utilização 

sustentável, promovendo a pesca local e o turismo de natureza, a par com a sua preservação e 

a proteção dos seus valores naturais, biodiversidade e serviços (capital natural azul).  

Os objetivos principais da AMPIC são:  

• Conservação eficaz dos valores naturais existentes, particularmente dos mais sensíveis 

e ameaçados;  

• Valorização da pesca local sustentável; 

• Desenvolvimento de atividades recreativas sustentáveis; 

• Promoção de atividades educativas e culturais relacionadas com o oceano.  

 

Este é um projeto considerado inovador e pioneiro, no âmbito da cogestão, já que surge de um 

processo de consulta e participação de várias entidades, entre pescadores, câmaras municipais, 

universidade e instituições locais e centrais com a preocupação em criar uma zona de proteção 

da vida marinha. A proposta para o Parque Marinho do Algarve, a primeira área marinha 

protegida proposta pela comunidade, foi apresentada ao Governo em 2021. 

Projeto Geoparque Algarvensis 

Os municípios de Loulé, Silves e Albufeira encontram-se a trabalhar na candidatura do 

Geoparque Algarvensis a Geoparque Mundial da UNESCO.  

 
Mapa Localização Algarvensis 

Fonte: Geoparque Algarvensis 

 

A ideia passa por juntar conhecimentos geológicos, históricos ou arqueológicos, tudo numa 

perspetiva holística, para desenvolver o território do interior dos concelhos referidos.  
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O objetivo principal desta candidatura é promover o desenvolvimento sustentável do território 

a partir das comunidades e da sua qualidade e modo de vida, assim como da riqueza geológica, 

tornando a área dos três concelhos num destino sustentável e potencialmente turístico de 

interesse mundial, através do seu património geológico.  

No território abrangido pelo Geoparque, destacam-se como locais de interesse geológico: a 

Rocha da Pena; o grés de Silves; e as áreas envolventes ao Castelo de Paderne. 

Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António 

A Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António possui uma extensão de três 

quilómetros (entre Vila Real de Santo António e Monte Gordo), e é composta por pinheiros e 

vegetação dunar. Esta Mata Litoral foi agraciada com o selo de “ÁREA INHERITURA”, atribuído 

por uma comissão técnica criada pelo Projeto INHERIT, que visa promover zonas em que a 

proteção do património natural representa uma mais-valia para desenvolver atividades turísticas 

sustentáveis.  

Certificado INHERITURA 

Fonte: ICNF 

De assinalar que as zonas elegíveis devem satisfazer critérios específicos obrigatórios para que 

lhes seja atribuído o selo INHERITURA, nomeadamente ao nível do investimento em formas de 

proteção ambiental; promoção da mobilidade sustentável; proibição de atividades lesivas para 

o meio ambiente; outras.  Esta iniciativa foi desenvolvida em conjunto com o ICNF e a Associação 

Odiana, promovido pela ADPM, com o apoio do projeto europeu Inherit - Estratégias Turísticas 

Sustentáveis para Conservar e Valorizar o Património Natural Mediterrânico e Marítimo, que é 

cofinanciado pelo Interreg MED Programme através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo residencial 
FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Clima ameno todo o ano; 

• Segurança; 

• Qualidade da oferta imobiliária; 

• Diversidade e qualidade dos equipamentos; 

• Qualidade das infraestruturas; 

• Qualidade dos serviços complementares; 

• Acessibilidades diretas e de preferência de baixo custo; 

• Projetos com preocupação ambiental; 

• Bons serviços de saúde. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• O Algarve desfruta de alguma notoriedade enquanto destino de turismo residencial, pela 

oferta de empreendimentos que denotam boa planificação e qualidade; 

• O aumento das rotas das companhias aéreas de baixo custo permitiu acentuar a 

relevância do turismo residencial, uma vez que possibilita um maior número de visitas 

ao destino ao longo de todo o ano. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Região reconhecida internacionalmente; 

• Clima ameno todo o ano; 

• Destino seguro; 

• Hospitalidade; 

• Proximidade aos principais mercados emissores; 

• Condições favoráveis para o estabelecimento de residência por parte de estrangeiros; 

• Destino de méritos reconhecidos em termos de oferta de golfe. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Carências a nível de serviços complementares; 

• Elevada carga fiscal; 

• Serviço Nacional de Saúde com dificuldade de resposta; 

• Elevado índice de construção em certas áreas. 

SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Existência de empreendimentos reconhecidos internacionalmente em diferentes concelhos do 

Algarve; 

+ O Algarve apresenta condições climatéricas e de segurança favoráveis ao desenvolvimento 

deste produto; 

+ Existência de ligações diretas de baixo custo para alguns dos principais mercados emissores 

europeus; 
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+ Aparecimento de programas e incentivos fiscais que favorecem o investimento em segunda 

residência em Portugal, o que tem contribuído para a recuperação deste produto e diversificação 

de mercados; 

- O Algarve, embora desfrute de algum reconhecimento enquanto destino de turismo 

residencial, padece ainda de algumas debilidades ao nível das infraestruturas; 

- Apesar da existência de programas dedicados, persiste ainda uma elevada carga fiscal que 

condiciona o desenvolvimento de alguns segmentos de mercado; 

-  A imobiliária turística no Algarve afigura-se como pouco homogénea em termos de qualidade. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Golden Visa 

O Golden Visa é um programa de residência por investimento em Portugal, que foi criado pelo 

Governo em agosto de 2012. Oficialmente tem o nome de ARI (Autorização de Residência para 

a Atividade de Investimento) e destina-se a cidadãos nacionais de países não pertencentes à 

União Europeia, dispostos a investir em Portugal como meio para obterem, num primeiro 

momento, uma autorização de residência e, após 5 anos, a possibilidade de solicitarem a 

nacionalidade portuguesa.  

Este programa pretende captar investimento e a criação de emprego, assim como facilitar os 

contactos de Portugal com o exterior, promovendo a cultura, o investimento imobiliário, as 

relações internacionais e, eventualmente, a integração dos imigrantes investidores, por meio de 

títulos permanentes ou mesmo de pedidos de nacionalidade.  

O diploma que regula o regime das Autorizações de Residência para Investimento – ARI, 

conhecidas por “Golden Visa”, foi revisto através do Decreto-Lei n.º 14/2021 de 12 de fevereiro, 

cuja entrada em vigor está determinada para 1 de janeiro de 2022, limitando a concessão destes 

vistos a investimentos em territórios do interior. No Algarve, apenas ficarão abrangidos os 

concelhos de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo. 

De acordo com dados do SEF, no ano de 2020, o investimento captado por via do Golden Visa 

totalizou os 646,7 milhões de euros, o que representa menos 13% do que o investimento 

captado em 2019, que foi de 742,4 milhões de euros.  O investimento acumulado desde o início 

do programa até 2020 foi de 5 638 983 295,75 euros, maioritariamente por via da aquisição de 

imóveis. Até 2020, a aquisição de imóveis originou, neste programa, a atribuição de 8829 vistos. 

 Por nacionalidades, verifica-se que a China lidera a atribuição de vistos (4764), seguida do Brasil 

(989), Turquia (452), África do Sul (394) e Rússia (359). 

Estatuto do residente não habitual 

Regime aprovado em 2009, que atribui algumas vantagens fiscais, durante um período de 10 

anos, às pessoas que solicitem a residência fiscal em Portugal. Podem recorrer a este estatuto 

os cidadãos que se tornem residentes fiscais em Portugal que não tenham sido considerados 

residentes em território português nos 5 anos anteriores ao ano do pedido.  
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Isto aplica-se quer a cidadãos estrangeiros, quer a cidadãos portugueses que estiverem a viver 

fora do país e pretendam regressar a Portugal. Para um indivíduo ser considerado residente em 

Portugal tem de permanecer mais de 183 dias no país ou ter uma casa que faça supor a intenção 

de manter a casa e ocupá-la como residência habitual.  

 

O objetivo deste regime especial é atrair para Portugal profissionais não residentes qualificados 

em atividades de elevado valor acrescentado ou da propriedade intelectual, industrial, ou know-

how, bem como beneficiários de pensões obtidas no estrangeiro. 

 

Plataforma Living in Portugal 

O Living in Portugal é uma iniciativa destinada a cidadãos estrangeiros, cujo objetivo é facilitar o 

acesso à informação relevante e produzida por organismos oficiais sobre o processo de compra 

de casa em Portugal, bem como matérias relacionadas com requisitos de entrada e de 

residência, fiscalidade, ou outras informações úteis para quem decide viver em Portugal. 

No sítio da internet livinginportugal.com, disponível em vários idiomas, podem ser encontradas 

informações atuais e fidedignas, produzidas por organismos oficiais, sobre todas as matérias 

relevantes que podem auxiliar a decisão, nomeadamente informações sobre como solicitar a 

autorização de residência, ou como beneficiar de um regime fiscal privilegiado. É ainda possível 

obter informações sobre escolas, transportes, cuidados de saúde ou segurança, assim como 

informações sobre as características que distinguem Portugal e os seus principais elementos 

diferenciadores. 

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

Visibilidade do Algarve como destino turístico para os reformados 

O Algarve foi considerado em 2020, pelo sexto ano consecutivo, pelo Live and Invest Overseas, 

como o melhor lugar do mundo para passar a reforma, uma vez que apresenta características 

apreciadas pelos reformados. Em concreto:  

• Clima com muito sol o ano todo; 

• Comunidade de estrangeiros acolhedora; 

• Excelentes instalações médicas; 

• Custo de vida acessível sobretudo considerando a qualidade de vida proporcionada; 

• Propriedades baratas e viradas para o mar; 

• Novo programa de residência para aposentados estrangeiros; 

• Boas acessibilidades aéreas à Europa; 

• Estradas bem conservadas; 

• Segurança e baixa criminalidade. 

 

Este índice de destinos preferenciais para viver a reforma também considerou já em 2021, 

Tavira, no Algarve, como o melhor sítio do mundo para o efeito. 
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Portugal ficou classificado em 1.º lugar no World’s Top 10 Retirement Havens International Living 

2020 Retirement Index, com principal destaque para a hospitalidade, clima, gastronomia, golfe, 

desportos aquáticos, património natural e construído, custo de vida e a diversidade paisagística 

de toda a costa. O Algarve é destacado pelos magníficos campos de golfe, praias e facilidade dos 

residentes falarem em diferentes idiomas com os turistas estrangeiros. 

Mercado Imobiliário de não residentes 

Dados da Associação Portuguesa de Resorts referentes ao mercado imobiliário de não residentes 

em Portugal, indicam que, em 2019, foram transacionados 19 520 imóveis neste segmento (8% 

do total nacional) num valor de 3334 milhões de euros (13,3% do total nacional). O Algarve foi a 

região com maior quota de mercado, representando 27% do total de imóveis adquiridos e 38% 

do respetivo valor. Os principais compradores foram oriundos de Alemanha, Brasil, China, 

Espanha, Estados Unidos, França, Países Baixos e Reino Unido.  

A APR considera que o impacto global do turismo residencial na economia é, ao fim de 5 anos, 

oito vezes superior ao investimento inicial, incluindo os impactos diretos (imóvel, mobília, 

decoração, manutenção, condomínio e impostos) e os indiretos (despesas correntes, 

transportes e outros investimentos). 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Gastronomia e vinhos 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Presença de restaurantes com oferta rica e diversificada de gastronomia regional; 

• Oferta de alojamento diversificada e de qualidade; 

• Riqueza gastronómica e de vinhos regionais; 

• Existência de rotas e roteiros especializados, com integração de espaços visitáveis e 

sinalética orientadora e informativa;  

• Recursos humanos especializados. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• Produto em que o Algarve tem grande tradição e reconhecimento; 

• Tem relevância como motivação secundária para a generalidades dos produtos 

estratégicos. 

Para Portugal e para o Algarve em concreto, este é sem dúvida um ativo qualificador de grande 

importância, que poderá constituir a breve trecho um elemento de diferenciação pela 

diversidade e qualidade da gastronomia e de todo um conjunto de produtos endógenos tão 

característicos da região. 

O aproveitamento da gastronomia enquanto produto turístico complementar poderá propiciar 

um melhor conhecimento da identidade, da tradição e dos valores próprios da região algarvia e 

poderá representar uma oportunidade de diversificação da oferta, com reflexos positivos no 

desenvolvimento económico local e regional. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Gastronomia rica e variada com forte ligação à Dieta Mediterrânica; 

• Crescente notoriedade dos vinhos algarvios; 

• Doçaria diversificada e conceituada; 

• Produtos de elevada qualidade, com potencial para a criação de marca (exemplo: peixe, 

marisco, batata-doce, alfarroba, amêndoa e laranja); 

• Tradição na confeção de pratos característicos (ex.: Cataplana); 

• Restaurantes com grande prestígio; 

• Inscrição da Dieta Mediterrânica na lista representativa do Património Cultural Imaterial 

da Humanidade da Unesco. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Carência de recursos humanos, sobretudo no setor da restauração; 

• Débil aproveitamento dos recursos associados a este produto, ao nível da divulgação;  

• Produção de vinhos de qualidade, ainda com insuficiente reconhecimento; 

• Ainda escassa disponibilidade de vinhos do Algarve no setor HORECA; 

• Débil dinamização da Rota dos Vinhos do Algarve. 
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SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Existência de restaurantes com oferta qualificada de gastronomia tradicional; 

+ Oferta de produtos gastronómicos de qualidade, alguns deles com elevado grau de tipicidade; 

+ Existência de restauração com padrões de reconhecimento internacional; 

+ Organização de eventos focados na gastronomia tradicional, assumindo relevância no 

calendário de eventos regional (Ex: festival do marisco, festival da sardinha, rota do petisco); 

+ Inscrição da Dieta Mediterrânica na lista representativa do Património Cultural Imaterial da 

Humanidade da Unesco; 

- Baixa notoriedade dos vinhos algarvios; 

- Pouca homogeneidade na qualidade do serviço prestado; 

- Insuficiente divulgação dos produtos gastronómicos distintivos do Algarve; 

- Não obstante a criação da Rota dos Vinhos do Algarve, esta não está muito dinamizada. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Projeto Algarve Cooking Vacations  

O Projeto Algarve Cooking Vacations visa a criação e promoção de 

novas rotas turísticas centradas na gastronomia e vinhos da região, 

tendo como objetivo tornar o Algarve num ícone do turismo 

gastronómico mundial, afirmando-se como destino de excelência 

para programas de aprendizagem culinária e enológica, através da 

criação de rotas turísticas. 

 

Com este propósito têm sido desenvolvidas diversas ações, das quais se destacam: 

 Estudo sobre Turismo Culinário e Enológico; 

 Realização de Workshops Temáticos de Turismo Culinário e Enológico; 

 Edição do Livro de Receitas da Gastronomia Regional e Livro de Vinhos do Algarve; 

 Ações de promoção do Algarve como destino de turismo gastronómico; 

 Campanhas de marketing digital incidindo sobre aprendizagem culinária. 

O Projeto Algarve Cooking Vacations foi galardoado com o prémio de “Melhor Projeto 2018”, na 

categoria International Brand dos Travel Food Awards 2018, organizados pela Associação de 

Imprensa Italiana de Turismo (GIST). 

 

Algarve Chefs Week 

O evento Algarve Chefs Week foi concebido sob o conceito da promoção 

de uma semana de gastronomia em hotéis de cinco estrelas do Algarve, 

cabendo a cada Chef desenvolver um menu a um preço especial fixo, 

onde são evidenciados os seus talentos. 

Os Chefs são os anfitriões deste evento, ao receberem e acompanharem 

os clientes ao longo de toda a semana, nos respetivos restaurantes. 
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Pretende-se sobretudo salientar o papel dos Chefs na gastronomia de alto nível no Algarve e a 

sua importância no relacionamento pessoal com os clientes e na promoção da região enquanto 

destino preferencial de alta qualidade ao nível gastronómico. 

Rota dos vinhos do Algarve 

A Rota dos vinhos do Algarve foi desenvolvida numa parceria da Comissão Vitivinícola do Algarve 

com as autarquias, a Região de Turismo do Algarve e outras entidades associadas ao ambiente, 

agricultura, turismo e cultura. No total, envolve sete adegas e quatro roteiros (Roteiro do Arade, 

o Roteiro Gil Eanes, o Roteiro Mourisco e o Roteiro das Falésias). Os participantes têm acesso a 

um passaporte em português e inglês com a informação sobre as adegas, monumentos e museus 

das zonas abrangidas, restaurantes e hotéis aderentes da Rota, assim como sobre os restantes 

produtores de vinho que ainda não integram a Rota. 

 

Programa de Ação para o Enoturismo - Turismo de Portugal 

Visando responder a desafios da Estratégia Turismo 2027 e potenciar a gastronomia e vinhos 
enquanto ativos turísticos, o Turismo de Portugal considerou o enoturismo como uma prioridade 
para o desenvolvimento turístico do país e estabeleceu o “Programa de Ação para o Enoturismo 
Portugal 2019-2021”. 
 
Apresentado em 2019, este programa de ação visa tornar Portugal num destino de enoturismo 
de referência mundial e estabelece como objetivos e prioridades estratégicas potenciar o cross 
selling entre vinho e turismo; induzir boas práticas; valorizar destinos e rotas de enoturismo ; 
identificar e concretizar projetos que valorizem o enoturismo; qualificar a oferta de produtos e 
serviços; capacitar os agentes do setor e acrescentar valor nas exportações de vinho através da 
promoção. 
 
Entre as ações a desenvolver elencam-se o acompanhamento de boas práticas; o 
acompanhamento de linhas de financiamento; o estudo da oferta e da procura; o benchmarking 
internacional e a comunicação. 
 
A criação de uma plataforma agregadora da oferta de enoturismo, o estabelecimento de um 
calendário de eventos, a captação de eventos internacionais e a formação através da criação de 
um curso geral de enoturismo são outros exemplos de ações preconizadas e em curso. 
 
 A gestão deste programa, coordenada pelo Turismo de Portugal, contempla um Conselho 
estratégico (um grupo de reflexão ao qual compete formular recomendações com base nas 
prioridades definidas); Comités Regionais (plataformas regionais de auscultação de atores para 
a implementação das medidas e ações definidas) e um Think Tank Empresarial (para auscultação 
de agentes privados e especialistas ligados ao vinho e ao turismo). 
 

SUPORTES DE COMUNICAÇÃO 

A Região de Turismo do Algarve editou três livros relacionados com a Gastronomia e Vinhos: 

Cataplana Algarvia, tradições e recriações; Cozinha do Algarve, inspirada na água e na terra; e 

Vinhos do Algarve, fruto do sol e da terra. 
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Cataplana Algarvia 

O presente livro surge no âmbito do projeto “Cataplana Algarvia”, cuja 

principal missão foi o de contribuir para a valorização e aumento da 

notoriedade da cataplana algarvia e da gastronomia regional, 

promovido por uma parceria constituída pela Tertúlia Algarvia – Centro 

de Conhecimento em Cultura e Alimentação Tradicional do Algarve, e 

pela Região de Turismo do Algarve. 

 

Esta edição contempla uma breve história do utensílio, que servirá 

certamente para apimentar as leituras que se lhe seguem, onde se descrevem ingredientes e 

receitas típicas da região. No final, reconhecidos Chefs de cozinha nacionais e estrangeiros 

dispuseram-se a brindar o leitor com receitas de cataplana criadas e recriadas especificamente 

para este projeto, contribuindo, de forma inestimável, para a promoção do património 

gastronómico do Algarve. 

Cozinha do Algarve 

O livro “Cozinha do Algarve: inspirada na água e na terra”, produzido 

no âmbito do projeto Algarve Cooking Vacations, pretende ajudar a 

compreender a região, a partir do que se leva à mesa, e prolongar a 

experiência para além do tempo da visita. 

Para tal foram selecionadas 45 receitas tradicionais e representativas 

do território. Algumas têm inspirado novas criações, como se pode ver 

na segunda parte do livro, onde surgem cinco menus.  

Cada menu é composto por três receitas – uma entrada, um prato 

principal e uma sobremesa, todas elas da autoria de sete profissionais de cozinha com percursos 

distintos, mas com um denominador comum: é no Algarve que vivem e trabalham. 

Vinhos do Algarve 

Este guia pretende dar a conhecer o que de melhor se faz na região, 

projetando a notoriedade do Algarve enquanto produtora de vinhos de 

excelência e da sua oferta enoturística. 

É uma iniciativa da Região de Turismo do Algarve, com o contributo 

especializado da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e da 

Comissão Vitivinícola do Algarve, e que surge no âmbito do projeto 

Algarve Cooking Vacations. 
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ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

Distinções 

O Algarve foi distinguido, na edição de 2022, com oito restaurantes com estrelas Michelin (dois 

com duas estrelas e seis com uma estrela): 

Duas estrelas: 
• Ocean (Alporchinhos/Lagoa, chef Hans Neuner) ; 
• Vila Joya (Galé/Albufeira, chef Dieter Koschina). 

Uma estrela: 
• Al Sud (Lagos, chef Louis Anjos) ; 
• A Ver Tavira (Tavira, chef Luís Brito) ; 
• Bon Bon (Carvoeiro/Lagoa, chef José Lopes) ; 
• Gusto by Heinz Beck (Almancil/Loulé, chef Heinz Beck); 
• Vista (Praia da Rocha/Portimão, chef João Oliveira); 
• Vistas (Vila Nova de Cacela/Vila Real de Santo António, chef Rui Silvestre). 

Vinhos do Algarve 

A Região Demarcada do Algarve foi criada em 1980 e está localizada no extremo sul de Portugal, 

coincidindo geograficamente com o distrito de Faro. Toda a sua área corresponde à zona 

produtora de “Vinho Regional Algarve” e Vinho Licoroso de Indicação Geográfica “Algarve”. É na 

zona litoral, entre a costa Atlântica/Mediterrânea, que se localizam as quatro regiões produtoras 

de vinhos de “Denominação de Origem Protegida” (DOP), nomeadamente a DOP Lagos, a DOP 

Lagoa, a DOP Portimão e a DOP Tavira.  

O Algarve é já considerado como uma das mais promissoras regiões produtoras de vinho do país, 

não só pela sua localização meridional, mas também pelos bons solos, bom clima e bom meio 

envolvente. A evolução que se verificou nos últimos 10 anos no setor, permite que o Algarve 

tenha atualmente condições para se afirmar no mercado internacional, fruto dos novos 

investimentos realizados e das novas candidaturas para plantações de vinhas. Importa realçar 

que 80% da produção é consumida na região, promovendo em simultâneo a marca “Vinhos do 

Algarve” no mercado internacional. 

Ano após ano, os vinhos do Algarve têm vindo a receber mais prémios e reconhecimentos 

nacionais e internacionais. Na mais recente edição do Concurso de Vinhos do Algarve 2019, 

foram atribuídas 33 medalhas aos vinhos da região, das quais se destaca a Grande Medalha de 

Ouro entregue ao Vida Nova Reserva Algarve Tinto 2015, da Adega do Cantor. Já em 2020, num 

dos mais importantes concursos de vinho do mundo, o concurso mundial de Bruxelas, nove 

vinhos do Algarve foram distinguidos com quatro medalhas de ouro e cinco medalhas de prata, 

numa prova cega em que foram provados vinhos de 46 países produtores.  

Dada a sua importância, a Região de Turismo do Algarve publicou uma nova edição do “Guia de 

Vinhos do Algarve” (2019), na qual são apresentados todos os vinhos da região. Segundo esta 

edição, a produção do vinho no Algarve cresceu mais de 50%, bem acima da média nacional. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 
Touring cultural e paisagístico  

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Dispor de atracões turísticas, em quantidade e qualidade suficientes e devidamente 

promovidas; 

• Ampla oferta de rotas e circuitos temáticos; 

• Boa sinalização dos recursos e atracões turístico-culturais; 

• Adequação dos horários de abertura e encerramento das atrações turísticas às 

necessidades dos visitantes; 

• Boa rede viária e de transportes públicos; 

• Disponibilidade de ampla e completa informação ao viajante, em diversos idiomas; 

• Homogeneidade dos padrões de qualidade dos serviços; 

• Agenda de eventos culturais que potenciem o património histórico e cultural, e as rotas 

e itinerário existentes; 

• Informação integrada e acessível sobre a oferta de atracões eventos para a região. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

De acordo com os dados do relatório Flash Eurobarometer (janeiro 2016), a cultura é uma das 

principais motivações dos europeus, a seguir ao “sol e praia”, “à visita a familiares e amigos” e 

sensivelmente a par da “natureza”, quando decidem escolher um destino de férias. 

No quadro da pandemia de COVID-19, a Organização Mundial de Turismo, assinala que a cultura 

se revelou um valor indispensável nos tempos de confinamento, tendo-se registado uma 

crescente procura no acesso virtual à oferta cultural. Sendo dois dos setores mais afetados pela 

pandemia, a OMT preconiza que, para a sua recuperação conjunta, seja necessário atender a 

prioridades como a adoção de valores de medição mais qualitativos e estratégias de marketing 

à medida; a diversificação de produtos de turismo cultural; o incentivo à participação das 

comunidades e ao turismo interno; a personalização da oferta cultural para visitantes 

internacionais; o empreendedorismo e a inovação; maior acessibilidade no turismo cultural 

tornando a oferta mais inclusiva. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Diversidade de recursos, nomeadamente de património cultural, património natural, 

artes performativas, celebrações e belas artes; 

• Forte influência árabe; 

• Património etnográfico e cultura tradicional; 

• Atmosfera das aldeias; 

• Simbolismo histórico associado ao período dos Descobrimentos e beleza paisagística de 

Sagres. 
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PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Principais locais com potencial interesse turístico cultural não estão vocacionados para 

o turismo; 

• Inexistência de uma estratégia integrada para o desenvolvimento da componente 

cultural da oferta turística; 

• Necessidade de reforço das redes colaborativas para o desenvolvimento e gestão dos 

projetos âncora no produto Touring cultural e paisagístico; 

• Acessibilidades ao património histórico edificado; 

• Lacunas na organização e qualificação da oferta turística; 

• Fraca rede de transportes públicos rodoviários e ferroviários na região; 

• Envolvente urbanística de alguns lugares patrimoniais e monumentais. 

SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Diversidade paisagística, cultural e herança patrimonial - influências árabes, castelos, igrejas, 

pequenos monumentos romanos e megalíticos; 

+ Sagres enquanto símbolo cultural com grande capacidade de atração ligada aos 

descobrimentos; 

+ Existência de centros históricos com forte potencial turístico (ex.: Vila Real de Santo António – 

uma das dez localidades de menos de vinte mil habitantes mais pesquisadas no Google em 2020, 

segundo o motor de pesquisa de casas de férias holidu.pt, Tavira, Faro – uma das melhores 

cidades para “city break” de acordo com o Radical Storage, Silves, Lagos e Loulé); 

+ Existência de cinco museus da rede nacional; 

+ Criação do programa turístico-cultural 365 Algarve; 

- Falta de complementaridade entre a oferta cultural e os restantes produtos; 

- Acessibilidades dos equipamentos e recursos culturais não adaptadas para a fruição turística; 

- Insuficiente e inadequada sinalização dos recursos e atracões turísticas (naturais e culturais); 

- Falta de material de divulgação e informativo de qualidade, em vários idiomas; 

- Horários de abertura de alguns recursos culturais não adequados à procura (Ex: património 

religioso); 

- Insuficiência de rotas turísticas que agrupem e informem sobre a oferta cultural existente; 

- Dificuldade de estruturação e de governança da oferta cultural e patrimonial pela diversidade 

de interlocutores; 

- Débil rede viária e de transportes públicos; 

- Fraca sensibilidade e formação para o contacto com o público do pessoal afeto ao atendimento 

nos equipamentos e recursos culturais. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Programa 365 Algarve 

O Programa 365 Algarve nasce de uma parceria entre a Secretaria de 

Estado da Cultura e a Secretaria de Estado do Turismo, através do 

Turismo de Portugal e com execução pela Região de Turismo do 

Algarve, em colaboração com a Associação Turismo do Algarve, os 

municípios e os agentes culturais da região.  
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Trata-se de uma proposta de intervenção e qualificação do território, materializada através de 

um programa cultural para desenvolver a competitividade do destino todo o ano, apostando na 

sua matriz identitária e criativa. 

O Programa 365 Algarve tem como objetivos: 

• Dar vida à região através de uma programação cultural anual; 

• Reforçar a Identidade cultural do território; 

• Valorizar, qualificar, diferenciar e diversificar a oferta cultural e a criação artística como 

complemento aos produtos turísticos da região; 

• Construir um produto cultural consistente para estimular a procura do destino; 

• Melhorar a experiência turística e a perceção internacional do destino, integrando-lhe 

uma forte componente cultural; 

• Construir uma oferta cultural nacional e internacional de relevância turística todo o ano; 

• Construir um projeto estruturante e sustentável. 

Os eixos condutores para a construção do programa 365 Algarve são: a coesão territorial, a 

abrangência temática e artística e a abrangência temporal definida de 8 meses.  

Este programa aposta nas épocas média e baixa da região, tendo decorrido a sua 4.ª edição de 

outubro 2019 a novembro 2020, com uma interrupção forçada pelas condicionantes do combate 

à pandemia de COVID-19, por todo o território algarvio, com apresentações de música, dança, 

teatro, exposições, animação de património, cinema, circo, gastronomia, entre outras. 

 

Orquestra Clássica do Sul 

Fundada em 2002 como Orquestra do Algarve, torna-se 

Orquestra Clássica do Sul (OCS) em setembro de 2013, com 

o objetivo de abarcar também as regiões do Alentejo e da 

Península de Setúbal, oferecendo uma programação 

diversificada e de elevada qualidade artística.  

A OCS tem como fundadores, além da Região de Turismo do Algarve e da Universidade do 

Algarve, as autarquias algarvias de Albufeira, Faro, Lagos, Loulé, Portimão e Tavira. Os municípios 

de Alcoutim, Almodôvar, Castro Marim, Évora, Lagoa, São Brás de Alportel, Serpa e Silves, e a 

Universidade de Évora são também associados. 

Composta por músicos de diversas nacionalidades, a orquestra realiza concertos de música de 

câmara, ópera, concertos promenade (destinados às famílias), concertos ligados a outras 

expressões artísticas (como jazz, fado, dança, literatura), workshops e masterclasses. Além da 

sua atividade nestas vertentes, aposta ainda numa forte ação pedagógica e educativa junto do 

corpo escolar, aproximando-se assim de novos públicos. A OCS apresenta ciclos de concertos 

com maestros e solistas convidados, nacionais e internacionais, numa programação que inclui 

obras do barroco ao contemporâneo, para além dos tradicionais concertos em ocasiões festivas. 
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DiVaM – Dinamização e valorização dos monumentos 

Programa promovido pela Direção Regional de Cultura 

do Algarve, em parceria com vários agentes culturais e 

municípios algarvios, que visa oferecer à população 

um leque diversificado de eventos, que vão desde a música, teatro, intervenção teatral de rua, 

dança, performance e recriações, procurando diversidade na oferta cultural complementar dos 

monumentos do Algarve. 

O objetivo principal deste programa é o de criar uma dinâmica cultural que leve as comunidades 

de proximidade a revisitar o seu património, mas também ter um efeito de surpresa sobre os 

visitantes que contribua para criar novas memórias desses espaços.  

Descubriter – Rota Europeia dos Descobrimentos 

Rota turística e cultural que visa valorizar e promover a cultura, a história e 

o património ligado às viagens dos descobrimentos e à tradição marítima 

dos territórios de Andaluzia e do Algarve. O caráter único dos recursos 

ligados à epopeia dos descobrimentos está na base do projeto e constitui 

uma oportunidade para a potenciação do turismo nos territórios 

envolvidos, contribuindo para o conhecimento da história e do património 

local, promovendo a competitividade e diferenciação turística e permitindo alargar o leque de 

perfis de procura potencial. Integram esta rota os municípios de Utrera, Lebrija, Gelves, Coria 

del Río, Palos de la Frontera e Vila do Bispo. O projeto uniu sete entidades do território ibérico: 

Fundación Nao Victoria, Prodetur (Diputación de Sevilla), Ayuntamiento de Palos de la Frontera, 

Região de Turismo do Algarve, Direção Regional de Cultura do Algarve, Câmara Municipal de Vila 

do Bispo e Promosagres. 

Rota Al’Mutamid 

Itinerário turístico-cultural do legado hispano-muçulmano no 

Algarve, que tem como parceiros regionais as Câmaras Municipais 

de Loulé, Silves e Tavira, e a Associação de Defesa do Património 

Histórico e Arqueológico de Aljezur.  

Esta rota está relacionada com a história do al-Andalus, tendo como fio condutor a memória 

histórica do Rei Al-Mutamid e abarcando o território transfronteiriço da Andaluzia e do Algarve. 

A Rota Al’Mutamid coloca o Algarve no mapa dos percursos culturais europeus, já que os oito 

percursos do projeto, liderado pela fundação «El Legado Andalusí», fazem parte do Grande 

Itinerário Cultural do Conselho da Europa “Rotas do Legado Andalusino”. Estes percursos 

turístico-culturais atravessam mais de duzentas localidades do Sul da Península Ibérica, no 

território que os árabes chamaram Al-Andaluz. A rota é apoiada por um livro-guia disponível no 

respetivo site (rutadealmutamid.com), sendo complementada com indicações de locais a visitar 

em toda a região, onde ficar e onde comer, estimulando a descoberta dos sítios que ela atravessa 

e de outros locais com interesse cultural e ambiental. 
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Rota Omíada 

A Rota Omíada no Algarve constitui-se como uma viagem pelos caminhos 

antigos da região, integrando 14 localidades que estão entre as mais 

autênticas e representativas da paisagem e da cultura do Algarve.  

O Algarve é o território português que teve a mais longa presença 

muçulmana (séculos VIII a XIII), sendo o seu topónimo procedente do termo árabe al-Gharb 

(ocidente). Dessa presença histórica, muito ficou na cultura portuguesa, que hoje se pode 

testemunhar tanto na língua, em muitos vocábulos de origem árabe, como no património 

artístico e construído, em sítios arqueológicos, engenhos e artefactos. A Rota Omíada, itinerário 

turístico-cultural centrado no período de domínio omíada no mediterrâneo, abrangendo a 

Jordânia, o Líbano, o Egito, a Tunísia, a Sicília, Andaluzia e o Algarve, ilustra a profunda relação 

humana, cultural, artística e científica que se estabeleceu entre o Oriente e o Ocidente. 

Este projeto foi cofinanciado pelo programa europeu ENPI CBC MED (Cross-Border Cooperation 

in the Mediterranean) e incluiu 14 parceiros de sete países (Portugal, Espanha, Itália, Tunísia 

Egito, Líbano, Jordânia).  

Rede de judiarias ou Rotas de Sefarad 

Associação que tem por objetivo, através de uma ação conjunta, 

defender o património urbanístico, arquitetónico, ambiental, histórico 

e cultural que, de algum modo, se relacione com a herança judaica e 

que integra mais de trinta municípios do país.  

No Algarve mantém-se também a memória de uma importante presença judaica que, a partir 

do século XIV, começou a crescer com o estabelecimento de comunidades nos principais centros 

urbanos, tais como Silves, Tavira e Faro.  

Com o início dos descobrimentos encetados pelo Infante D. Henrique e respetiva expansão do 

comércio mercantil, outros centros passaram a contar com comunidades judaicas: Lagos, Alvor, 

Portimão e Loulé. A esta presença, não são alheios certos topónimos da região, como Sinagoga 

ou Vale Judeu.  

Em Faro podemos encontrar o centro histórico judaico (a judiaria), que recorda a sua história 

através de um roteiro assinalando os locais mais importantes onde a comunidade deixou a sua 

marca nos séculos XIX e XX. Uma das rotas desenvolvidas tem a denominação de “Rota de casas 

e negócios”, com início no Museu Sinagoga Isaac Bitton, no interior do cemitério judaico, vestígio 

físico da presença judaica no Algarve após a inquisição.  
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Caminhos de Santiago 

Rota de peregrinação que data do séc. IX, estabelecida com o objetivo de 

venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior, cujo suposto sepulcro se 

encontra na catedral de Santiago de Compostela. O Caminho de Santiago tem 

sete rotas históricas, sendo uma delas o Caminho Português, ramificado no 

território nacional em vários percursos, dois deles desde o Algarve (Caminho 

Central Português e Caminho Nascente Português).  

Os percursos podem ser percorridos a pé, de bicicleta ou cavalo, existindo sinalização específica 

e um conjunto de serviços que os peregrinos podem utilizar, nomeadamente alojamentos, áreas 

de restauração, entre outras. Os Caminhos Portugueses de Peregrinação a Santiago de 

Compostela integram a lista indicativa de Portugal ao Património Mundial. 

 

Hemeroteca Digital do Algarve 

A Hemeroteca Digital do Algarve (HDA) disponível 

em  http://hemeroteca.ualg.pt/ , permite o acesso a uma coleção 

com mais de trezentos títulos de publicações periódicas, em 

formato digital, num total de mais de duzentas mil imagens de 

jornais, revistas, boletins, almanaques e outros, editados no 

Algarve entre 1810 e 1950.   

 

A disponibilização, ao público em geral, dessas publicações que se encontram fisicamente 

dispersas por várias bibliotecas, arquivos e museus de Portugal, representa um manifesto 

contributo para a realização de trabalhos de investigação sobre o Algarve, para o conhecimento 

da história da região e da sua relação com o país e o mundo e constitui-se como um importante 

recurso cultural. 

 

Rota Literária do Algarve 

Projeto em desenvolvimento pela Universidade do Algarve e que visa produzir, implementar e 

divulgar 16 itinerários literários, de modo a ampliar, complementar e enriquecer a oferta de 

experiências culturais no Algarve.  

Os itinerários realizar-se-ão de Sagres a Vila Real de Santo António e destinam-se tanto a 

visitantes nacionais como a visitantes internacionais de todas as faixas etárias. Cada itinerário 

consiste numa narrativa sobre um determinado local da região do Algarve, na qual se interligam 

textos literários, maioritariamente de autores algarvios, com informações históricas, 

demográficas, gastronómicas, mitos e tradições, de modo a propor uma leitura daquele espaço 

físico a partir da literatura. Quando completa, a Rota Literária do Algarve irá constituir um 

contributo para a valorização da história e do património local, para a promoção da literatura 

portuguesa, para a qualificação e diferenciação da oferta turística do Algarve, bem como para a 

dinamização da oferta turística da região, para a redução dos impactos da sazonalidade e para o 

desenvolvimento da economia local e regional. 
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Rota da laranja 

A Rota da laranja, projeto do município de Silves, visa o 

desenvolvimento de um roteiro associado a um produto 

identitário da região, com o intuito de valorizar o território e 

apresentar soluções no combate à sazonalidade.  

Este é um produto complementar da marca Silves Capital da Laranja e procura promover e 

valorizar a citricultura, desde a sua produção, à sua transformação e consumo, envolvendo as 

atividades paralelas, como a restauração e hotelaria, contribuindo para o desenvolvimento do 

município, através da proposta de usufruto de uma oferta turística sustentável. 

A Rota da Laranja coloca à disposição do turista sugestões de diferentes percursos de acordo 

com os gostos, meios de deslocação e mobilidade de cada um, assim como experiências com 

tempos de duração diferentes (uma manhã/tarde, um dia ou fim de semana), permitindo a 

descoberta e a aprendizagem, num encontro com a história e as histórias e saberes populares. 

O turista pode usufruir de uma forma autónoma de uma oferta turística agregada, abrangente 

de grande parte do território do concelho e focada num importante elemento identitário – a 

Laranja. 

Rota Estrada Nacional 2 

A Estrada Nacional 2 (EN2) é considerada 

uma rota turística, sendo a única estrada a 

atravessar o país de norte a sul pelo 

interior, por 34 municípios ao longo de 

739,29 km, ligando Faro a Chaves.  

Para incentivar turistas nacionais e internacionais a percorrerem 

esta estrada (considerada como a mais longa da Europa e a terceira 

mais extensa do mundo), a Associação de Municípios da EN2 

lançou um “passaporte” EN2, através do qual os turistas podem 

recolher os carimbos nos diversos pontos da rota. Foi ainda editado um guia extensivo, com 

cerca de 500 páginas.  

 

Caravela Boa Esperança 

Réplica aproximada da caravela dos Descobrimentos, construída 

em madeira, por especialistas que respeitaram as regras da 

construção naval do século XV, acrescentando-lhe conforto e 

segurança. A caravela ostenta nas velas o símbolo da Cruz de Cristo 

e no mastro principal as armas do Infante. Lançada à água a 28 de 

abril de 1990, já visitou portos do Norte da Europa e do 

Mediterrâneo, e recebe um programa regular de visitas escolares.  
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Propriedade da Região de Turismo do Algarve, a caravela é também palco de eventos e constitui 

uma mais-valia para a promoção turística da região, suscitando a curiosidade dos turistas, que 

podem subir a bordo para conhecer as glórias de um passado ligado aos Descobrimentos. 

Odyssea Blue Heritage 2020 

Projeto que tem como tema a implementação de um modelo comum de ecoturismo, baseado 

na capitalização das boas práticas europeias para a valorização do potencial económico e o uso 

sustentável do património cultural e natural dos territórios costeiros, marítimos e rurais. 

Pretende valorizar as cidades portuárias e costeiras parceiras enquanto destinos de excelência, 

assentando na identidade do território e do património histórico-cultural, material, imaterial, 

arqueológico e natural como suporte de base económica, através da marca comum Odyssea.  

A Região de Turismo do Algarve, no âmbito do projeto realizou ações de dinamização da 

caravela, com presença em mercados prioritários para o Algarve, instalação sinalética 

informativa à visitação da caravela, impressão do guia de visitação da caravela, de entre outros.  

Este projeto foi aprovado e cofinanciado pelo Programa INTERREG V-A Espanha/Portugal 

(POCTEP) 2014-2020. Dele fazem parte os municípios de Lagos, Vila do Bispo e Faro, a Região de 

Turismo do Algarve (parceiros portugueses) e a Diputación de Huelva e a Câmara de Comércio 

de Sevilla (parceiros espanhóis). 

Exploraterra - Preservação, valorização e promoção do património cultural relacionado com a 1.ª 

Circunavegação e as Expedições Marítimas Geográficas 

 O projeto tem como objetivo criar uma oferta cultural 

conjunta à volta da primeira viagem de circunavegação e das 

explorações marítimas, promovendo essa oferta a nível 

nacional e internacional e contribuindo para o aumento dos 

fluxos turísticos de fora para dentro e dentro do espaço de cooperação, nomeadamente, a 

recuperação e valorização das embarcações históricas da época dos Descobrimentos de forma 

a serem integradas na oferta cultural existente e como suporte à promoção do destino, a criação 

de um produto turístico cultural em rede baseado na primeira viagem de circunavegação e nos 

Descobrimentos, sob uma denominação comum, com uma metodologia de gestão partilhada 

comum entre os diversos agentes, assim como uma promoção turística dedicada, a lançamento 

de uma campanha de promoção itinerante, com recurso às embarcações, junto aos mercados 

emissores prioritários dos diferentes destinos envolvidos. 

Este projeto foi aprovado e cofinanciado pelo Programa INTERREG V-A Espanha/Portugal 

(POCTEP) 2014-2020. Dele fazem parte a Região de Turismo do Algarve e a Associação 

Portuguesa de Treino de Vela (APORVELA), enquanto parceiros portugueses, e a Fundación Nao 

Victoria, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales e Axencia Turismo de Galicia, como 

parceiros espanhóis. 

 



 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  103 
 

Algarve e os “Lugares de Globalização” – candidatura a Património Mundial da UNESCO 

Os “Lugares de Globalização” unem vários territórios em torno de uma herança comum ligada 

aos Descobrimentos e ao período de abertura da expansão marítima das rotas comerciais, 

balizado entre 1415 e 1463, estando na génese de uma nova conceção do mundo e das relações 

entre os povos.  

Estes lugares, repartidos por cinco países, representam um 

património único no contexto mundial e compreendem um 

conjunto de bens culturais (lugares de memória, núcleos 

urbanos antigos, obras arquitetónicas, elementos 

arqueológicos e dispositivos de produção), que são 

referência material e imaterial de uma nova ordem 

económica, de um Mundo Novo, de cuja criação o Algarve 

foi um “cais primeiro”.  

 

Os elementos patrimoniais associados ao bem “Lugares de Globalização” serão alvo de 

preservação, conservação, interpretação e divulgação, constituindo-se como importante meio 

de valorização turística do Algarve. O bem “Lugares de Globalização” integra a lista indicativa de 

Portugal a Património Mundial da UNESCO. 

 

Rede Loulé Criativo 

Rede lançada em 2015 pelo Município de Loulé, que junta artesãos, 

artistas, agentes culturais e turísticos e que dinamiza um programa de 

Turismo Criativo, criando o ambiente perfeito para que o visitante se 

integre no espírito do lugar, conheça as suas gentes e desenvolva 

aprendizagens pessoais enriquecedoras.  

Pretende ainda estimular o surgimento de novas atividades e empreendedores, que incorporem 

a cadeia económica do turismo, que contribuam para manter e inovar as tradições, festejar a 

identidade e criar um ecossistema favorável à criatividade. 

 

Projeto TASA – Técnicas Ancestrais, Soluções Atuais 

O projeto TASA conjuga a cultura tradicional regional, ao nível 

do artesanato – materiais, técnicas, saberes e fazeres locais, 

com a inovação estratégica – design, história do produto, 

embalagem e imagem, conferindo ao produto artesanal uma 

linguagem contemporânea e uma renovada capacidade de 

afirmação no mercado. Esta iniciativa, tem como objetivos específicos: incentivar o 

envolvimento de jovens em atividades relacionadas com o artesanato; desenvolver uma linha de 

produtos que seja inovadora em relação aos produtos atualmente produzidos pelos artesãos; 

apoiar iniciativas empresariais no setor do artesanato através de consultoria em design e ainda; 

o lançamento comercial dos próprios produtos, estimulando e promovendo o interesse pelo 

produto artesanal regional.  
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O projeto TASA integra atualmente 26 artesãos e 17 designers, com valências distintas. Os 

produtos que integram a coleção são muitos e de grande variedade, desde almofadas, baloiços, 

bases para copos e refeições, cestos, candeeiros, tapetes, entre outros. 

Algarve Craft&Food 

“Algarve Craft & Food – Criar, experimentar, 

internacionalizar” é um projeto em desenvolvimento que 

pretende criar e promover experiências turísticas 

diferenciadoras e sustentáveis, potenciando a oferta de 

turismo cultural e criativo através da revitalização e 

internacionalização do artesanato e dos produtos alimentares locais do Algarve. Para o efeito 

serão levadas a cabo sessões de apresentação e divulgação do projeto, benchmarking 

internacional, workshops técnicos para artesãos, designers, produtores agroalimentares e 

chefes de cozinha, levantamento e mapeamento de recursos, residências criativas, laboratórios 

de gastronomia, desenvolvimento de novos produtos de artesanato e turismo criativo, 

estabelecimento de parcerias entre artesãos, produtores alimentares e agentes turísticos. Serão 

também produzidos conteúdos físicos e digitais de suporte a ações de promoção nacional e 

internacional dos produtos e programas criados.  São parceiros deste projeto a Região de 

Turismo do Algarve, a Tertúlia Algarvia e a cooperativa QRER. 

Rede Portuguesa de Turismo Industrial 

No âmbito do programa de estruturação da oferta do turismo 

industrial lançado pelo Turismo de Portugal em 2020, visando 

desenvolver uma oferta turística diferenciadora, ancorada em ativos 

dos territórios, foi constituído um grupo de trabalho, o Grupo 

Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, que, entre 

outras, integra as entidades regionais de turismo.  

Este Grupo Dinamizador tem vindo a desenvolver várias iniciativas, nomeadamente no que se 

refere à definição de tipologias e estabilização de conceitos, ao levantamento de recursos 

associados à indústria viva e património industrial, à difusão de informação relativa a boas 

práticas e à capacitação de agentes. Pretende-se atuar na melhoria das condições de visitação, 

na implementação da certificação (Norma de Qualidade Turismo Industrial – NP 4556 – 2017) e 

na identificação de programas e circuitos para venda a turistas nacionais e internacionais.  

O Turismo industrial refere-se a experiências decorrentes de atividades desenvolvidas em locais 

de indústria viva ou património industrial, relacionadas com os produtos e os processos de 

produção, ou com o passado histórico e cultural das mesmas, dirigidas a visitantes nacionais e 

internacionais. 
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Faro, Capital Europeia da Cultura 2027 

O Município de Faro oficializou a sua candidatura a 

Capital Europeia da Cultura 2027, com a assinatura de um 

protocolo com diversas entidades, no sentido de juntar 

esforços e alargar a ação a toda a região algarvia, com o 

objetivo de transformar o Algarve na Capital Europeia da 

Cultura. Esta iniciativa visa promover a diversidade 

cultural e linguística da Europa, bem como o seu 

património cultural e reforça a competitividade dos setores cultural e criativo, funcionando 

como catalisador do desenvolvimento local e do turismo cultural. 

 

Museu Zero 

Localizado em Santa Catarina da Fonte do Bispo (Tavira) e 

promovido pelo Instituto Lusíada de Cultura, o projeto para o 

Museu Zero compreende a reabilitação de parte das instalações, 

atualmente desativadas, da Cooperativa Agrícola de Santa Catarina 

da Fonte do Bispo, e a sua adaptação ao acolhimento de um núcleo 

museológico e criativo dedicado ao tema das artes digitais. Como 

tema central do projeto surge a preservação e valorização da 

herança arquitetónica e paisagística, mantendo presentes os 

valores da etnografia, cultura e patrimónios algarvios. 

 

SuSTowns: Turismo Sustentável em pequenos e fascinantes povoados da área Mediterrânica 

O projeto “Sustowns – turismo sustentável em pequenos e fascinantes povoados da área 

Mediterrânica” visa a definição de programas e políticas que promovam um turismo sustentável 

e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural. É um projeto que 

pretende intervir na definição de fluxos turísticos desejados, garantindo que as cidades mantêm 

os mesmos a níveis elevados, mas evitando, simultaneamente, os riscos de alteração dos seus 

frágeis ecossistemas e o seu declínio enquanto destinos turísticos. 

Trata-se de um projeto financiado pelo programa Interreg MED, desenvolvido em sete países: 

Eslovénia, Grécia, Albânia, Itália, Espanha, Croácia e Portugal. Entre os parceiros portugueses 

encontram-se a Universidade do Algarve e a associação Make it Better – Inovação e economia 

social. 

O Algarve integra duas localidades piloto do projeto Sustowns: Lagos e a ilha da Culatra. 

A Universidade do Algarve escolheu Lagos como cidade de intervenção para criar um modelo de 

turismo sustentável baseado na valorização do património que, através de planos de ação local, 

permita enfrentar e impedir um eventual declínio do turismo naquela cidade. 
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A ilha da Culatra, por seu turno, é alvo de um conjunto de iniciativas da Make it Better, com o 

Município de Faro, tendentes à elaboração de um Plano de Ação Local para o Turismo 

Sustentável, bem como do desenho e estruturação de um pacote de oferta turística local, 

envolvendo os diferentes agentes (públicos e privados) com ação turística naquele território. 

Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável 

A ilha da Culatra é também umas das ilhas piloto para o desenho de uma Agenda para a Transição 

Energética, no quadro de um projeto de parceria entre a Universidade do Algarve, a Associação 

de Moradores da Ilha da Culatra, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve (CCDR Algarve) e o Município de Faro. 

A iniciativa Culatra 2030, considerada pela Comissão Europeia como exemplo de especialização 

inteligente no Algarve, visa posicionar a região como “centro de excelência em investigação e 

formação em energias renováveis, com vista à descarbonização da sua economia através da 

criação de pontes efetivas entre a comunidade local, a investigação no sector renovável e as 

empresas da região”. Promover a sustentabilidade ambiental, adaptar a ilha às alterações 

climáticas e contribuir para o aparecimento de projetos dinamizadores da economia circular, são 

outros objetivos da iniciativa Culatra 2030. 

SUPORTES DE COMUNICAÇÃO 

Guia do Património Cultural do Algarve 

Guia que visa apresentar o edificado classificado como Monumento Nacional, Imóvel de 

Interesse Público, Imóvel de Valor Concelhio, entre outros, assim como museus e núcleos 

museológicos. 

Guia Rotas & Caminhos do Algarve 

Guia que inclui 12 rotas distribuídas pelo barlavento, centro e sotavento.  
 

Guia da Rota dos Omíadas no Algarve  

Guia que inclui o itinerário turístico-cultural baseado no património legado pela dinastia Omíada. 
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ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

Monumentos do Algarve (Direção Regional da Cultura do Algarve) 

Os monumentos afetos à Direção Regional de Cultura do 

Algarve, cuja entrada é paga (Fortaleza de Sagres, Ermida de 

Nossa Senhora de Guadalupe, Monumentos Megalíticos de 

Alcalar e Ruínas Romana de Milreu), tiveram, em 2019, um 

total de 490 591 visitantes, dos quais 84% estrangeiros e 16% 

nacionais. A Fortaleza de Sagres é o monumento mais 

visitado, tendo recebido em 2019, 454 190 visitantes.  

 

As Ruínas Romanas de Milreu registaram no mesmo ano 19 414 visitantes, os Monumentos 

Megalíticos de Alcalar 9643 visitantes e a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe 7344. Em 

2020, o total de visitantes nestes Monumentos foi de 197 492, verificando-se uma quebra da 

ordem dos 60% face a 2019, a que não será alheia a pandemia de COVID-19. 

Rede de Museus do Algarve 

A Rede de Museus do Algarve (RMA) é uma estrutura informal 

constituída por museus integrados na Rede Portuguesa de Museus 

(RPM), outros museus municipais e entidades museológicas do 

Estado Português. Inclui também projetos museológicos em 

constituição, os quais pretendem acompanhar, participar e cooperar 

nas atividades da RMA. Esta Rede pretende desenvolver projetos de 

cooperação entre os museus e promover ações das quais resultem maior eficácia e economia 

de meios, através da partilha equilibrada e objetivada dos recursos disponíveis. A rede conta 

atualmente com vinte instituições de carácter museológico e cultural, sendo 11 museus, dois 

núcleos museológicos, uma rede de núcleos museológicos e seis instituições de caráter cultural. 

Os museus algarvios que integram esta rede são: o Museu de Portimão, o Museu Municipal de 

Tavira, o Museu Municipal de Faro, o Museu Municipal de Loulé e o Museu Municipal de 

Arqueologia de Albufeira. 

Tesouros Nacionais do Algarve 

No Algarve podemos encontrar três Tesouros Nacionais. Trata-se da mais 

elevada proteção jurídica atribuída no nosso país a peças que se destacam 

pela sua antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 

exemplaridade e que, prevê a Lei, devam ser objeto de especial proteção e 

valorização. Estes Tesouros são o Mosaico Romano do Deus Oceano, que está 

no Museu Municipal de Faro; as Atas de Vereação de Loulé (séc. XIV e XV), na 

posse do Arquivo da Câmara de Loulé; e ainda os canhões do Rio Arade, dez 

bocas-de-fogo do século XVII provenientes de recolha arqueológica 
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subaquática, junto à Ponta do Altar, frente a Ferragudo (Lagoa), três dos quais podem ser vistos 

na exposição permanente do Museu de Portimão. 

Festividades de índole religiosa 

Ao longo do ano têm lugar na região diversas festividades de índole religiosa com características 

muito singulares e que demonstram capacidade para atrair inúmeros visitantes, de entre as 

quais se destacam: Semana Santa (por todo o Algarve); Festa da Aleluia em S. Brás de Alportel 

(Tochas floridas) ; o Culto a Nossa Senhora da Piedade de Loulé (Mãe Soberana) e a Festa em 

Honra de Nossa Senhora dos Navegantes – Ilha da Culatra, estas duas últimas inscritas no 

Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, respetivamente deste agosto 2020 e julho 

2021. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo de saúde e bem-estar 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Existência de centros, equipamentos e serviços especializados de elevado nível; 

• Singularidade e sofisticação dos serviços e experiências oferecidas; 

• Presença de marcas internacionais; 

• Elevada qualidade da arquitetura, design e cenário das instalações; 

• Utilização de tecnologia de vanguarda nos equipamentos especializados; 

• Cenário ambiental; 

• Tranquilidade e segurança; 

• Alojamento de elevada qualidade, com atributos de singularidade e personalidade 

(sobretudo wellness); 

• Alojamento adaptado e com serviços para clientes com necessidades específicas 

(sobretudo turismo saúde); 

• Oferta complementar (comercial, gastronómica e lúdica) variada e de qualidade; 

• Competitividade de preço (no turismo medicinal). 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• Oferta vasta de Spas, mas que funciona essencialmente como complemento da 

oferta hoteleira; 

• O termalismo na região restringe-se apenas a Monchique; 

• Talassoterapia com oferta de qualidade, mas reduzida; 

• Turismo médico ainda pouco expressivo. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Clima; 

• Praias; 

• Capacidade hoteleira; 

• Notoriedade do destino; 

• Vocação turística da região; 

• Diversidade de recursos, passiveis de serem utilizados na composição de programas 

de bem-estar; 

• Algarve identificado como um destino de família. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Perceção negativa dos serviços públicos de saúde na região; 

• Escassez de recursos humanos qualificados (tanto no bem-estar, como na vertente 

medicinal especializada); 

• Tratamentos e serviços oferecidos não se diferenciam dos destinos concorrentes; 

• Hotelaria ainda não adaptada e vocacionada para turismo médico; 

• (In)definição legal sobre o que é um Spa. 
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SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Existência de infraestruturas de wellness de elevada qualidade; 

+ Existência de 96 Spas na região; 

+ Diversidade de alojamento de elevada qualidade associados aos serviços wellness; 

+ Diversidade de oferta complementar que pode ser potenciada para programas de bem-estar; 

+ Possibilidade de oferta (wellness) complementar para as diversas motivações turísticas - oferta 

integrada de serviços enquanto fator de enriquecimento da oferta global;  

+ Existência de hospitais públicos (3) e privados (7) na região; 

 - Pouca oferta de instalações de wellness autónomas (a maioria está integrada em 

estabelecimentos hoteleiros); 

- Potenciação insuficiente da talassoterapia como oferta distintiva, suportada em atributos da 

região; 

- Escassez de gestão especializada de centros wellness e de recursos qualificados; 

- Insuficiente oferta de hotelaria hospitalar (parcerias público-privadas e privado-privado); 

- Fraca cooperação entre os serviços médicos do setor público e privado; 

- SNS com dificuldade de resposta. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Algarve Spa Week 

O evento Algarve Spa Week foi criado em 2010 e conta já com 

dez edições, tendo sido adiada a 11.ª, edição em virtude do 

estado pandémico que se vive desde 2020. O objetivo da 

iniciativa é reforçar a posição do Algarve enquanto região com 

excelentes condições para o turismo de saúde e bem-estar e dar 

visibilidade aos Spas existentes no Algarve, sendo que alguns 

representam as melhores marcas a nível mundial. 

Esta iniciativa pretende oferecer uma experiência global, em que é possibilitado ao cliente 

usufruir dos Spas aderentes durante uma semana, beneficiando a oportunidade única de fazer 

tratamentos com descontos até 50%. Os hotéis aderentes criam pacotes especiais para 

alojamento durante o decorrer da iniciativa, e criam igualmente pacotes combinados com 

partidas de golfe, passeios de barco ou refeições gourmet. 

ABC - Algarve Biomedical Center 

O Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve visa criar, transmitir e 

difundir uma cultura de investigação e desenvolvimento e contribuir para formar profissionais 

altamente qualificados e diferenciados. Pretende ser um centro de excelência vocacionado para 

o desenvolvimento, formação e investigação, assente em pilares da eficiência, qualidade, 

competitividade e inovação. 

Para além dos projetos de investigação que desenvolve e apoia, presta serviços de formação pré 

e pós-graduada, bem como formação em suporte de vida dirigida à população escolar da região 

(Projeto “Crescer e Salvar”, com as autarquias locais) e a trabalhadores de unidades hoteleiras 

da região (Projeto “Algarve Coração Seguro”, em colaboração com a ARS, a RTA e a AHETA). 
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ABC Loulé Active Life Health & Research 

O ABC Loulé Active Life Health & Research é um projeto, que pretende instalar em Loulé e em 

Vilamoura  dois polos com um conjunto  de estruturas e  valências de inovação, investigação, 

educação, saúde e turismo, para o qual foram celebrados, em 2019,  protocolos entre  a 

autarquia, o ABC – Algarve Biomedical Center e várias entidades ligadas à área da saúde (INSA – 

Instituto Nacional de Saúde , INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, IPST – Instituto Português do Sangue e Transplantação , SPMS – Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde  e INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica ).  

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO 

Tratamentos termais comparticipados em 35%, no âmbito do SNS, até um máximo de €95. 

O turismo de saúde e bem-estar surge como passível de maior impulso num quadro relacionado 

com conceitos de recuperação da COVID-19.  De acordo com a Associação Europeia de Spas 

(ESPA), assumem particular destaque os conceitos de reabilitação pós-corona, mudanças no 

estilo de vida, prevenção e equilíbrio do sistema imunológico, e estilo de vida saudável nos 

resorts e spas da Europa. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo desportivo 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Excelentes condições naturais para o desenvolvimento de atividades desportivas; 

• Boa rede de instalações desportivas, devidamente equipadas; 

• Vasta oferta complementar nas zonas envolventes; 

• Desenvolvimento de produtos integrados; 

• Ampla e variada oferta cobrindo diversos desportos; 

• Oferta formativa diversificada; 

• Rede de serviços e empresas de apoio especializadas; 

• Condições de segurança nos equipamentos desportivos; 

• Realização de eventos desportivos de nível internacional; 

• Existência de pessoal qualificado, com domínio de línguas estrangeiras. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• Agregador de dinâmicas de sustentabilidade do destino turístico; 

• Atenua os efeitos da sazonalidade; 

• Constitui uma ferramenta para o desenvolvimento local, que contribui para a 

regeneração urbana, ao estimular a melhoria das infraestruturas e equipamentos 

desportivos e de lazer; 

• Gera impactos económicos diretos derivados dos fluxos turísticos e indiretos por via da 

promoção do destino; 

• Permite posicionar a imagem do destino associada aos valores positivos da prática 

desportiva (dinamismo, excelência, modernidade, de entre outros). 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Condições climatéricas favoráveis; 

• Oferta de infraestruturas e equipamentos desportivos de qualidade para a prática de 

diversas modalidades (ex.: golfe, desportos motorizados e desportos náuticos); 

• Local privilegiado para estágios de alta competição; 

• Existência de um autódromo internacional; 

• Existência de um centro desportivo de alto rendimento da IAAF, reconhecido a nível 

europeu; 

• Existência de um conjunto de profissionais de topo neste segmento; 

• Centro Internacional de Alto Rendimento da Marina de Vilamoura. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Número de estágios com espaço para crescimento, considerando o potencial da região; 

• Necessidade de posicionar a região enquanto um destino desportivo de eleição; 

• Infraestruturas e serviços de apoio insuficientes para uma oferta qualificada; 

• Necessidade de uma maior organização e qualificação da oferta; 

• Falta de informação sobre a representatividade da procura. 
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SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Conjunto de infraestruturas desportivas e condições climáticas favoráveis para a aposta neste 

segmento; 

+ Equipamentos de qualidade e ampla oferta para a realização de estágios desportivos; 

+ Infraestruturas e equipamentos desportivos de qualidade; 

+ Ocorrência de diversos eventos desportivos anualmente, que apesar de não contribuírem para 

a atração imediata de turistas, promovem e região e reforçam a sua notoriedade; 

+ Realização de eventos desportivos de projeção internacional; 

+ Autódromo do Algarve; 

+ Centro Internacional de Alto Rendimento da Marina de Vilamoura;  

- Necessidade de articulação entre os diversos agentes regionais; 

- Falta de informação sistematizada sobre a oferta (equipamentos, serviços, recursos e eventos 

desportivos); 

- Lacunas ao nível da formação e qualificação de recursos humanos; 

- Insuficiente promoção junto de operadores especializados. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

 

Centro de Alto Rendimento da Marina de Vilamoura - Vilamoura Sailing – Hi Performance Centre 

O projeto Vilamoura Sailing nasce da vontade conjunta da Vilamoura World e da Companhia 

Náutica, com o intuito de promover a prática e o aperfeiçoamento da vela. O Centro permite aos 

atletas de vela de alta competição encontrar o local ideal para treinar e estagiar. Embora o 

Vilamoura Sailing – Hi Performance Centre funcione o ano inteiro, a época de maior afluência é 

entre outubro e maio, uma vez que durante esse período, a maior parte dos países do Centro e 

Norte da Europa não reúne condições climatéricas e de mar favoráveis ao treino das equipas. O 

Centro de Alto Rendimento é um equipamento que contribui para combater a sazonalidade do 

Algarve, dotando a Marina de Vilamoura de mais um fator diferenciador e de desenvolvimento 

regional. 

Autódromo internacional de Portimão 

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) é, cada vez mais, uma referência nacional e 

internacional no desporto motorizado e tem vindo a destacar-se, cada vez mais, como um local 

de excelência para a realização de eventos corporativos, como por exemplo apresentações 

internacionais de carros e motos. Em 2018 e 2019, durante 2020 e já em 2021, realizaram-se 

vários eventos desportivos, nomeadamente: 

• Campeonato do Mundo Grande Prémio de Portugal Formula1; 

• Campeonato do Mundo de Superbike, Supersport e MotoGP; 

• European Le Mans Series; 

• 24 horas de Endurance Portimão; 

• Algarve Classic Festival; 

• ISDE – International Six Days Enduro. 
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Outros eventos desportivos 

No Algarve decorrem, ao longo do ano, diversos eventos desportivos que contribuem para a 

projeção da região enquanto destino de excelência para a prática desportiva em diferentes 

modalidades. Nos vários eventos desportivos que se realizam ao longo do ano, destacam-se:  

• Algarviana Ultra Trail;  

• Algarve Bike Challenge;  

• Volta ao Algarve em Bicicleta;  

• Portugal Masters;  

• Torneio Internacional de Vela do Carnaval. 

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

No final de 2019, a cidade de Portimão foi distinguida como a Melhor Cidade Europeia do 

Desporto 2019 pela ACES Europe – Associação das Cidades Europeias do Desporto. Este foi um 

reconhecimento importante para a cidade, que envolveu uma equipa de trabalho ligada ao 

Desporto, Comunicação, Portimão Arena e Logística e Manutenção da Câmara Municipal de 

Portimão. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo náutico 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Excelentes condições naturais para o desenvolvimento de atividades náuticas; 

• Boa rede de instalações náuticas, devidamente equipadas; 

• Vasta oferta complementar nas zonas envolventes; 

• Desenvolvimento de produtos integrados; 

• Presença de construtores de embarcações de renome; 

• Legislação que estimule o desenvolvimento de atividades náuticas; 

• Ampla e variada oferta de atividades de desportos náuticos;  

• Oferta formativa diversificada; 

• Rede de serviços e empresas de apoio especializadas; 

• Condições de segurança nos portos de recreio e marinas; 

• Realização de eventos desportivos de nível internacional; 

• Existência de pessoal qualificado com domínio de línguas estrangeiras. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• Contribui para aumento da procura, redução da sazonalidade e atração de novos 

mercados. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• As excelentes condições de navegabilidade da costa algarvia permitem uma navegação 

todo o ano; 

• O clima e as condições naturais da região possibilitam a prática de diversas atividades 

náuticas e desportivas, assim como o acolhimento de distintos eventos nacionais e 

internacionais; 

• O Algarve encontra-se na rota para o Mediterrâneo, Açores e travessia do Atlântico; 

• Hospitalidade e domínio de idiomas estrangeiros; 

• Capital de experiência na organização de eventos internacionais e condições excelentes 

para os pré-eventos/estágios. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Pouca oferta de postos de amarração para embarcações com dimensões entre os 15 e 35 

metros; 

• Necessidade de posicionar o Algarve enquanto destino náutico de eleição; 

• Baixa taxa de rotação na ocupação dos postos de amarração, o que impossibilita maior 

captação de passantes; 

• Necessidade de uma maior organização e qualificação da oferta; 

• Escassez de informação sobre o peso da procura. 
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SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Condições naturais propícias à prática das diversas atividades associadas ao turismo náutico;  

+ Tráfego constante de embarcações ao longo da costa; 

+ Marinas de boa qualidade em termos de infraestruturas e equipamentos e com oferta de 

alojamento, restauração e serviços na zona envolvente; 

+ Boa segurança, tanto na navegação como em terra; 

+ Realização de eventos desportivos de projeção internacional; 

+ Maior estruturação da oferta com a criação das Estações Náuticas; 

+ Condições privilegiadas para a prática de surf, mergulho e várias outras atividades náuticas; 

+ Existência de locais de excelência para a prática de surf, estando Sagres entre os 10 locais mais 

famosos para praticar surf em Portugal (4.ª posição), segundo o motor de pesquisa de casas de 

férias holidu.pt; 

- Oferta de postos de amarração é insuficiente face à procura (reduzida capacidade e elevada 

ocupação, em particular no Sotavento); 

 - Inexistência de um cluster do mar assente em empresas especializadas e numa cultura náutica; 

- Falta de condições dos cais de acostagem, com especial impacto nas atividades marítimo-turísticas 

(locais para receber – deixar os clientes); 

- Lacunas ao nível da formação e qualificação de recursos humanos; 

- Insuficiente promoção junto de operadores especializados. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Eventos náuticos   

A região algarvia oferece condições excecionais para receber eventos internacionais de diversas 

modalidades, que contribuem para a projeção do Algarve enquanto destino de excelência para a 

náutica. Em 2020 e, já em 2021, realizaram-se, a título de exemplo, os seguintes eventos de vela: 

• Portugal Grand Prix; 

• Campeonato da Europa Laser 4.7; 

• Dragon Cup Vilamoura; 

• Dragon European Grand Prix Finals; 

• Campeonato da Europa Senior e Junior RS:X Windsurfing 2020; 

• Campeonato da Europa Senior e Junior e Open Trophy RS:X Windsurfing 2021; 

• Finn Open e Campeonato da Europa Sub-23; 

• Campeonato da Europa de Raceboard. 

Para além destes, o Algarve já foi palco, em anos anteriores, de grandes eventos náuticos de 

distintas modalidades, de elevado perfil e de grande visibilidade internacional, tais como: 

• Algarve Dragon Winter Cup; 

• Optimist World Championship; 

• GC32 World Championship; 

• Campeonato da Europa de 49er, FX e Nacra 17; 

• Gran Prix of Portugal F1H2O – UIM World Championship (Motonáutica); 

• Campeonato do Mundo de Big Game Trolling (Pesca desportiva de alto mar).  
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Eventos de surf no Algarve 

No Algarve, o turismo do surf tem aumentado de forma significativa nos últimos anos, 

impulsionando novos negócios nas áreas do alojamento, escolas da modalidade e serviços de apoio.  

A reconhecida importância do surf para o Algarve, originou a organização de diversos eventos nos 

últimos anos, que em muito têm contribuído para a projeção da região, nomeadamente:  

• 4.ª etapa da Liga Meo Surf 2019 – Allianz Algarve Pro (Aljezur);  

• 4.ª etapa da taça de Portugal de surf de Open feminino e masculino (Aljezur); 

• Circuito Regional de Surf do Sul com 4 etapas (Faro, Quarteira, Portimão e Arrifana). 
 

Estações Náuticas  

O projeto de criação de uma rede de Estações Náuticas em Portugal foi fomentado pela Fórum 

Oceano, associação para o desenvolvimento do cluster do mar em Portugal, que lançou o desafio 

aos territórios e entidades para a certificação dos mesmos enquanto Estações Náuticas, tendo em 

consideração o potencial que Portugal apresenta na área do turismo náutico.  

A Estação Náutica consiste numa rede de oferta turística náutica de qualidade, organizada a partir 

da valorização integrada dos recursos náuticos presentes num território, que inclui a oferta de 

alojamento, restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para atrair 

turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e 

integradas. Uma Estação Náutica é vista como uma plataforma de cooperação entre atores 

identificados com um território e que asseguram a oferta de um produto turístico. Este tipo de 

organização oferece muitas vantagens aos territórios, uma vez que contribui para a diversificação 

da oferta turística, combate à sazonalidade, aumento do gasto por visitante, imagem de referência 

e qualidade, promoção conjunta de produtos turísticos a nível internacional e oferta de 

experiências diversificadas. 

O Algarve conta com quatro Estações náuticas: 

• A Estação Náutica do Baixo Guadiana, certificada em novembro de 2018, sob a 

coordenação da Associação Naval do Guadiana, tem como principais parceiros os 

municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Mértola, assim como 

o Ayuntamiento de Ayamonte. Conta igualmente com um conjunto de entidades locais e 

regionais do setor público e privado. Esta Estação Náutica tem como objetivo promover a 

diversificação da oferta turística, combater a sazonalidade e promover os produtos 

turísticos associados a uma imagem de referência e qualidade;  

• A Estacão Náutica de Faro, certificada em novembro de 2018, tem como objetivo promover 

Faro como destino náutico, através da valorização dos recursos náuticos existentes, de 

modo a estabelecer e promover a cidade, a região e os seus recursos naturais, turísticos, 

culturais e sociais como “Destino Náutico”. Conta com mais de 40 entidades públicas e 

privadas, nomeadamente empresas ligadas às atividades náuticas, de turismo de natureza, 

de acolhimento e reparação naval, hotéis, restaurantes, de ensino e formação profissional 

e desportiva, associações empresariais e desportivas, de defesa do ambiente, assim como 

entidades públicas; 



 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  118 
 

• A Estação Náutica de Vilamoura, certificada em novembro de 2018, tem como objetivo 

apoiar a criação de uma rede que disponha de condições para a prática de atividades 

náuticas de qualidade em torno de uma oferta conjunta de alojamento, restauração, 

animação turística, ensino, saúde e bem-estar, cultura, desporto e outras atividades e 

serviços de apoio à náutica. Esta Estação conta atualmente com 64 empresas/entidades; 

• A Estação Náutica de Portimão, certificada em março de 2019, tem como objetivo a 

valorização integrada dos recursos náuticos do município de Portimão. Incluí mais de 70 

parceiros locais, entre associações e clubes, instituições de ensino, embarcações marítimo-

turísticas, centros de mergulho, estaleiros e reparação naval, lojas de equipamento náutico 

e de pesca, restauração, hotelaria e equipamentos culturais; 

• A Estação Náutica de Lagos, com a certificação em preparação, tem como objetivo 

disponibilizar à população, visitantes, turistas e praticantes da náutica de recreio um 

conjunto de experiências e propostas organizadas que funcionem em rede. A otimização 

dos recursos naturais, infraestruturas e equipamentos já existentes no território, com a 

integração de novos agentes económicos, dos quais fazem parte uma oferta riquíssima de 

atividades náuticas, alojamento, restauração e outros serviços/atividades relevantes para 

a atração de turistas, são a base para a estruturação da Estação Náutica de Lagos. 

• A Estação Náutica de Albufeira, em preparação. 

Ocean Revival 

Projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Portimão e pela empresa Subnauta, sendo 

dinamizado pela MUSUBMAR - Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Turismo 

Subaquático. O Ocean Revival tem como objetivo tornar o Algarve um dos destinos europeus de 

referência para o turismo subaquático mundial.  O projeto visa a criação de uma estrutura de recifes 

artificiais como um fator diferenciador para a atração de turistas subaquáticos, através da imersão 

deliberada de quatro navios da marinha portuguesa, criando deste modo um sítio de mergulho 

inovador e diferenciado, colocando o Algarve na rota do mergulho mundial. Visa ainda contribuir 

para o aumento da biodiversidade e para a preservação da memória das unidades navais, patronos 

e guarnições.  
 
 

The Wildsea Atlantic Ocean Heritage Route - WAOH 

Primeira rota europeia de mergulho sustentável, que faz a ligação de locais de mergulho de classe 

mundial do extremo sul de Portugal e Espanha, ao extremo norte, abrangendo a Irlanda e o Reino 

Unido. Promove estes locais de mergulho e cria novos produtos internacionais de ecoturismo, 

contribuindo para a promoção do património cultural marinho, preservação ambiental e 

desenvolvimento das comunidades. A WAOH é uma iniciativa conjunta de operadores turísticos 

europeus, administrações públicas e ONG, sendo cofinanciada pelo FEAMP. No Algarve, o Parque 

das Gorgónias, Bota de Fora e Jardim dos Nudibrânquios são alguns dos locais que integram a 

WAOH. 
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ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

Infraestruturas 

No Algarve, as infraestruturas de suporte (acolhimento) ao turismo náutico agregam um total de 

dez instalações, com a oferta de 3963 postos de amarração, dos quais 60% estão inseridos em 

equipamentos com bandeira azul.  

Nas diversas infraestruturas de apoio ao turismo náutico, principalmente nas marinas, é possível 

encontrar condições para a permanência das tripulações no local, uma vez que possuem serviços 

complementares (balneários, lavandaria, receção de correspondência, acesso à internet, 

ecopontos, entre outros). Por oposição, os portos de recreio e docas de recreio apresentam menos 

serviços de apoio, o que origina estadas menores (1 a 2 dias). 

 

EQUIPAMENTO 
POSTOS 

AMARRAÇÃO 
PRÉMIOS 

Marina de Lagos 462 

Bandeira Azul (2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 e 2021); cinco Âncoras Douradas 
da Yacht Harbour Association - TYHA (2012, 
2013); Prémio 5 estrelas do Blue Star Marina; 
Euromarina Anchor Award. 

Marina de Portimão 620 

Bandeira Azul (2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 e 2021); cinco Âncoras da TYHA 
(2016); Jack Nichol Award (2006) Medalha de 
Mérito da CM Portimão; PME Líder; PME 
Excelência. 

Marina de Albufeira 475 
Bandeira Azul (2012,2013, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 e 2021); cinco Âncoras Douradas 
da TYHA (2012, 2013). 

Marina de Vilamoura 825 

Bandeira Azul (2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 
2020 e 2021); Melhor Marina Portuguesa pela 
Publituris (2015, 2016, 2017, 2018, 2019); 
cinco Âncoras Douradas da TYHA (2012, 
2013); Premio Internacional do Ano da TYHA 
(2016); eleita Melhor Marina Internacional do 
Ano da TYHA (2015-2017 e 2018-2019; 2019-
2020). 

Porto Recreio de Olhão 246 --- 

Doca de Recreio de Olhão 193 --- 

Porto de Recreio do Guadiana 360 Prémio Excelência 2013, PME Líder 2017 

Doca de Recreio S. Francisco- 
Portimão 

326 --- 

Doca de Recreio de Faro 500 --- 

Porto de Recreio de Tavira 70 --- 
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Porto de Recreio Boca do Rio 96 --- 

Cais Bartolomeu Dias Portimão 69 --- 

Características das infraestruturas de apoio ao turismo náutico do Algarve 

FONTE: Turismo do Algarve 

 

Perfil do turista de surf em Aljezur 

Num estudo da Universidade do Algarve (2016) sobre o surf em Aljezur (uma das mais conceituadas 

áreas do país para a prática da modalidade), foi traçado o perfil do surfista deste município: 

• Média de idades ronda os 32 anos; 

• Género masculino (60%); 

• Solteiro (57%); 

• Proveniente principalmente da Alemanha (26,8%), Portugal (18,9%) ou Espanha (11,3%); 

• Tem como habilitações literárias o ensino universitário (75%); 

• Gosta de viajar acompanhado, com amigos (41,9%) ou o cônjuge/companheiro (32%); 

• A estada média ronda os sete dias; 

• Para cerca de 70% dos inquiridos, o surf foi a principal motivação da viagem ao Algarve. 

Cerca de 30% dos inquiridos ficou hospedado em surfcamps (apesar não serem considerados um 

tipo de alojamento com regulamentação própria), cerca de 20% ficou hospedado em apartamentos 

ou aldeamentos turísticos; 10% em caravanas; 10% em hostels; 8% em casa de familiares ou amigos. 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO  

Estratégia Nacional para o mar 2021-2030 

A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 é o instrumento que traça o rumo para a política 

pública do Mar na próxima década. Foi aprovada em Conselho de Ministros no dia 6 de maio de 

2021, cumprindo uma das disposições do Programa do XXII Governo Constitucional. 

A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (ENM 2021-2030) baseia-se na importância do 

conhecimento científico, na proteção do Oceano, na valorização dos serviços dos ecossistemas 

marinhos e no reconhecimento do seu papel como vetores de desenvolvimento sustentável e, em 

paralelo, na robustez dos setores tradicionais e emergentes da economia azul e tem como 

propósito potenciar o contributo do mar para a economia do país, a prosperidade e o bem-estar de 

todos os portugueses, e dar resposta aos grandes desafios da década, reforçando a posição e 

visibilidade de Portugal no mundo enquanto nação eminentemente marítima. 

Os princípios orientadores da ENM 2021-2030 estão alinhados com a Agenda 2030 das Nações 

Unidas, com o Pacto Ecológico Europeu, com a Política Marítima Integrada da União Europeia, a 

Política Comum de Pescas, e com as recentes Estratégia de Biodiversidade 2030, Estratégia do 

Prado ao Prato e Missão Estrela-do-mar 2030: Recuperar o nosso Oceano e Águas, apresentadas 

pela Comissão Europeia.  
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Na Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 são definidos dez objetivos estratégicos: 

• OE1 - Combater as alterações climáticas e a poluição e proteger e restaurar os 
ecossistemas; 

• OE2 - Fomentar o emprego e a economia azul circular e sustentável; 

• OE3 - Descarbonizar a economia e promover as energias renováveis e autonomia 
energética; 

• OE4 - Apostar na garantia da sustentabilidade e segurança alimentar; 

• OE5 - Facilitar o acesso à água potável; 

• OE6 - Promover a saúde e bem-estar; 

• OE7 - Estimular o conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico e inovação azul; 

• OE8 - Incrementar a educação, formação, a cultura e literacia do oceano; 

• OE9 - Incentivar a reindustrialização e capacidade produtiva e digitalizar o oceano; 

• OE10 - Garantir a segurança, soberania, cooperação e governança. 

Para esses objetivos foi traçado um plano de ação com um total de 185 medidas específicas. 

Perfil do turista subaquático 

O turista subaquático caracteriza-se como um indivíduo, maioritariamente do género masculino, 

entre os 30 e 50 anos, que viaja para destinos turísticos para mergulhar, motivado pelo contacto 

com o mar e a natureza. Este tipo de turista tem formação superior e gasta entre 100 a 500 

euros/dia. As principais características de um destino para esta prática são a existência de águas 

seguras, com boa visibilidade, com motivos de atração subaquática, infraestruturas de apoio à 

prática do mergulho e uma população hospitaleira e com facilidade de comunicação. 

Os subsegmentos desta prática são: 

• Cheap and Cheerful - Jovens que fazem turismo subaquático a baixo custo;  

• Dive fanatic long haul destinations - Adultos com bons rendimentos, dispostos a mergulhar em 

destinos de longa distância; 

• Dive fanatic short haul destinations - Adultos que têm como propósito de viagem o mergulho, 

viajando com amigos para destinos de curta distância; 

• Sideliner divers - Adultos que viajam com a família, mergulhando ocasionalmente no destino. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo acessível 
FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Clima ameno todo o ano; 

• Tranquilidade e segurança; 

• Tradicional hospitalidade portuguesa;  

• Oferta diversificada de paisagens naturais; 

• Boa e ampla oferta gastronómica; 

• Ampla gama de serviços e infraestruturas de oferta complementar; 

• Oferta qualificada de serviços de saúde e bem-estar; 

• Existência de instalações, equipamentos e serviços especializados de elevado nível; 

• Alojamento adaptado e com serviços para clientes com necessidades específicas. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• Atenua os efeitos da sazonalidade; 

• Representa um contributo para a competitividade e sustentabilidade do negócio 

turístico; 

• Representa um atributo de qualidade dos espaços; 

• A construção de infraestruturas acessíveis segundo a abordagem do Design Universal 

contribui para a persecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável; 

• Desencadeia, localmente, reabilitação de infraestruturas e equipamentos para o acesso 

ao mercado de trabalho das pessoas com deficiência.  

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Clima ameno todo o ano; 

• Segurança; 

• Hospitalidade; 

• Vilamoura, exemplo de boas práticas em termos de acessibilidade; 

• Diversidade de recursos passiveis de serem utilizados na composição de programas de 

turismo acessível. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Muitas infraestruturas, equipamentos e serviços ainda não estão adaptados para serem 

acessíveis, segundo a abordagem do Design Universal; 

• Necessidade de melhorar a informação sobre as infraestruturas, equipamentos e 

serviços com capacidade para acolher visitantes com deficiência;  

• Ausência de produtos e programa estruturados para o segmento; 

• Falta de divulgação da boa oferta de serviços de saúde privados; 

• Fraca formação e informação dos agentes do setor para o acolhimento e atendimento a 

este segmento. 
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SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Clima ameno todo o ano, favorável à fruição do destino por parte deste segmento; 

+ Diversidade da oferta; 

+ O Algarve apresenta condições de segurança favoráveis ao desenvolvimento deste segmento; 

+ Planos de acessibilidade urbana em curso na maioria dos municípios da região; 

- Falta de informação sistematizada sobre as infraestruturas, equipamentos e serviços com 

capacidade para acolher visitantes com deficiência; 

- Débil resposta do SNS em períodos críticos; 

- Fraca sensibilização dos agentes públicos e privados do setor sobre a necessidade de garantir 

a acessibilidade segundo a abordagem do Design Universal nas infraestruturas, equipamentos e 

serviços, tais como nos transportes e na informação e comunicação (incluindo as novas 

tecnologias de informação); 

- Necessidade de reforçar a comunicação com os potenciais mercados; 

- Escassez de roteiros para pessoas com deficiência; 

- As barreiras físicas continuam a ser um desafio no espaço público e nas empresas. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Programa “All for All” 

O Turismo de Portugal tem promovido uma série de iniciativas para estimular e apoiar os 

destinos e os prestadores de turismo nos seus esforços em criar e melhorar os serviços para este 

segmento.  

O programa “All for All – Portuguese Tourism” do Turismo de Portugal, lançado em 2016, prevê 

a implementação de ações integradas para destinos turísticos acessíveis, como espaços de 

cultura e lazer, praias, transportes e espaços públicos; o desenvolvimento da formação e de 

ações de sensibilização entre agentes e entidades turísticas e públicas; a disponibilização de 

informação sobre a acessibilidade das infraestruturas e dos serviços na comunicação 

promocional dos destinos.  

Este programa dá assim um sinal importante às empresas e destinos portugueses de que a 

acessibilidade melhorada, segundo a abordagem do Design Universal, pode desempenhar um 

papel fundamental no futuro da estratégia do turismo nacional. Além disso, contempla uma linha 

de apoio financeiro para empresas e entidades públicas. No canal dedicado “All for All”, no site 

do Turismo de Portugal, são disponibilizados conteúdos técnicos e casos de boas práticas, 

dirigidos a todos os agentes públicos e privados que pretendam tornar a sua oferta acessível.  

TUR4all Portugal 

Numa ação conjunta, a Accessible Portugal, a Fundação Vodafone Portugal e o Turismo de 

Portugal, com o apoio da ENAT – European Network for Accessible Tourism, em colaboração 

com a PREDIF em Espanha (apoiada pela Fundação Vodafone Espanha), criaram a primeira 

plataforma ibérica na área do turismo acessível - TUR4all.  
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Esta plataforma on-line foi lançada em 2018 e é dedicada exclusivamente ao turismo acessível, 

possibilitando a divulgação da oferta turística acessível para todos.  

Enquanto solução para os turistas, para as empresas privadas e para o setor público, a TUR4all 

pretende promover o turismo acessível de Portugal em todo o mundo, reunindo para isso, 

informação objetiva sobre locais de alojamento, de restauração, atividades lúdicas e as 

respetivas condições de acessibilidade oferecidas, entre outras. Permite a acesso em diferentes 

idiomas (português, castelhano, francês, inglês, alemão, italiano e mandarim) e uma interação 

direta com as redes sociais. Esta ferramenta é interativa, tem uma comunidade ativa de 

utilizadores, que pode avaliar, pontuar e comentar a acessibilidade de todos os recursos 

turísticos. 

Algarve for All 

“Algarve for All - Promoção e Desenvolvimento do Turismo Acessível” é um projeto em 

desenvolvimento, com implementação no período 2020 a 2022, pela Associação Accessible 

Portugal, em parceria com a Região de Turismo do Algarve e o envolvimento dos Municípios do 

Algarve, visando aumentar a acessibilidade do turismo na região, através de uma metodologia 

que permite: 

• Auditar recursos turísticos e recomendar modificações para aumentar a acessibilidade/ 

inclusão; 

• Criar e promover itinerários de turismo acessível; 

• Realizar formação e sensibilização; 

• Estimular a procura com eventos e informação; 

• Estimular a criação de parcerias e redes estratégicas; 

• Criar informação e comunicação acessível; 

• Trabalhar com escolas para desmistificar preconceitos e estereótipos, desde a infância; 

• Criar manuais e kits que permitem operacionalizar recomendações, cocriados com os 

agentes que fizerem parte do projeto e com exemplos do território; 

• Promover a acessibilidade do destino Algarve. 

Pretende-se desenvolver e promover o turismo acessível através de: 

• Qualificação da oferta turística; 

• Qualificação da procura turística; 

• Desmistificação de preconceitos e estereótipos sobre as pessoas com deficiência, ou 

algum tipo de característica diferenciadora, ou de necessidades específicas; 

• Desenvolvimento do potencial turístico da região do Algarve para Todos. 

No âmbito deste projeto, estão contempladas diversas atividades: visitas técnicas/auditorias de 

acessibilidade, identificação e promoção de itinerários acessíveis na região, formação e 

sensibilização para o turismo acessível e inclusivo, sensibilização para o turismo acessível e 

inclusivo nas escolas do ensino básico, acompanhamento da criação de um clube de 

fornecedores qualificados, criação de um kit de boas práticas de acessibilidade em diferentes 
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formatos, conceção de um vídeo promocional do destino Algarve For All - acessível para Todos, 

preparação de Guia da oferta turística acessível do Algarve, organização de fam trips.  

 

Enquanto projeto que tem por objetivo a valorização de recursos turísticos, por via da 

qualificação da oferta, contribuirá igualmente para a competitividade do Algarve enquanto 

destino turístico. 

Ciclo de conferências em Turismo Acessível  

Desde 2015 o Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve e a Região de Turismo 

do Algarve, a par com outras instituições, têm vindo a organizar seminários sobre Turismo 

Acessível, desenvolvendo as temáticas “Acessibilidade na Hotelaria”, “Acessibilidade em Centros 

Históricos e Turísticos”, “Acessibilidade nos Transportes”, “Boas práticas em Turismo Acessível”, 

“Saúde e Bem-estar”, “Praias Acessíveis”,  “Turismo Sénior”, “Turismo Cultural”, 

“Empreendedorismo” e “Paragens de autocarro acessíveis, inteligentes e sustentáveis”. O 

Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar da Universidade do Algarve 

tem dado formação sobre os aspetos urbanísticos e arquitetónicos do Turismo Acessível.  

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO  

A acessibilidade, segundo a abordagem do Design Universal, é a característica de um meio físico 

ou de um objeto que permite a sua interação e utilização por todas as pessoas de uma forma 

equilibrada, respeitadora e segura. O Design Universal tem como objetivo conceber e criar, de 

uma forma independente e tão natural quanto possível, diferentes produtos e ambientes 

acessíveis, que possam ser entendidos e utilizados por todos, sem que seja necessário recorrer 

a adaptações ou a soluções especialmente concebidas. 
 

O turismo acessível e inclusivo (turismo para todos) refere-se à oferta adequada à mais ampla 

gama de clientes, incluindo pessoas com deficiência/limitações de ordem motora, visual, 

auditiva ou intelectual, idosos, turistas com trolleys, famílias com crianças pequenas, grávidas 

em final de gestação, pessoas com limitações temporárias, pessoas com alergias, 

acompanhantes e familiares de qualquer dos anteriormente citados. 

Dados estatísticos 

• Cerca de 15% da população mundial é portadora de algum tipo de incapacidade; 

• Existem na Europa cerca de oitenta milhões de pessoas portadoras de deficiências ou com 

mobilidade reduzida.  

• 70% da população europeia com necessidades especiais dispõe de meios financeiros para 

viajar. 

Dados da ANA, Aeroportos de Portugal, referem que os passageiros com mobilidade reduzida 

assistidos no Aeroporto Internacional de Faro, no âmbito do serviço My Way, totalizaram, nos 2 

últimos anos 106 976 (85 234 passageiros em 2019 e 21 742 em 2020). Os meses em que se 

registaram mais assistências foram setembro e outubro. 
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Turismo acessível – boas práticas no Algarve 

No Manual de Gestão de Destinos Turísticos Acessíveis apresentado pelo Turismo de Portugal, é 

apontado o exemplo de Vilamoura como um caso de boas práticas de aplicação do design 

Universal em espaços públicos. O espaço urbano na baixa de Vilamoura foi modernizado através 

de um processo bem integrado de nivelação dos pavimentos, introdução de ciclovias, 

reordenamento do trânsito automóvel, facilitando assim a circulação a todos os visitantes e 

residentes. Todos beneficiam destas soluções - utilizadores de cadeiras de rodas, pais com 

carrinhos de bebé, pessoas com dificuldades de mobilidade, pessoas transportando malas ou 

outros volumes pesados, carrinhos de compras ou outros -, que tornaram a localidade mais 

atrativa e um lugar inclusivo para viver e visitar. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo sénior 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Clima ameno todo o ano; 

• Oferta diversificada de paisagens naturais e culturais; 

• Tranquilidade e segurança; 

• Boa e ampla oferta gastronómica; 

• Gastronomia típica com benefícios reconhecidos para a saúde (Dieta Mediterrânica); 

• Ampla gama de serviços e infraestruturas de oferta complementar; 

• Oferta qualificada de serviços de saúde e bem-estar; 

• Existência de instalações, equipamentos e serviços especializados de elevado nível; 

• Ampla oferta de alojamento de tipologias diversificadas. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• Viaja preferencialmente fora da época alta, contribuindo para atenuar a sazonalidade; 

• Segmento de mercado com um crescimento muito acentuado, devido ao fenómeno do 

duplo envelhecimento na maioria dos países ocidentais (aumento da esperança média 

de vida e diminuição da taxa de natalidade); 

• Estadas mais longas e viagens mais frequentes; 

• Turistas com mais tempo e rendimento disponível para gastar nas viagens; 

• Rendimento disponível mais elevado.  

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Clima ameno durante todo o ano; 

• Diversidade de recursos passiveis de serem utilizados na composição de programas de 

turismo vocacionados para seniores ativos;  

• Segurança; 

• Hospitalidade; 

• Tranquilidade. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Ausência de produtos e programa estruturados para o segmento; 

• Falta de reconhecimento das potencialidades deste segmento; 

• Existência de idadismo (atitude preconceituosa e discriminatória com base na idade); 

• Fraca comunicação com as comunidades estrangeiras residentes na região; 

• Falta de conhecimento dos requisitos e especificidades do segmento; 

• Fraca formação e informação dos agentes do setor para responder às necessidades e 

motivações específicas do segmento; 

• Débil resposta do SNS em períodos críticos. 
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SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Clima ameno todo o ano, favorável à fruição do destino por parte deste segmento; 

+ Diversidade da oferta; 

+ Gastronomia típica com benefícios reconhecidos para a saúde (Dieta Mediterrânica); 

+ O Algarve apresenta condições de segurança favoráveis ao desenvolvimento deste segmento; 

- Número reduzido de rotas diretas para alguns mercados emissores; 

- Agentes públicos e privados do setor pouco conscientes sobre os requisitos específicos deste 

segmento e sobre as suas potencialidades; 

- Necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as dinâmicas deste segmento (surgimento 

de novos subsegmentos e operadores turísticos especializados); 

- Débil resposta do SNS em períodos críticos; 

- Necessidade de reforçar a comunicação com os potenciais mercados. 

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

Algarve – Centro de Referência para o Envelhecimento Ativo e Saudável 

Em 2019, na sequência de uma candidatura liderada pela Universidade do Algarve e CCDR 

Algarve, o Algarve foi reconhecido pela Parceria Europeia para a Inovação no Envelhecimento 

Ativo e Saudável (EIP - AHA) da Comissão Europeia, como região de Referência para o 

Envelhecimento Ativo e Saudável.   A EIP-AHA visa promover a inovação e a transformação digital 

no domínio do envelhecimento ativo e saudável, estando centrada na melhoria da saúde e a 

qualidade de vida dos europeus, particularmente dos idosos; no apoio à sustentabilidade e 

eficiência dos sistemas de saúde e de assistência social; e no reforço da competitividade da 

indústria da EU por via de negócios e da sua expansão em novos mercados. 

Rede Global de Cidades Amigas do Idoso 

A Rede Mundial de Cidades Amigas do Idoso (Global Network of Age-friendly Cities and 

Communities – GNAFCC) da Organização Mundial de Saúde, foi criada em 2010 e visa identificar 

as características essenciais do ambiente urbano para permitir um envelhecimento ativo e 

saudável, bem como promover a partilha de experiências neste domínio e a cooperação entre 

cidades e comunidades de todo o mundo. A adesão à Rede não se reflete numa certificação, mas 

sim num compromisso para criar um ambiente favorável às pessoas idosas, com vista ao 

envelhecimento saudável. Implica um caminho que se inicia com uma carta de compromisso, 

passa pela elaboração de um diagnóstico de base, pela definição de uma estratégia e de um 

plano de ação, e ainda pela avaliação do trabalho desenvolvido. Atualmente integram esta rede 

mil cidades de 41 países, abrangendo duzentos e quarenta milhões de pessoas em todo o 

mundo. Portugal tem 12 cidades/comunidades inscritas na GNAFCC sendo que do Algarve, 

apenas se regista a adesão de Castro Marim. 

Algarve Senior Living Survey 

Para melhor compreender as necessidades dos cidadãos mais idosos, nomeadamente ao nível 

residencial, e desenvolver no Algarve uma oferta adequada às expectativas específicas deste 

nicho de mercado cada vez mais importante, está a ser desenvolvido um estudo (2021) com a 
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aplicação de um inquérito a mais de trinta mil seniores do Algarve, de todas as nacionalidades e 

perfis demográficos, 

O estudo,  que conta com a colaboração da Região de Turismo do Algarve na divulgação do 

inquérito, é promovido pela consultora internacional ProMatura, líder global em pesquisa de 

mercado para comunidades residenciais, e pela ILM, consultora imobiliária especializada no 

setor da hotelaria e turismo, integrando uma pesquisa multinacional que vai comparar 

comportamentos, motivações, tendências e características da procura nos Estados Unidos da 

América, Reino Unido, Austrália, Canadá e Portugal (Algarve). 

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO 

• O índice de envelhecimento dos principais mercados encontra-se acima de cem; 

• Mais de 128 milhões de cidadãos da União Europeia têm entre 55 e 80 anos, representando 

25% do total; 

• Os turistas com 65 anos ou mais representaram mais de uma em cada cinco dormidas por 

residentes da União Europeia em 2014, enquanto que as pessoas com mais de 55 anos 

representaram 39% (Dados do Eurostat); 

Cerca de 11% da população mundial tem idade superior a 60 anos. 

Blue Zones 

As “Blue Zones” são locais em que se verifica uma maior e mais saudável longevidade das 

pessoas. O conceito teve origem em estudos demográficos de Michel Poulain e Gianni Pes, que 

identificaram uma zona da Sardenha como sendo a região com o maior número de indivíduos 

centenários e tornou-se conhecido através da publicação de um artigo de Dan Buettner, 

investigador do National Geographic, no qual foram identificadas 5 regiões no mundo como Blue 

Zones: Sardenha (Itália), Okinawa (Japão), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Grécia) e Lomalinda 

(Califórnia, EUA).  

Os locais identificados apresentam algumas características em comum, o que levou Buettner a 

elencar vários aspetos do seu estilo de vida que outros locais, cidades, ou comunidades podem 

replicar:  

• Prática regular de atividade física moderada;  

• Ingestão moderada de calorias;  

• Dieta assente essencialmente em vegetais;  

• Consumo moderado de álcool (vinho);  

• Redução de stresse, redução de tabagismo;  

• Ter um propósito de vida;  

• Envolvimento em qualquer compromisso espiritual/religioso;  

• Socialização e envolvimento familiar prioritário. 

Atualmente a “Blue Zones” é uma marca registada que, com base nos princípios definidos por 

Buettner, identifica, presta assessoria e certifica comunidades que se queiram posicionar como 

tal. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo de cruzeiros 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Diversidade dos recursos naturais e clima; 

• Proximidade dos mercados emissores; 

• Vasta oferta complementar nas zonas envolventes; 

• Desenvolvimento de produtos integrados; 

• Boas condições portuárias; 

• Preços competitivos; 

• Rede de serviços e empresas de apoio especializadas; 

• Existência de pessoal qualificado com domínio de línguas estrangeiras. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• O Algarve encontra-se na rota para o Mediterrâneo, Açores e travessia do Atlântico; 

• Alarga a época alta tradicional da região. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Hospitalidade e domínio de idiomas estrangeiros; 

• As excursões em terra geram receitas consideráveis e o Algarve tem paisagens e rotas 

temáticas excelentes; 

• Destino atrativo para o turista; 

• Preços competitivos. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Necessidade de uma maior organização e qualificação da oferta; 

• Necessidade de intervir no terminal de cruzeiros. 

SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Clima ameno todo ano, diversidade das paisagens e riqueza natural da região; 

+ Oferta de restauração e serviços na zona envolvente; 

+ Atrações culturais do destino: tradições, festividades, eventos culturais, gastronomia, 

artesanato, entre outros; 

+ Condições de segurança favoráveis, tanto na navegação como em terra; 

- Necessidade de intervir no terminal de cruzeiros e na bacia de navegação; 

- Insuficiente promoção junto de operadores especializados. 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

O porto de Portimão 

O setor dos cruzeiros é importante para a região, quer pela promoção dos destinos, quer pelo 

contributo em termos de impactos gerados na economia local e regional, principalmente no 

comércio, alimentação, transportes e oferta cultural. O porto de Portimão é uma infraestrutura 
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singular no Algarve, uma vez que permite a entrada na região de vários milhares de turistas por 

via marítima.  

No ano de 2019 contabilizaram-se 57 navios de cruzeiros no Porto de Portimão, que 

transportaram 22 861 passageiros, correspondendo a um decréscimo de 37,9%, face ao período 

homólogo. Relativamente aos passageiros embarcados em 2019, verificou-se um acréscimo de 

161,2% face a período homólogo e um acréscimo de 76,7% dos passageiros desembarcados.  
 

Sazonalidade no porto de Portimão 

Em 2018, os meses de maior procura foram: abril, maio, agosto e outubro, verificando-se que os 

meses de menor procura são o de dezembro, janeiro fevereiro e março. 

Nos meses de maior procura, o porto de Portimão recebe a escala de navios que estão a fazer o 

seu reposicionamento das Caraíbas para a Europa e Mediterrâneo (abril/maio) e entre setembro 

e novembro por navios que estão a fazer o seu reposicionamento da Europa e da área do 

Mediterrâneo para as Caraíbas. 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO 

O turismo de cruzeiros, tem registado uma tendência de aumento da procura de novos portos 

bem como de diversificação de itinerários, aspetos que se podem refletir no potencial de 

crescimento do porto de Portimão, enquadrando-se este produto numa perspetiva de 

diversificação da oferta e de atenuação da sazonalidade, com impactos positivos na economia 

local e regional, nomeadamente ao nível do comércio, alimentação, transportes e oferta cultural. 

A nível mundial, regista-se, desde 1990, um crescimento médio anual de 6,63% no que se refere 

a passageiros de cruzeiros turísticos (Cruise Market Watch, 2018). 

Segundo a CLIA (Cruise Lines International Association), que estima que sejam atingidos, em 

2020, cerca de 32 milhões de passageiros em todo o mundo, a indústria de cruzeiros tem vindo 

a consolidar-se como escolha de férias “mainstream” e 82% dos turistas tendem a comprar um 

cruzeiro nas férias seguintes.  A maior parte dos passageiros são oriundos dos EUA (14,2 

milhões), seguindo-se a Europa (6,7 milhões, podendo ascender aos 6,9 milhões, se forem tidos 

em conta os passageiros provenientes da Europa de Leste). No que se refere a destinos dos 

cruzeiros, 32% incide nas Caraíbas, 17% no Mediterrâneo e 11% na Europa (excluindo o 

Mediterrâneo).  

Quanto a impacto económico, ainda segundo a CLIA, a indústria de cruzeiros gerou, em 2018, 

cento e cinquenta mil milhões de dólares em receitas a nível mundial. No que toca ao gasto 

médio por passageiro nos portos (2018), este situou-se nos 338 euros antes do embarque e nos 

91 euros nos portos de escala/visita. Relativamente a tendências do setor, esta associação 

aponta questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental e os esforços da indústria para 

reduzir as emissões de CO2, bem como a cooperação com os destinos na gestão do fluxo de 

visitantes, tendo em vista um turismo responsável. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Autocaravanismo 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Clima ameno todo o ano; 

• Oferta diversificada de paisagens naturais; 

• Tranquilidade e segurança; 

• Boa e ampla oferta gastronómica; 

• Ampla gama de serviços, equipamentos e infraestruturas de oferta complementar. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• Segmento com crescente número de adeptos e praticantes; 

• Principal período de movimentação ocorre nos meses de época baixa, contribuindo 

para atenuar a sazonalidade; 

• Receitas vão diretamente para a economia local; 

• Elevada taxa de retorno e gastos médios não negligenciáveis; 

• Estada média superior à dos restantes segmentos; 

• Procura de paisagens diferentes, normalmente no interior. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Clima; 

• Hospitalidade; 

• Ambiente natural e paisagem; 

• Gastronomia; 

• Qualidade de vida; 

• Segurança. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Grandes concentrações de autocaravanas constituem um entrave à gestão do 

tráfego e do estacionamento; 

• Ocupação desregrada de espaços públicos; 

• Muitos dos parques de campismo existentes não dispõem de condições e de 

equipamentos específicos para atender às necessidades dos autocaravanistas; 

• Desarticulação da ação das autoridades competentes, designadamente em matéria 

de fiscalização. 
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SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Clima ameno todo o ano, favorável à fruição do destino por parte deste segmento; 

+ Diversidade da oferta turística regional; 

+ O Algarve apresenta condições de segurança favoráveis ao desenvolvimento deste segmento; 

+ Surgimento de alguns espaços destinados exclusivamente a autocaravanas; 

- Falta de sensibilização nos diferentes setores para promover o acolhimento do autocaravanismo;  

- Ocupação desregrada provoca constrangimentos ao nível do ordenamento do território; 

- Falta de limpeza urbana; 

- Poucas condições de acolhimento em alguns parques de campismo da região; 

- Necessidade de criação de regulamentos municipais; 

- Necessidade de uma maior eficácia nas ações de fiscalização; 

- Falta de criação de mais áreas de acolhimento com as infraestruturas adequadas; 

- Concentração excessiva em alguns locais. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA)  

A Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA), 

criada em 2015, é um projeto da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, da Região de Turismo do Algarve, 

da Associação Turismo do Algarve e da Comunidade Intermunicipal da 

Região do Algarve – AMAL, tendo sido desenvolvida para fazer face à 

crescente procura do autocaravanismo na região.  

A RAARA visa criar uma rede que integre os parques de campismo e 

caravanismo (PCC) e as Áreas de Serviço de Autocaravanas (ASA) que preencham os requisitos e 

critérios de qualidade definidos, de forma a desenvolver um segmento turístico que está em 

crescimento na região. 

Para ir ao encontro desta nova tendência, a Região de Turismo do Algarve desenvolveu uma 

campanha dirigida aos autocaravanistas, com o objetivo de os incentivar a utilizarem os espaços e 

infraestruturas de acolhimento membros da RAARA (www.autocaravanalgarve.com), para assim 

promover a sua fruição e a prática legal do autocaravanismo. 

Esta campanha foi realizada no âmbito da 

candidatura à Linha de Apoio à 

Sustentabilidade, do Programa Valorizar, 

designada “Sustentur Algarve – preservação 

do património natural e cultural da região do 

Algarve” 

 

Cartaz da Campanha “Não fiques de fora” 
FONTE: Região de Turismo do Algarve 
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Rota serrana de autocaravanismo 

A “Rota serrana de autocaravanismo” é um projeto em curso promovido pela Associação in Loco e 

pela Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL, envolvendo os municípios de Alcoutim, Aljezur, 

Loulé, Silves, Monchique e Tavira, no âmbito do Plano de Ação para o Desenvolvimento dos Recursos 

Endógenos (PADRE) e apoiado pelos fundos comunitários do CRESC Algarve 2020. 

Trata-se de um conjunto de 14 áreas de serviço de autocaravanas (ASA) a estabelecer, até 2022,  em 

territórios de baixa densidade, no interior algarvio, nomeadamente ao longo da Estrada Nacional 124 

e de outros eixos como a EN2. O projeto  visa contribuir para a estruturação da  oferta de parques de 

apoio ao autocaravanismo, proporcionando aos turistas que o praticam não só os serviços  e 

equipamentos de que necessitam, mas também a possibilidade de conhecer e desfrutar melhor do 

território  através de informação sobre o que podem visitar, nomeadamente sobre o património 

local,  sobre que produtos locais podem adquirir e onde, sobre localização de restaurantes, entre 

outros.  

 
Rota Serrana do Autocaravanismo 
FONTE: Associação In Loco 

 

Protocolo Cooperação entre TdP, RTA, CCDR Algarve, AMAL e FCMP 

Como já foi referido neste capítulo, o autocaravanismo é um segmento turístico em forte 

desenvolvimento, tanto em Portugal como na Europa. No entanto, no caso da região algarvia, este 

crescimento dá origem a vantagens competitivas, assim como a desafios reais associados à 

insuficiência de infraestruturas e sinalética, e incapacidade de fiscalização. Estes problemas estão na 
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base de uma utilização excessiva e desregrada dos espaços públicos, com consequências para a 

paisagem, saúde pública, ordenamento do território etc. 

O Governo tem vindo a desenvolver um programa que dê resposta à procura existente, apostando 

na criação de uma rede qualificada de locais de acolhimento, não sem que seja necessário ultrapassar 

um conjunto de obstáculos, sobretudo de auxílio à criação dos parques, combate às áreas ilegais e 

caravanismo informal. 

Para dar corpo aos problemas e barreiras identificadas, através duma atuação concertada entre os 

atores regionais com competência nesta matéria, foi criado, proposto e assinado pelas entidades 

identificadas, um protocolo de cooperação (TdP, RTA, CCDR Algarve, AMAL e Federação de Campismo 

e Montanhismo de Portugal), com os objetivos seguintes: 

• Trabalhar com os municípios para o seu envolvimento no tema, por força do seu duplo papel 

enquanto entidades licenciadoras e fiscalizadoras destas infraestruturas; 

• Criar soluções de desenvolvimento da oferta e da sua fiscalização em conjunto com as 

entidades com competência nestas matérias; 

• Trabalhar no sentido da clarificação dos conceitos relativos ao autocaravanismo; 

• Promover a avaliação das infraestruturas já existentes, concorrendo para a aferição da 

qualidade dos projetos, modelos de gestão e eventuais correções aos mesmos. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo cinematográfico e audiovisual 
FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Luz; 

• Paisagens singulares, riqueza e diversidade cultural; 

• Segurança; 

• Recetividade e cooperação dos residentes para com as equipas de produção; 

• Património edificado que permita a rodagem de produções cinematográficas e 

audiovisuais; 

• Prestígio e imagem do destino; 

• Quantidade e qualidade dos equipamentos e serviços específicos para a rodagem de 

produções cinematográficas e audiovisuais; 

• Quantidade e qualidade das instalações gerais; 

• Capacidade e flexibilidade dos equipamentos; 

• Acessibilidade aéreas diretas; 

• Preço; 

• Experiência e know-how dos profissionais do setor; 

• Proximidade entre alojamento e local de realização das gravações; 

• Oferta complementar diversificada e de qualidade; 

• Incentivos fiscais; 

• Custos e facilidade de importação de equipamentos especializados para filmagens e 

produção; 

• Gestão de risco de overtourism, principalmente nos locais que acolhem a rodagem de 

produções cinematográficas ou audiovisuais. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

• Aumento da notoriedade junto de novos segmentos de procura turística; 

• Diversificação do emprego e atividade empresarial; 

• Contributo direto para a economia local; 

• Divulgação da região e dos seus principais atrativos; 

• Capacidade de gerar novos fluxos de procura turística ao longo do ano; 

• Afirmar o Algarve como um destino de filmagens e cinema; 

• Estimular a atividade dos produtos e coprodutores regionais. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Luz; 

• Clima; 

• Hospitalidade; 

• Segurança; 

• Paisagens naturais e culturais diversificadas; 

• Acessibilidades; 
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• Qualidade e flexibilidade dos hotéis vocacionados para este produto; 

• Capacidade para acolher grandes produções cinematográficas e televisivas; 

• Existência de património edificado de grande beleza e singularidade, que pode oferecer 

cenários únicos e memoráveis; 

• Existência de infraestruturas que permitem ir ao encontro das necessidades de rodagem 

de diferentes tipologias de produções; 

• Capacidade para o desenvolvimento de programas/experiências aos locais de rodagem. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Falta de uma estratégia de marketing; 

• Falta de reconhecimento do Algarve enquanto destino cinematográfico; 

• Falta de técnicos especializados em grandes produções cinematográficas; 

• Carga burocrática associada à realização de filmagens em espaços públicos e património 

edificado; 

• Falta de informação sobre a representatividade do produto na região; 

• Necessidade de realização de missões de prospeção de produtores estrangeiros.  

SITUAÇÃO DO ALGARVE 

+ Existência de património edificado; 

+ Variedade paisagística; 

+ Existência do Algarve Film Commission e Loulé Film Office; 

- Serviços de apoio para acompanhamento de grandes produções cinematográficas; 

- Dificuldade de captação de grandes produções cinematográficas e audiovisual; 

- Falta de infraestruturas especializadas. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema 

O Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema foi constituído em 2018 e pretende apoiar projetos que 

contribuam para o reforço do posicionamento de Portugal enquanto destino turístico, através de 

incentivo à produção cinematográfica e audiovisual, à captação de filmagens internacionais para 

Portugal e de eventos internacionais. 

Considerado como um dos sistemas de incentivo mais competitivo da Europa, surge ainda como 

exemplo de boas práticas no que se refere à criação de incentivos e de como podem favorecer 

simultaneamente a indústria de cinema nacional e estimular o afluxo de projetos internacionais, 

de acordo com o estudo “Best Practice in Screen Sector Development” (2019) promovido pela AFCI. 

PIC – Portuguese Film Commission, 

Criada em 2019 para apoiar e promover o cinema e o audiovisual, bem como a internacionalização 

de Portugal enquanto destino de cinema, assegurando a operacionalização dos procedimentos 

necessários às produções cinematográficas em território nacional. Em Portugal, existem nove Film 

Commissions regionais/locais: Algarve; Arrábida; Açores; Centro; Alentejo; Lisboa; Loulé, Minho; 

Porto; Viana do Castelo. 



 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  138 
 

Visando facilitar o acesso a informação sobre os procedimentos administrativos de licenciamento, 

autorizações ou de comunicação prévia, seja para uma produção nacional ou estrangeira, a 

Portuguese Film Commission criou um simulador e um guia “Filmar em Portugal”, acessíveis 

através da sua página web. 

 

Algarve Film Commission  

A Algarve Film Commission (AFC) é uma associação privada sem fins lucrativos, 

constituída em maio 2006 e que visa posicionar e promover o Algarve como local 

de rodagem de produções de cinema e audiovisual, nacionais e internacionais. 

A AFC é membro da Association of Film Commissioners International (AFCI), que 

reúne mais de trezentas Film Commissions de todo o mundo e tem como objetivos: 

• Criar um Algarve Film Friendly (para apoiar a produção de cinema e audiovisuais na região); 

• Posicionar o Algarve na Indústria do Cinema a nível nacional e internacional (Promoção); 

• Formar técnicos;  

• Produzir investigação. 

Estúdios de cinema e audiovisuais no concelho de Loulé 

Foi anunciado um investimento de cerca de 60 milhões de euros por duas entidades britânicas, 

que pretendem construir estúdios de cinema e audiovisuais numa antiga fábrica de cerveja, em 

Loulé, e que integrarão: áreas de cinema, televisão e uma plataforma de streaming. 

Este é um projeto à escala global, que colocará Loulé e o Algarve na rota das grandes produções 

cinematográficas e televisivas. 

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO 

Dados internacionais  

De acordo com a TCI Research, no ano de 2017, cerca de oitenta milhões de turistas escolheram o 

destino de viagem influenciados por um filme ou série TV que viram, o que representa 6% dos 

turistas a nível global. São maioritariamente Millennials e provenientes de mercados com elevado 

poder de compra (China e países do Conselho de Cooperação do Golfo - GCC). 

Comparativamente aos restantes turistas, são mais ativos no que concerne à partilha de 

experiências nas redes sociais (+ 27%) e à recomendação do destino (+6%). Participam em mais 

atividades culturais e de natureza (+19%) e reportam maior satisfação com as diversas facetas da 

sua experiência. São mais sensíveis à publicidade dos destinos e viajam frequentemente fora dos 

períodos considerados de estação alta. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo de luxo 
FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Clima; 

• Segurança; 

• Acessibilidades aéreas e rodoviárias; 

• Infraestruturas de luxo; 

• Serviços de qualidade; 

• Localizações premium dos alojamentos; 

• Marcas hoteleiras reconhecidas internacionalmente como sinónimo de luxo; 

• Oferta variada de produtos de marcas de luxo; 

• Gastronomia rica e diversificada; 

• Oferta de experiências autênticas, exclusivas e personalizadas; 

• Existência de campos de golfe; 

• Locais com história e tradições; 

• Existência de uma cultura turística; 

• Privacidade e tranquilidade. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Clima; 

• Segurança; 

• Hospitalidade; 

• Infraestruturas de apoio a aeronaves particulares; 

• Spas, termas e outros produtos complementares de qualidade; 

• Destino com campos de golfe reconhecidos e premiados.  

• Marinas reconhecidas internacionalmente; 

• Autenticidade do destino; 

• Diversidade de paisagens naturais que permitem vivenciar experiências e sensações 

únicas; 

• Possibilidade da prática de diversos desportos; 

• Gastronomia rica e diversificada; 

• Vinhos de qualidade. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Fortes assimetrias no todo da oferta regional; 

• Falta de formação e competências para acolher o turismo de luxo; 

• Falta de mais oferta de serviços e produtos associados a marcas internacionais de luxo; 

• Pouca perceção da importância do turismo de luxo na região; 

• Infraestruturas de apoio à atividade balnear. 

 

 



 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  140 
 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO 

• Em 2018, Portugal foi eleito “o destino a visitar” pelos Virtuoso Awards, atribuídos pela 

rede global de viagens de luxo, no âmbito da 30.ª edição da Virtuoso Travel Week, nos 

EUA. Este prémio reforça a ideia de que Portugal se afirma cada vez mais como destino 

de qualidade e tem vindo a assumir um papel de destaque no segmento do Turismo 

de luxo; 

• Em 2019 Portugal foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, “O melhor destino 

europeu”; 

• Em 2019 Portugal foi classificado como o “Destino mais Sustentável da Europa”, um 

fator-chave para atrair turistas de luxo; 

• Em 2021, foi criado, em Portugal, um novo curso designado Curso Executivo em 

Turismo de Luxo. É ministrado nas escolas do Turismo de Portugal (Algarve, Lisboa e 

Porto) e destina-se a profissionais do sector que já se encontram a trabalhar neste 

segmento ou outros que pretendam focar-se no universo muito exclusivo da 

Hospitalidade de luxo.  
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo LGBTQIA+ 

FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Clima ameno todo o ano; 

• Segurança; 

• Atrações culturais; 

• Hospitalidade; 

• Ambiente acolhedor para com a comunidade LGBTQIA+; 

• Sociedades com uma “mente aberta”, que promovam a igualdade de direitos; 

• Oferta de produtos e serviços gay friendly personalizados; 

• Oferta de atividades de animação noturna; 

• Existência de eventos, principalmente Festivais Pride; 

• Possibilidade de realização de casamentos para pessoas da comunidade LGBTQIA+. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Clima 

• Hospitalidade; 

• Segurança; 

• Número significativo de elementos da oferta gay friendly; 

• Realização de casamentos para pessoas da comunidade LGBTQIA+. 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Baixo conhecimento dos canais mais adequados para a promoção neste segmento; 

• Falta de oferta estruturada; 

• Alguma resistência dos principais atores em se dedicarem a este segmento. 

PRINCIPAIS PROJETOS 

Proudly Portugal 

Campanha desenvolvida pela Associação Variações, com o apoio do Turismo de Portugal, que 

pretende tornar o país num destino inclusivo e respeitador de todas as pessoas. Para além desta 

campanha foi produzido um vídeo promocional que destaca algumas das regiões nacionais mais 

friendly para este público, uma plataforma digital (proudlyportugal.pt) e uma aplicação móvel, 

assim como outras ações de promoção deste segmento.  

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO 

Turismo LGBTQIA+ refere-se ao desenvolvimento e marketing de produtos e serviços turísticos 

para pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais ou transgéneros, queer, intersexo, assexuais 

e de todas as diversas possibilidades de orientação sexual e ou identidade de género. Trata-se 

de um “segmento de segmentos”, já que integra uma grande variedade de perfis.  
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Os produtos ou serviços de turismo LGBTQIA+ podem ser especificamente desenhados para 

essas tipologias de visitantes, ou tão só garantirem que o turista com as especificidades em causa 

é bem-vindo e respeitado, numa ótica mais generalista de turismo inclusivo. Aceitação, respeito 

e tolerância são condições de base para o desenvolvimento deste produto. 

Atualmente a procura e a oferta LGBTQIA+ centram-se essencialmente em eventos (ex.: Festivais 

Pride), casamentos entre pessoas do mesmo sexo, férias românticas e visitas/experiências 

culturais.  

Salvaguardadas as condicionantes sociais que sujeitam a assunção da orientação sexual das 

pessoas, segundo um inquérito do Dalia Research (2016), 5,9% dos europeus identificam-se 

como LGBT. Por país, as respostas foram de 7,4% na Alemanha, 6,9% em Espanha, 6,5% no Reino 

Unido, 6,4% nos Países Baixos, 5,4% em França, 4,9% na Polónia, 4,8% em Itália e 1,5% na 

Hungria. 

Segundo a OMT, os mercados com maior volume de consumidores LGBTQ são: o Brasil, a China, 

a Rússia e os EUA.  Um inquérito conduzido nesses mercados sobre as suas viagens de turismo à 

Europa revelou que 55% dos respondentes já tinha viajado em férias para a Europa; que um em 

cada três o fez acompanhado do cônjuge/companheiro, 29% sem companhia e 27% com amigos. 

Essas viagens ocorreram de uma forma bastante distribuída ao longo de todo o ano (21% janeiro-

março; 31% abril-junho; 33% julho-setembro; 15% outubro-dezembro). A intenção de visitar a 

Europa no prazo de 3 anos foi manifestada por 80% dos inquiridos, elevando-se o valor para 91% 

quando os respondentes já tinham experienciado essa viagem.   

Segundo dados da OMT, do total de 1,2 bilhão de turistas internacionais que viajaram em 2016, 

35 milhões pertenciam ao segmento de turismo LGTBQIA+, representando 3% do volume de 

visitantes em todo o mundo e 15% dos gastos com turismo. Estima-se que em 2030 existam 

cerca de cento e oitenta milhões de turistas associados a este segmento de procura, com gastos 

médios de mais 37% do que os não LGBTQIA+ nas suas viagens. 

Segundo o índice anual do Spartacus International Gay Guide, Portugal surge como um dos   

destinos mais hospitaleiros para a comunidade LGBTQIA+, graças às suas leis antidiscriminação, 

tendo passado de 27.º para o 1.º lugar ex aequo com o Canadá e a Suécia, em 2019 e mantendo-

se, em 2020 numa posição cimeira (10.º) a par da Alemanha, Dinamarca, Islândia e Nova 

Zelândia. 

Em Portugal, Lisboa e Portimão foram os primeiros municípios a declararem-se “Zona de 

Liberdade LGBTIQ”, em alinhamento com uma Resolução do Parlamento Europeu que no dia 11 

de março 2021, declarou a União Europeia como “Zona de Liberdade LGBTIQ”. 

O Turismo de Portugal destaca a importância do segmento LGBTQIA+, estimando que Portugal 

receba a cada ano, cerca de 2 milhões de hóspedes que procuram essencialmente destinos com 

leis liberais e onde se sintam seguros e bem-recebidos. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Weddings 
FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Existência de rotas diretas; 

• Diversidade de espaços para a realização dos casamentos; 

• Existência de serviços diversificados de apoio; 

• Organizadores de casamentos conhecedores das tradições relacionadas com 

casamentos de estrangeiros. 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

Produto que integra distintos serviços complementares e a deslocação de pessoas para a região 

(familiares e amigos dos noivos). 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Clima; 

• Segurança; 

• Venues diferenciados, tanto em locais ao ar livre como em edifícios de grande beleza 

arquitetónica; 

• Serviços especializados de organização de casamentos; 

• Menor burocracia para a realização de casamentos de estrangeiros comparativamente 

a outros destinos concorrentes; 

• Infraestruturas adequadas para acolher grupos de convidados; 

• Serviços de apoio (transporte, catering, entre outros); 

• Boa relação qualidade-preço quando comparado com os concorrentes (Espanha, Itália, 

Caraíbas, Grécia, entre outros). 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Falta de rotas aéreas diretas para alguns dos mercados com maior procura, 

principalmente aqueles provenientes de alguns países intercontinentais; 

• Dificuldade em obtenção de licenças e autorizações para utilizar determinados espaços 

e infraestruturas; 

• Falta de promoção formal e de uma estratégia concertada entre os vários stakeholders 

do Algarve; 

• Inexistência de um evento específico dedicado à divulgação do Algarve, enquanto 

Wedding Destination, nos principais mercados emissores, com a participação de 

empresas especializadas da região. 
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FICHA DE PRODUTO/SEGMENTO 

Nómadas digitais 
FATORES-CHAVE DE SUCESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/SEGMENTO 

• Aumento do teletrabalho e da perceção de que muitos negócios podem adotar métodos 

de trabalho mais flexíveis, longe da rigidez do escritório convencional; 

• Facilidade em trabalhar a partir de qualquer lugar com acesso remoto; 

• Maior sensibilização para o nomadismo digital enquanto estilo de vida mais livre, onde 

se privilegia a utilização mais eficiente de recursos; 

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO/SEGMENTO NA REGIÃO 

Produto/Segmento 4 estações, com a utilização de distintos serviços e produtos locais ao longo 

do ano, permitindo a dinamização de distintos espaços públicos e privados. Tipologia de turistas 

que fica mais tempo nos destinos e que procura envolver-se ativamente com as comunidades 

locais, com os seus aspetos culturais e as suas tradições, permitindo uma maior globalização dos 

sítios por onde passam.  

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DA REGIÃO 

• Clima; 

• Segurança e tranquilidade;  

• Hospitalidade da comunidade residente; 

• Estilo e vida descontraído das populações; 

• Cultura e tradições locais e regionais; 

• Gastronomia rica e variada; 

• Destino consolidado e maduro; 

• Espaços diversificados em toda a região, com condições para acolher os nómadas 

digitais, tanto em cidades como em localidades do interior; 

• Oferta diversificada de meios de alojamento com serviços de apoio à realização de 

reuniões, seminários e outros eventos presenciais ou on-line; 

• Ligação estável de wifi em diferentes espaços públicos e privados; 

• Meios de alojamento diversificados com oferta de serviços complementares ao nível da 

restauração, lavandaria, ginásio, limpeza diária, serviço de receção 24 horas por dia, 

entre outros; 

• Existência de espaços de coworking em diferentes cidades da região; 

PRINCIPAIS DEBILIDADES 

• Pouca divulgação dos espaços existentes na região para acolhimento de nómadas 

digitais; 

• Ainda reduzido número de locais públicos com acesso free-wifi; 

• Existência de poucos espaços de coworking em algumas localidades, principalmente de 

interior; 

• Áreas de interior onde a ligação wifi ainda não é muito estável; 
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ALGUMAS NOTAS SOBRE O PRODUTO/SEGMENTO 

Os Nómadas Digitais têm a possibilidade de solicitar um visto de residência em Portugal, que 

pode ser adquirido quando vem trabalhar por um período superior a um ano. Para poder entrar 

e permanecer em Portugal, os chamados Nómadas Digitais recorrem, normalmente, a um de 

dois tipos de Visto: o Visto D2 (empreendedores, freelancers, trabalhadores independentes) e o 

Visto D7 (titulares de rendimentos). 

 

Ambos os vistos de residência darão a possibilidade aos Requerentes de viajarem para Portugal, 

aqui solicitarem (num prazo de 4 meses) uma autorização de residência e receberem o 

consequente cartão de residência. Este último dará a possibilidade aos Requerentes de: 

• Circularem livremente como turistas em todo Espaço Schengen 

• Beneficiar do reagrupamento familiar; 

• Aceder a educação, ensino e formação profissional de qualidade; 

• Exercer de uma atividade profissional subordinada ou independente; 

• Usufruir de um sistema de saúde qualificado e acessível; 

• A requerer nacionalidade portuguesa no final dos 5 anos. 

Para os nómadas digitais provenientes de países da União Europeia/Espaço Económico 

Europeu/Andorra/Suíça, deverão, ao invés, solicitar o certificado de residência para aqui 

poderem viver legalmente. 

 

  



 
 

 

 

6. Procura turística 
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6. Procura turística 

6.1 Passageiros processados no Aeroporto Internacional de Faro 

O Aeroporto Internacional de Faro é a principal porta de entrada de fluxos internacionais para o 

Algarve. Inaugurado em julho de 1965, este aeroporto tem vindo a aumentar ano após ano o 

número de passageiros processados e movimentos de aeronaves. Em 2019 ultrapassou, pela 

primeira vez, os nove milhões de passageiros. 

 

Evolução anual do número de passageiros processados no Aeroporto Internacional de Faro (1990 a 2019) 

Fonte: ANA, Aeroportos de Portugal 

Nos últimos 15 anos o Aeroporto Internacional de Faro conheceu alterações na sua estrutura de 

tráfego, em muito devido ao aumento da operação de companhias aéreas de baixo custo, após a 

entrada em vigor do processo de desregulamentação do transporte aéreo na Europa, no final dos 

anos 90. Estas alterações tiveram impacto no perfil da procura, nomeadamente no que respeita 

à duração da estada no Algarve.  
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Estrutura de tráfego Aeroporto Internacional de Faro (1990 a 2019) 

Fonte: ANA, Aeroportos de Portugal 

Não obstante o crescimento verificado, ao longo dos últimos 3 anos ocorreram várias falências 

de companhias aéreas, de entre as quais a Monarch, Air Berlin, Niki, Germania, Primera Air, Aigle 

Azur e Thomas Cook Airline. Estas falências originaram decréscimos na operação, principalmente 

para o mercado do Reino Unido, Alemanha e França. Para além destas falências, toda a incerteza 

em torno do Brexit também contribuiu para algumas alterações nas operações das companhias 

aéreas, fecho ou ajustamento de rotas ou frequências.  

6.1.1 Sazonalidade no Aeroporto Internacional de Faro 

O Algarve apresenta uma procura sazonal, concentrando cerca de 81,6% dos passageiros 

processados, entre os meses de abril e outubro. Quando comparados os resultados de 2009, 2018 

e 2019, por mês, verifica-se que existe um aumento considerável de passageiros, principalmente 

na época baixa, mantendo-se, no entanto, o perfil de sazonalidade da região. 

 

Número de passageiros processados no Aeroporto Internacional de Faro por mês (2009, 2018, 2019) 

Fonte: ANA, Aeroportos de Portugal 
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6.1.2 Principais companhias aéreas no Aeroporto Internacional de Faro 

O Aeroporto Internacional de Faro é, desde 2010, uma das bases operacionais da Ryanair, 

situação que em muito contribuiu para o aumento da sua operação nesta infraestrutura 

aeroportuária e posição cimeira que ocupa como companhia aérea mais representativa na região, 

em termos de passageiros processados neste período.  

Importa referir que, apesar da sua operação ter evoluído favoravelmente nos últimos anos, a 

Ryanair anunciou em agosto de 2019 que a sua base operacional em Faro iria ser encerrada em 

2020, situação que iria prejudicar a região e todos os stakeholders que, direta ou indiretamente, 

trabalham com a companhia aérea e com os passageiros transportados. Após a intervenção das 

entidades competentes e da negociação com a companhia aérea, a situação veio a ser alterada, 

tendo-se mantido a base operacional aberta na região, embora com uma redução da operação 

no Inverno. 

Quando analisada a performance das companhias aéreas que operam no Aeroporto Internacional 

de Faro, verifica-se que, no ano de 2019, cinco destas representavam cerca de 76% do total dos 

passageiros processados, em concreto a Ryanair (30,6%), a easyJet (22,3%), a Jet2 (10,9%), a 

Transavia (8,3%) e a AerLingus (3,9%).  

 

Percentagem de passageiros por companhia aérea no Aeroporto Internacional de Faro (2009 a 2019) 

Fonte: ANA, Aeroportos de Portugal 

6.1.3 Principais mercados no Aeroporto Internacional de Faro 

Relativamente à origem da procura, verifica-se que cinco mercados internacionais representam 

84,3% do total dos passageiros processados (Reino Unido, Alemanha, Irlanda, França e Países 

Baixos – dados de 2019). 
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Passageiros processados no Aeroporto Internacional de Faro por mercado (2019) 

Fonte: ANA, Aeroportos de Portugal 

Quando analisado este indicador comparando os anos de 2009, 2012, 2015, 2018 e 2019, verifica-

se que o mercado britânico teve uma quebra no número de passageiros processados (10,3 pontos 

percentuais) entre 2009 e 2019. Dos restantes mercados, o principal destaque vai para o mercado 

francês que, entre 2009 e 2019, passou de representar 0,8% para 8% da procura.  

Este aumento pode ser explicado pelas novas rotas e frequências oferecidas no Aeroporto 

Internacional de Faro para diferentes regiões de França, pela conjuntura internacional, 

nomeadamente a situação da Primavera Árabe e os conflitos no Médio Oriente e também pelos 

benefícios fiscais disponibilizados pelo governo português ao abrigo do estatuto do residente não 

habitual. 

 
Passageiros processados no Aeroporto Internacional de Faro por mercado (2009 a 2019) 

Fonte: ANA, Aeroportos de Portugal 
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6.1.4 Programa de Valorização, Inovação e Promoção do Destino Portugal – VIP.pt 

O Programa de Valorização, Inovação e Promoção do Destino Portugal - VIP.pt foi aprovado em 

2016 pela Secretaria de Estado do Turismo. Constitui um instrumento de apoio a rotas aéreas e 

operações turísticas, que não se limita à captação de novas rotas aéreas, mas também apoia o 

aumento da frequência e das operações já existentes. 

Destina-se fundamentalmente a cofinanciar campanhas de marketing a desenvolver por 

companhias aéreas ou operadores turísticos, que visem a divulgação do destino, nos mercados 

emissores prioritários, de modo a aumentar a capacidade de captação de turistas estrangeiros. 

Em 2020 a Secretaria de Estado do Turismo anunciou que o Programa VIP.pt seria alargado até 

2021, visando também estimular o apoio aos aeroportos mais sensíveis, nomeadamente o 

Aeroporto Internacional de Faro, com o objetivo de combater a sazonalidade. Por outro lado, 

pretende incentivar a concorrência, evitando rotas monopolistas e, neste caso, discriminando 

positivamente os operadores que queiram trabalhar rotas já existentes. 

A continuidade deste programa, considerado essencial na mitigação da dependência de alguns 

destinos regionais de um reduzido número de mercados emissores e na diversificação de 

parceiros de transporte aéreo, foi, entretanto, incluída no “Plano de Ação Reativar o Turismo | 

Construir o Futuro”, publicado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2021, de 16 de 

junho, no sentido de prosseguir o processo de diversificação de mercados que se tem refletido 

nos crescentes aumentos de passageiros desembarcados nos cinco aeroportos internacionais 

localizados em território nacional, bem como para a continuidade territorial e reforço das 

sinergias entre os aeroportos nacionais. 

6.2 Dormidas 

As dormidas nos empreendimentos turísticos do Algarve têm vindo a aumentar de forma 

sustentada ao longo dos últimos anos, depois de uma quebra acentuada no ano de 2009. No ano 

de 2019 registaram-se cerca de 20,9 milhões de dormidas, o que representa um crescimento de 

cerca de 62,1% face a 2009 (12,9 milhões). 

 
Dormidas nos empreendimentos turísticos do Algarve (2009 a 2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Em Portugal, o Algarve ocupa a primeira posição no ranking das dormidas nos empreendimentos 

turísticos, contribuindo com cerca de 30% para o total nacional. 

 
Distribuição das dormidas por regiões turísticas de Portugal (2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 

No indicador das dormidas por concelho (dados de 2018), Albufeira apresenta mais de 40% do 

total das dormidas na região, sendo seguido de Loulé (13,4%) e Portimão (12,9%). 

 

Dormidas em empreendimentos turísticos do Algarve por concelho (2018) 

Fonte: INE 
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Relativamente às dormidas por mercado de origem, é possível perceber que os residentes em 

Portugal têm uma quota de 23,5%, enquanto os não residentes 76,5%. 

Nos mercados externos, destacam-se o Reino Unido (28,3%), Alemanha (10%), Países Baixos 

(6,7%) e Irlanda (6,5%).  

6.2.1 Sazonalidade das dormidas  

Uma análise das dormidas por mercado/mês no ano de 2019, permite observar que o mercado 

nacional e o mercado espanhol têm uma maior quota entre os meses de junho e setembro, sendo 

que o mês de maior procura é o de agosto. 

O mercado nacional concentra, nestes 4 meses, cerca de 67,4% do total das dormidas em 2019 

e o mercado espanhol cerca de 60,8%.  

Nos outros mercados emissores, a maior procura está entre os meses de maio a outubro, onde a 

Irlanda concentra 83,2% das dormidas na região, o Reino Unido cerca de 73,5%, a Alemanha 

66,5% e os Países Baixos 60,2%. 

 

Dormidas em empreendimentos turísticos do Algarve por mercado emissor e por mês (2009) 

Fonte: INE 
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Dormidas em empreendimentos turísticos do Algarve por mercado emissor e por mês (2019) 

Fonte: INE 

Relativamente à quota de mercado das dormidas dos principais mercados externos nas regiões 

turísticas nacionais, é possível verificar que o Algarve apresenta valores mais elevados para a 

Irlanda (77,4%), Reino Unido (63,4%), Países Baixos (51,7%) e Alemanha (31,7%). 

Para o mercado espanhol e francês a região de Lisboa é o principal destino, sendo que o Algarve 

ocupa o segundo lugar nas escolhas dos franceses (25,7%) e o terceiro nas escolhas dos espanhóis 

(21,6%). 

6.3 Hóspedes 

Ao longo dos últimos anos, o número de hóspedes tem vindo a aumentar gradualmente na região, 

verificando-se um crescimento de cerca de 85,2% entre o ano de 2009 e o de 2019. 

 
Evolução do número dos hóspedes em empreendimentos turísticos (2009 a 2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Avaliando o indicador desagregado mensalmente, verifica-se que o período de junho a setembro 

regista um maior volume, situação que acompanha a tendência de outros indicadores, como as 

dormidas ou passageiros processados no Aeroporto Internacional de Faro. Quando comparado 

este indicador nos anos de 2009, 2012, 2015, 2018 e 2019, pode observar-se que os valores 

relativos aos meses de verão conheceram um aumento, principalmente quando comparado o 

ano de 2009 e 2019. 

 
Distribuição anual do número dos hóspedes em empreendimentos turísticos (2009 a 2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 

Relativamente à distribuição do número de hóspedes por tipologia de alojamento, destacam-se 

os hotéis, principalmente os de quatro estrelas (16,24%), os hotéis-apartamento (15,82%) e os 

apartamentos turísticos (12,64%). 

 

Distribuição do número dos hóspedes em empreendimentos turísticos por tipologia de alojamento (2019)  

Fonte: Turismo de Portugal 
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6.3.1 Distribuição dos hóspedes por regiões turísticas nacionais 

O indicador da distribuição dos hóspedes por regiões turísticas de Portugal, no ano de 2019, 

demonstra que o Algarve ocupa o terceiro lugar, com 18,8% do total. 

 

Distribuição dos hóspedes por regiões turísticas nacionais (2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 

 

6.3.2 Distribuição dos hóspedes por nacionalidades 

O indicador dos hóspedes por nacionalidades mostra uma distribuição que se manteve mais ou 

menos idêntica entre 2019 e 2020. 
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Distribuição dos hóspedes por nacionalidades (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

6.4 Estada média 

As alterações que ocorreram na estrutura de tráfego do Aeroporto Internacional de Faro tiveram 

consequências diretas em alguns dos indicadores da região, como é o caso da estada média nos 

estabelecimentos hoteleiros do Algarve, que tem vindo a decrescer desde o início deste século. 

Em 2019 o Algarve registou uma estada média de 4,13 noites, um valor inferior ao registado em 

2009 (4,72 noites). 

O decréscimo da estada média pode em parte ser explicado pela diminuição da reserva de 

pacotes de férias, que vieram a ser substituídas por viagens de curta duração, assentes em 

reservas diretas de avião, alojamento e outros serviços. 

 
Estada média – Algarve (2009 a 2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Quando avaliado o indicador da estada média por principais mercados externos, é possível 

verificar que são os Países Baixos que apresentam um valor superior, tendo atingido as 6,06 noites 

em 2019. 

Relativamente aos restantes mercados, verifica-se que Espanha é o mercado que apresenta a 

estada média menor, com 2,78 noites. 

O mercado interno tem apresentado um comportamento estável nos últimos vinte anos, 

oscilando entre 3,4, em 2019, o valor mais baixo, e 3,7 noites, o valor mais elevado, em 2012. 

 
Evolução da estada média por nacionalidade (2009 a 2019) 
Fonte: INE 
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Evolução do Índice de amplitude sazonal no Algarve para as dormidas, hóspedes, passageiros processados no Aeroporto 
Internacional de Faro e voltas dos campos de golfe (2009, 2012, 2015, 2018 e 2019) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos no Turismo de Portugal e ANA  

6.6 Taxa de ocupação 
Quando analisados os dados relativos à taxa de ocupação anual, é percetível que tem existido um 

aumento gradual, indicador positivo para a região. Em 2019 a região apresentou taxas de 

ocupação anual de 49,6% (cama) e de 65,8% (quarto). Ambas revelam um aumento quando 

comparado com os anos de 2009, 2012, 2015 e 2018. 

A taxa de ocupação mensal por quarto no ano de 2019, oscilou entre os 29,7% (janeiro) e os 

95,6% (agosto) e na taxa de ocupação por cama, oscilou entre os 19,5% (janeiro) e os 89,8% 

(agosto). Num exercício comparativo entre 2009 e 2019, é possível aferir que houve um 

crescimento na taxa de ocupação durante este período, tanto no indicador relativo às camas 

como aos quartos. 

 
Taxa de ocupação Cama e Quarto anual em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos turísticos e outros 

(não inclui TH, TER e Campismo) – Cama e Quarto no Algarve (2009, 2012, 2015, 2018 e 2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Taxa de ocupação Cama e Quarto por mês em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos turísticos e 

outros (não inclui TH, TER e Campismo) no Algarve (2009 e 2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 

 

6.7 Proveitos 

O ano de 2019 registou um valor de proveitos global de cerca de 1227,3 milhões de euros, sendo 

que nos proveitos relativos aos aposentos se registaram 908 500 milhões de euros (74%) e nos 

proveitos relativos a outros serviços, cerca de 318 800 milhões de euros (26%). 

É notório o aumento dos proveitos totais que se tem verificado ao longo dos últimos anos, 

indicador bastante positivo para a região, sobretudo se atendermos à diminuição da estada média 

que se tem vindo a registar. 

 

Proveitos totais e por aposento em empreendimentos turísticos (2009 a 2019)  

Fonte: Turismo de Portugal 
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6.8 RevPar 

O indicador RevPar (receita por quarto disponível) registou um valor médio total de 54,6 euros 

no ano de 2019 no Algarve, um aumento significativo se comparado com o ano de 2009, onde 

este valor rondava os 29,9 euros.  

 

RevPar nas unidades de alojamento (euros) - Algarve e Portugal (2009, 2012, 2015, 2018 e 2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 

 

6.8.1 RevPar por regiões turísticas nacionais 

No ano de 2019, o Algarve apresentou um RevPar de 54,60 euros, ocupando a segunda posição 

a nível nacional.  

 
RevPar por regiões turísticas nacionais (2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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classificado. Dados da AHETA demonstram a importância crescente da reserva online, 

comparativamente à reserva efetuada por via do Operador Turístico tradicional. 

 

Caracterização da procura por canal de distribuição nas unidades de alojamento classificado (2018) 

Fonte: AHETA 

 

6.10 Número de voltas nos campos de golfe do Algarve  

Em 2019, o Algarve registou 1,35 milhões de voltas nos campos de golfe (AHETA), com 

preponderância para os meses de outubro (12,7%), março (11%), maio (10,9%) e abril (10,4%). 

Quando comparado este valor com 2009, verifica-se que houve um crescimento de 36,8%. 

 

Número de voltas de golfe (2019) 

Fonte: AHETA  
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No que diz respeito à sazonalidade da modalidade, verifica-se que ao longo do ano existem dois 

períodos de grande procura, um entre março e maio e outro entre setembro e novembro. 

 
Número de voltas nos campos de golfe no Algarve por mês (2009 a 2019) 

Fonte: Região de Turismo do Algarve 
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Evolução dos atendimentos nos postos de turismo do Algarve (2009 a 2019) 

Fonte: Região de Turismo do Algarve 
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Número de atendimentos nos postos de turismo do Algarve (2019) 

Fonte: Região de Turismo do Algarve 

Os meses que registaram um maior número de atendimentos foram os de agosto, setembro e 

julho. 

 

Atendimentos nos postos de turismo do Algarve por mês (2019) 

Fonte: Região de Turismo do Algarve 
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Nacionalidades dos utentes dos postos de turismo do Algarve (2019) 

Fonte: Região de Turismo do Algarve 

 

36 968

81 584

96 954

50 699

110 542

25 898

10 249

6158

18 271

14 968

16 198

27 600

7792

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Portugal

Espanha

Reino Unido

Alemanha

França

Países Baixos

Bélgica / Luxemburgo

Irlanda (República da)

Italia

Paises Nordicos

Outros Europa

EUA/Canada

Brasil



 
 

 

 

7. Concorrentes 

 

 

 



 
 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  167 

7. Concorrentes 

A definição dos principais concorrentes da região do Algarve teve por base a auscultação ao trade 

(efetuada através de um inquérito preliminar), as diretrizes do Conselho de Marketing do Turismo 

do Algarve e da Associação Turismo do Algarve. Neste sentido foram tidas em conta três 

tipologias de concorrentes: 

1. Concorrentes internos (regiões turísticas portuguesas): 

o Porto e Norte; 

o Centro; 

o Lisboa; 

o Alentejo; 

o Açores; 

o Madeira. 

2. Concorrentes internacionais de proximidade (regiões turísticas espanholas): 

o Costa da Luz de Huelva; 

o Costa da Luz de Cádiz; 

o Costa Tropical (Granada); 

o Costa del Sol (Málaga); 

o Costa de Almeria; 

o Costa Blanca (Alicante); 

o Costa Calida (Múrcia); 

o Baleares; 

o Canárias. 

3. Outros concorrentes internacionais 

o Bulgária; 

o Chipre; 

o Croácia; 

o Grécia; 

o Egito; 

o Espanha; 

o Malta; 

o Marrocos; 

o Tunísia; 

o Turquia. 

7.1 Regiões turísticas de Portugal  

A avaliação da performance das regiões turísticas de Portugal (Porto e Norte, Centro, Lisboa, 

Alentejo, Açores e Madeira) teve como objetivo avaliar o indicador “dormidas” dos mercados que 

o Algarve definiu como prioritários (Espanha, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Países Baixos, 

França e Portugal), de aposta (Bélgica, Polónia, Suíça, Áustria, Itália, Brasil, Canadá, Dinamarca, 

Suécia e EUA) e a monitorizar (Finlândia, Noruega e Rússia). Nos quadros síntese foi destacada a 

região que apresenta o share mais elevado de dormidas para cada um dos mercados.
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REGIÕES TURÍSTICAS PORTUGAL  
 MERCADOS EMISSORES PRIORITÁRIOS PARA O ALGARVE  

 ESPANHA   REINO UNIDO   ALEMANHA   IRLANDA   PAÍSES BAIXOS   FRANÇA   PORTUGAL  

 Algarve                

 Dormidas 2019 (Milhares)  1 128 247 5 945 142 1 860 218 1 388 453 1 219 502 1 168 875 5 056 600 

Variação 2019/2018 8,6% 2,6% -8,9% 5,1% -10,8% 3,2% 5,4% 

Share 21,6% 63,4% 31,7% 77,4% 51,7% 25,7% 24,0% 

Porto e Norte         

 Dormidas 2019 (Milhares)  1 308 258 421 879 482 283 64 457 190 719 754 656 4 282 600 

Variação 2019/2018 12,0% 18,9% 2,2% 33,7% 3,5% 3,9% 6,1% 

Share 25,1% 4,5% 8,2% 3,6% 8,1% 16,6% 20,3% 

 Centro         

 Dormidas 2019 (Milhares)  817 182 127 096 200 370 32 874 92 595 336 435 4 000 500 

Variação 2019/2018 7,6% 2,7% 0,2% 8,1% -1,8% -3,7% 5,9% 

Share 15,7% 1,4% 3,4% 1,8% 3,9% 7,4% 19,0% 

 Lisboa         

 Dormidas 2019 (Milhares)  1 479 724 1 015 125 1 204 455 266 221 452 663 1 457 631 3 892 400 

Variação 2019/2018 6,8% 5,7% -4,3% 34,5% -3,7% -0,9% 4,2% 

Share 28,3% 10,8% 20,5% 14,8% 19,2% 32,0% 18,5% 

 Alentejo         

 Dormidas 2019 (Milhares)  208 667 65 003 102 177 9134 47 539 83 598 1 893 200 

Variação 2019/2018 3,3% 1,9% -2,2% 15,6% -13,3% -10,7% 10,8% 

Share 4,0% 0,7% 1,7% 0,5% 2,0% 1,8% 9,0% 

 Açores         

 Dormidas 2019 (Milhares)  114 568 66 127 278 226 5784 73 275 92 768 1 006 200 

Variação 2019/2018 -14,0% 1,6% -2,7% 3,3% -12,8% 46,6% 12,3% 

Share 2,2% 0,7% 4,7% 0,3% 3,1% 2,0% 4,8% 

 Madeira         

 Dormidas 2019 (Milhares)  164 847 1 738 303 1 748 112 27 264 281 107 662 339 943 000 

Variação 2019/2018 -15,0% -11,7% -16,2% 6,1% -5,5% -4,9% 7,8% 

Share 3,2% 18,5% 29,8% 1,5% 11,9% 14,5% 4,5% 

 TOTAL ANO 2019  5 221 493 9 378 675 5 875 841 1 794 187 2 357 400 4 556 302 21 054 600 
 

Dados sobre as dormidas dos mercados emissores prioritários do Algarve nas regiões turísticas nacionais em 2019 (milhares)   

Fonte: Turismo de Portugal (2019) 
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REGIÕES TURÍSTICAS PORTUGAL  
 MERCADOS EMISSORES DE APOSTA PARA O ALGARVE  

DINAMARCA   SUÉCIA   BÉLGICA   POLÓNIA   SUÍÇA   BRASIL   CANADÁ   EUA   ÁUSTRIA   ITÁLIA  

 Algarve                      

 Dormidas 2019 (Milhares)   101 877      233 918      309 718       297 678      229 313    212 093    286 640    281 645    102 424    276 311    

Variação 2019/2018 -4,1% -5,0% -0,8% 11,8% 0,3% 26,8% 12,9% 15,8% 5,1% 29,1% 

Share 17,7% 32,1% 30,0% 31,0% 26,3% 7,2% 29,2% 10,5% 22,3% 16,4% 

 Porto e Norte                      

 Dormidas 2019 (Milhares)  50 280     33 248    139 339 92 740    135 439    695 740    150 391     455 346    46 363    291 719    

Variação 2019/2018 -3,7% 3,3% -4,8% 5,4% 10,9% 16,2% 23,9% 37,3% -14,6% 8,1% 

Share 8,8% 4,6% 13,5% 9,7% 15,5% 23,7% 15,3% 16,9% 10,1% 17,3% 

 Centro                      

 Dormidas 2019 (Milhares)  16 993    23 740    65 395 85 532    46 735    311 550    57 834    169 252    22 818     170 477    

Variação 2019/2018 -11,0% -9,0% -7,9% -7,8% -2,4% 9,3% 7,5% 18,6% 11,9% 0,8% 

Share 3,0% 3,3% 6,3% 8,9% 5,4% 10,6% 5,9% 6,3% 5,0% 10,1% 

 Lisboa                      

 Dormidas 2019 (Milhares)  20 485     211 009       304 822     181 038    266 967     1 567 849       358 130        1 421 023      150 775    810 394 

Variação 2019/2018 -5,9% -5,7% -1,9% -11,6% -4,8% 11,2% 3,1% 18,0% 0,4% 4,0% 

Share 21,0% 29,0% 29,5% 18,9% 30,6% 53,5% 36,5% 52,9% 32,8% 48,1% 

 Alentejo                      

 Dormidas 2019 (Milhares)       7426       9991     31 194    10 909     24 518    92 599    28 955 91 543    8085 37 983 

Variação 2019/2018 -49,1% -22,6% -7,7% -16,1% 6,6% 16,8% 11,4% 26,4% -1,4% 0,8% 

Share 1,3% 1,4% 3,0% 1,1% 2,8% 3,2% 3,0% 3,4% 1,8% 2,3% 

 Açores                      

 Dormidas 2019 (Milhares)  46 400 15 755  49 081    12 131 39 528  13 960    65 406 214 340    25 912 41 763 

Variação 2019/2018 23,1% -22,8% 4,9% 30,4% -6,8% 30,5% 10,1% 19,3% 21,7% -2,4% 

Share 8,1% 2,2% 4,8% 1,3% 4,5% 0,5% 6,7% 8,0% 5,6% 2,5% 

 Madeira                      

 Dormidas 2019 (Milhares)    230 809      199 978      132 274      279 926     129 849    38 654      32 912        54 202     103 263    56 554    

Variação 2019/2018 -2,7% -3,5% -10,4% 1,6% -16,0% 5,0% -10,6% -9,4% 0,1% -42,1% 

Share 40,2% 27,5% 12,8% 29,2% 14,9% 1,3% 3,4% 2,0% 22,5% 3,4% 

 TOTAL ANO 2019  574 270    727 639    1 031 823    959 954    872 349      2 932 445    980 268    2 687 351    459 640    1 685 201    

Dados sobre as dormidas dos mercados emissores de aposta nas regiões turísticas nacionais em 2019 (milhares) 
Fonte: Turismo de Portugal (2019) 

 



 
 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  170 

REGIÕES TURÍSTICAS PORTUGAL  

 MERCADOS EMISSORES A MONITORIZAR PARA O ALGARVE  

 FINLÂNDIA   NORUEGA   RÚSSIA  

 Algarve        

 Dormidas 2019 (Milhares)  75 914    102 228    65 789    

Variação 2019/2018 -3,9% -10,9% 31,3% 

Share 17,8% 28,8% 13,4% 

 Porto e Norte        

 Dormidas 2019 (Milhares)  21 397    19 352    65 752    

Variação 2019/2018 20,2% 13,8% 51,9% 

Share 5,0% 5,5% 13,4% 

 Centro        

 Dormidas 2019 (Milhares)  16 524      10 140    29 711    

Variação 2019/2018 -1,6% 6,7% 42,8% 

Share 3,9% 2,9% 6,1% 

 Lisboa        

 Dormidas 2019 (Milhares)  121 877      116 936    258 560    

Variação 2019/2018 12,2% -9,0% 35,4% 

Share 28,5% 33,0% 52,8% 

 Alentejo        

 Dormidas 2019 (Milhares)  5865    3954    4825    

Variação 2019/2018 19,7% -17,6% -79,9% 

Share 1,4% 1,1% 1,0% 

 Açores        

 Dormidas 2019 (Milhares)  12 324    4261    13 229    

Variação 2019/2018 35,4% 29,1% 55,6% 

Share 2,9% 1,2% 2,7% 

 Madeira        

 Dormidas 2019 (Milhares)  173 759         97 709    51 673    

Variação 2019/2018 -8,5% -12,1% -3,2% 

Share 40,6% 27,6% 10,6% 

 TOTAL ANO 2019   427 660    354 580     489 539    
 

Dados sobre as dormidas dos mercados emissores a monitorizar nas regiões turísticas nacionais, em milhares 

(2019) 

                Fonte: Turismo de Portugal  

7.2 Espanha enquanto destino concorrente 

A análise das regiões turísticas espanholas incidiu sobre aquelas consideradas como concorrentes 

diretos do Algarve.  

Neste sentido foram selecionadas as regiões da Costa da Luz de Huelva e de Cádiz, a Costa 

Tropical (Granada), a Costa do Sol (Málaga), Costa de Almeria, Costa Blanca (Alicante), Costa 

Cálida (Múrcia), Ilhas Baleares (Palma de Maiorca, Menorca e Ibiza) e Ilhas Canárias (Gran Canária, 

Sul de Tenerife, Norte de Tenerife, Lanzarote e La Palma), para as quais foram compilados 

diferentes indicadores. Em concreto: 

• Número de habitantes em 2019; 

• Taxa de desemprego em 2018; 

• Dados sobre a performance do aeroporto mais próximo no ano de 2018, 2019 e 2020; 
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• Número de unidades de alojamento classificado (julho 2019); 

• Número de quartos (julho 2019); 

• Número de camas (julho 2019); 

• Taxa de ocupação por quarto (julho 2019); 

• Dormidas totais em 2019; 

• Estada média em 2019; 

• Total de colaboradores na hotelaria em 2019; 

• Número de campos de golfe em 2018 (9 e 18 buracos). 

 

Para além dos indicadores destacados anteriormente, que permitiram criar uma “Ficha de 

Concorrente”, foi ainda avaliada a performance das regiões turísticas espanholas no indicador 

“dormidas” nos principais mercados emissores. 

 

Não foram contemplados os mercados do Canadá e Brasil por não existirem dados disponíveis. 

Nos quadros síntese foi destacada a região que apresenta o share mais elevado de dormidas para 

cada um dos mercados.  
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INDICADORES  
REGIÃO DE ANDALUZIA 

COSTA DE LA LUZ HUELVA COSTA DE LA LUZ DE CÁDIZ COSTA TROPICAL GRANADA COSTA DEL SOL MÁLAGA COSTA DE ALMERIA 

N.º HABITANTES – 2019  519 932 1 238 714 912 075 1 641 121 709 340 

TAXA DE DESEMPREGO - 2018 (%) 22,79% 27,35% 22,44% 16,56% 18,77% 

TAXA DE DESEMPREGO - 2019 (%) 23,57% 24,7% 19,68% 17,75% 18,53% 

TAXA DE DESEMPREGO - 2020 (%) 27,13% 24,92% 27,43% 19,32% 24,84% 

AEROPORTO MAIS PRÓXIMO Sevilha  Jerez de la Frontera Jaén Málaga Almeria 

 N.º passageiros 2018 - (milhares) 6 380 483 1 134 341 1 126 417 19 021 779 991 992 

 N.º passageiros 2019 - (milhares) 7 544 357 1 121 164 1 252 019 19 858 656 979 406 

 N.º passageiros 2020 - (milhares) 87 838 10 822 20 050 208 235 12 097 

 Variação 2019/2020 (%) -85% -74,7% -80,3% -81,7% -65,5% 

N.º UNID. ALOJAMENTO CLASSIFICADO (JUL 2019) 98 410 68 472 189 

N.º QUARTOS (JUL 2019) 10 634 19 464 3414 41 542 15 019 

N.º CAMAS (JUL 2019) 26 366 43 440 8083 92 674 41 339 

TAXA OCUPAÇÃO P/QUARTO – JUL 2019 (MÉDIA) 75,39% 79,8% 76,79% 84,34% 78,1% 

DORMIDAS – 2019 (milhões)  3,76 6,83 1,29 19,15 5,26 

ESTADA MÉDIA – 2019 (noites) 4,39 3,1 3,52 3,67 3,68 

TOTAL COLABORADORES HOTELARIA - 2019 4521 7660 1157 16 792 5104 

N.º CAMPOS DE GOLFE – 2018 13 30 4 61 13 

  18 buracos 12 28 4 45 11 

  9 buracos 1 2 0 16 2 

Dados sobre concorrentes – Espanha – Andaluzia 

Fonte: AENA; INE - Espanha 
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INDICADORES 
COSTA BLANCA COSTA CALIDA ILHAS BALEARES 

ALICANTE MÚRCIA PALMA DE MAIORCA MENORCA IBIZA 

N.º HABITANTES – 2019  1 838 819 1 478 509 1 128 908 

TAXA DE DESEMPREGO - 2018 (%) 15,63% 15,83% 10,91% 

TAXA DE DESEMPREGO - 2019 (%) 15,68% 16,08% 9,91% 

TAXA DE DESEMPREGO - 2020 (%) 19,41% 15,37% 17,34% 

AEROPORTO MAIS PRÓXIMO  Alicante/Elche Múrcia/San Javier Palma Maiorca Menorca Ibiza 

  N.º passageiros 2018 - (milhares) 13 981 691 1 273 774 29 081 446 3 442 742 8 104 453 

 N.º passageiros 2019 - (milhares) 15 048 240 1 112 275 29 721 142 3 495 025 8 155 626 

 N.º passageiros 2020 - (milhares) 126 143 2313 243 585 38 873 82 530 

 Variação 2019/2020 (%) -85,6% 93,7% -74.4% -55% -59,5% 

N.º UNID. ALOJAMENTO CLASSIFICADO (JUL 2019) 415 84 948 103 309 

N.º QUARTOS (JUL 2019) 35 840 5830 127 316 13 302 31 251 

N.º CAMAS (JUL 2019) 73 549 11 927 272 241 31 158 64 192 

TAXA OCUPAÇÃO P/QUARTO – JUL 2019 (MÉDIA) 82,92% 68,4% 89,9% 90,57% 86,11% 

DORMIDAS – 2019 (milhões)  17,27 1,92 44,98 4,08 9,06 

ESTADA MÉDIA – 2019 (noites) 4,03 3,25 5,65 5,94 4,69 

TOTAL COLABORADORES HOTELARIA - 2019 10 892 1647 46 612 4754 11 286 

N.º CAMPOS DE GOLFE – 2018 25 22 26 (no total das Ilhas Baleares) 

  18 buracos 20 19 21 (no total das Ilhas Baleares) 

  9 buracos 5 3 5 (no total das Ilhas Baleares) 

Dados sobre concorrentes - Espanha – Costa Blanca, Costa Cálida, Baleares 

Fonte: AENA; INE - Espanha 
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INDICADORES 
ILHAS CANÁRIAS 

GRAN CANARIA SUL DE TENERIFE NORTE DE TENERIFE LANZAROTE LA PALMA 

N.º HABITANTES – 2019  2 127 685 

TAXA DE DESEMPREGO - 2018 (%) 20% 

TAXA DE DESEMPREGO - 2019 (%) 18,8% 

TAXA DE DESEMPREGO - 2020 (%) 24,52% 

AEROPORTO MAIS PRÓXIMO Gran Canaria Tenerife Sur Tenerife Norte Lanzarote La Palma 

  N.º passageiros 2018 - (milhares) 13 573 304 11 042 412 5 492 324 7 327 129 1 420 277 

 N.º passageiros 2019 - (milhares) 13 261 228 11 168 707 5 839 638 7 293 087 1 483 778 

 N.º passageiros 2020 - (milhares) 348 991 180 787 191 181 163 667 54 613 

 Variação 2019/2020 (%) -71,4% -81,7% -60,7% -71,5% -57,8% 

N.º UNID. ALOJAMENTO CLASSIFICADO (JUL 2019) 241 127 205 64 18 

N.º QUARTOS (JUL 2019) 51 274 30 269 40 452 16 041 2010 

N.º CAMAS (JUL 2019) 116 882 71 283 91 792 38 333 4875 

TAXA OCUPAÇÃO P/QUARTO – JUL 2019 (MÉDIA) 82,7% 81.98% 79,55% 84,2% 67,27% 

DORMIDAS – 2019 (milhões)  17,72 19,99 25,3 10,62 1,2 

ESTADA MÉDIA – 2019 (noites) 6,76 7,0 6,52 7,31 6,04 

TOTAL COLABORADORES HOTELARIA - 2019 22 388 15 935 19 605 7071 680 

N.º CAMPOS DE GOLFE – 2018 24 (no total das Ilhas Canárias) 

  18 buracos 22 (no total das Ilhas Canárias) 

  9 buracos 2 (no total das Ilhas Canárias) 

Dados sobre concorrentes – Espanha – Costa Blanca, Costa Cálida, Baleares e Canárias 

Fonte: AENA; INE - Espanha 
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REGIÕES TURÍSTICAS DE ESPANHA 
MERCADOS EMISSORES PRIORITÁRIOS PARA O ALGARVE 

ESPANHA REINO UNIDO ALEMANHA IRLANDA PAÍSES BAIXOS FRANÇA PORTUGAL 

Andaluzia: Costa de Almería 3 652 397 571 064 121 673 31 956 78 014 96 725 47 729 

Share do mercado (%) 4,9% 0,8% 0,2% 0,5% 0,8% 0,6% 1,5% 

Andaluzia: Costa de la Luz de Huelva 2 540 285 231 026 255 678 11 482 47 691 192 181 255 168 

Share do mercado (%) 3,4% 0,3% 0,5% 0,2% 0,5% 1,2% 7,9% 

Andaluzia: Costa de la Luz de Cádiz 3 868 589 243 589 1 540 237 27 430 78 339 137 731 64 437 

Share do mercado (%) 5,2% 0,4% 3,0% 0,5% 0,8% 0,8% 2,0% 

Andaluzia: Costa Tropical - Granada 753 889 62 118 50 482 4674 31 431 122 615 4679 

Share do mercado (%) 1,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,7% 0,1% 

Andaluzia: Costa del Sol - Málaga 5 300 508 4 948 130 1 124 401 849 547 802 594 909 456 134 179 

Share do mercado (%) 7,1% 7,1% 2,2% 14,4% 8,3% 5,5% 4,2% 

Costa Blanca - Alicante 8 254 679 5 310 551 214 370 218 982 377 688 332 153 236 473 

Share do mercado (%) 11,1% 7,6% 0,4% 3,7% 3,9% 2,0% 7,4% 

Costa Cálida - Múrcia 1 355 814 180 806 25 417 21 539 15 221 40 843 42 840 

Share do mercado (%) 1,8% 0,3% 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 1,3% 

Ilhas Baleares 6 271 094 20 207 711 23 811 556 1 287 610 2 086 664 3 638 723 758 629 

Share do mercado (%) 8,4% 29,0% 45,8% 21,8% 21,5% 21,9% 23,6% 

Ilhas Canárias 12 745 608 31 548 227 21 347 591 2 548 210 4 405 916 3 994 848 652 281 

Share do mercado (%) 17,1% 45,3% 41,0% 43,2% 45,5% 24,0% 20,3% 

Total das Regiões Turísticas concorrentes (2019) 44 742 863 63 303 222 48 491 406 5 001 430 7 923 558 9 465 275 2 196 415 

Total de Espanha (2019) 74 370 204 69 575 850 52 027 413 5 905 210 9 687 369 16 651 461 3 216 266 

Share do mercado emissor nas RT concorrentes 60,2% 91,0% 93,2% 84,7% 81,8% 56,8% 68,3% 

Total do mercado emissor no Algarve (2019) 1 131 271 5 916 074 1 870 377 1 389 597 1 219 837 1 178 976 4 985 984 

Algarve + RT Concorrente (2019) 45 874 134 69 219 296 50 361 783 6 391 027 9 143 395 10 644 251 7 182 399 

Share do Algarve VS RT concorrente Espanha 2,5% 8,5% 3,7% 21,7% 13,3% 11,1% 69,4% 

RT – Regiões turísticas 
 
Dados sobre concorrentes – Espanha – Mercados emissores prioritários do Algarve (2019) 
FONTE:  INE, Espanha 
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REGIÕES TURÍSTICAS DE ESPANHA 
  

MERCADOS EMISSORES PRIORITÁRIOS PARA O ALGARVE 

DINAMARCA SUÉCIA BÉLGICA POLÓNIA SUÍÇA EUA ÁUSTRIA ITÁLIA 

Andaluzia: Costa de Almería 39 809 66 764 130 560 72 589 11 104 9760 6484 35 435 

Share do mercado (%) 1,0% 0,9% 1,8% 1,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 

Andaluzia: Costa de la Luz de Huelva 16 691 23 504 26 756 76 716 5554 3806 4785 7598 

Share do mercado (%) 0,4% 0,3% 0,4% 1,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 

Andaluzia: Costa de la Luz de Cádiz 23 825 25 561 76 190 37 933 75 284 134 647 35 331 84 325 

Share do mercado (%) 0,6% 0,3% 1,1% 0,7% 1,8% 2,8% 1,4% 1,0% 

Andaluzia: Costa Tropical - Granada 22 662 61 784 26 411 57 854 5960 4372 3163 5502 

Share do mercado (%) 0,6% 0,8% 0,4% 1,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Andaluzia: Costa del Sol - Málaga 349 866 421 466 628 298 247 707 206 546 291 583 97 409 387 567 

Share do mercado (%) 8,7% 5,6% 8,7% 4,7% 4,8% 6,1% 4,0% 4,6% 

Costa Blanca - Alicante 56 083 144 793 490 309 93 507 81 658 63 683 14 660 154 589 

Share do mercado (%) 1,4% 1,9% 6,8% 1,8% 1,9% 1,3% 0,6% 1,8% 

Costa Cálida - Múrcia 7889 15 065 17 613 13 547 9514 6389 2610 15 937 

Share do mercado (%) 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 

Ilhas Baleares 1 148 982 2 456 663 869 883 1 137 607 1 541 398 580 316 1 079 008 2 852 547 

Share do mercado (%) 28,4% 32,6% 12,1% 21,8% 36,0% 12,2% 44,1% 33,7% 

Ilhas Canárias 2 006 776 3 773 781 3 552 039 2 331 842 1 498 410 264 542 855 741 2 473 886 

Share do mercado (%) 49,7% 50,1% 49,4% 44,6% 35,0% 5,6% 35,0% 29,2% 

Total das Regiões Turísticas concorrentes (2019) 3 672 583 6 989 381 5 818 059 4 069 302 3 435 428 1 359 098 2 099 192 6 017 386 

Total de Espanha (2019) 4 039 874 7 532 455 7 184 095 5 226 541 4 286 649 4 748 934 2 447 321 8 475 103 

Share do mercado emissor nas RT concorrentes 90,9% 92,8% 81,0% 77,9% 80,1% 28,6% 85,8% 71,0% 

Total do mercado emissor no Algarve (2019) 102 223 232 662 308 309 295 398 232 368 283 332 102 527 279 539 

Algarve + RT Concorrente (2019) 3 774 806 7 222 043 6 126 368 4 364 700 3 667 796 1 642 430 2 201 719 6 296 925 

Share do Algarve VS RT concorrente Espanha 2,7% 3,2% 5,0% 6,8% 6,3% 17,3% 4,7% 4,4% 

RT – Regiões turísticas 
 
 
Dados sobre concorrentes – Espanha – Mercados emissores de aposta do Algarve (2019) 
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REGIÕES TURÍSTICAS DE ESPANHA 
MERCADOS EMISSORES PRIORITÁRIOS PARA O ALGARVE 

FINLÂNDIA NORUEGA RÚSSIA 

Andaluzia: Costa de Almería 8322 6669 7127 

Share do mercado (%) 0,3% 0,1% 0,1% 

Andaluzia: Costa de la Luz de Huelva 690 2169 1449 

Share do mercado (%) 0,0% 0,0% 0,0% 

Andaluzia: Costa de la Luz de Cádiz 10 619 15 403 19 859 

Share do mercado (%) 0,4% 0,3% 0,4% 

Andaluzia: Costa Tropical - Granada 9743 31 351 2674 

Share do mercado (%) 0,4% 0,7% 0,0% 

Andaluzia: Costa del Sol - Málaga 323 630 303 136 153 701 

Share do mercado (%) 12,1% 6,4% 2,8% 

Costa Blanca - Alicante 65 802 260 751 141 680 

Share do mercado (%) 2,5% 5,5% 2,6% 

Costa Cálida - Múrcia 6178 10 203 8664 

Share do mercado (%) 0,2% 0,2% 0,2% 

Ilhas Baleares 347 153 1 110 798 1 202 749 

Share do mercado (%) 13,0% 23,4% 22,1% 

Ilhas Canárias 1 647 745 2 640 599 912 787 

Share do mercado (%) 61,5% 55,6% 16,8% 

Total das Regiões Turísticas concorrentes (2019) 2 419 882 4 381 079 2 450 690 

Total de Espanha (2019) 2 679 405 4 746 193 5 434 275 

Share do mercado emissor nas RT concorrentes 90,3% 92,3% 45,1% 

Total do mercado emissor no Algarve (2019) 75 764 102 656 65 927 

Algarve + RT Concorrente (2019) 2 495 646 4 483 735 2 516 617 

Share do Algarve VS RT concorrente Espanha 3,0% 2,3% 2,6% 

Dados sobre concorrentes – Espanha – Mercados emissores a monitorizar para o Algarve (2019) 

FONTE:  INE, Espanha 
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7.3 Outros concorrentes internacionais 

A terceira fase desta análise tem por objetivo avaliar os concorrentes internacionais do Algarve. 

Neste sentido, e após terem sido identificados os países a analisar (Bulgária, Chipre, Croácia, 

Grécia, Egito, Espanha, Malta, Marrocos, Tunísia e Turquia), foram recolhidos diferentes 

indicadores que nos permitiram criar uma “Ficha de concorrente”. 

Concorrentes do Algarve  

Fonte: Elaboração própria 

 

As fichas de concorrente apresentam um conjunto alargado de indicadores, em concreto: 

• Dados de caracterização do concorrente 

o Número de habitantes 

o PIB do país 

o PIB per capita 

o Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB 

o Investimentos no setor das viagens e turismo 

o Número de pessoas a trabalhar no setor turístico 

o Taxa de desemprego 

o Crescimento do setor das viagens e turismo 

o Índice de competitividade 

o Índice de terrorismo  
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• Dados sobre a oferta relativos a 2019 

o Número de estabelecimentos classificados 

o Número de quartos 

o Número de camas 

o Performance das infraestruturas de transporte aéreo 

o Performance das infraestruturas turísticas 

• Dados sobre a procura relativos a 2019 

o Principais mercados emissores 

o Hóspedes – nacionais 

o Hóspedes - internacionais 

o Dormidas – nacionais 

o Dormidas – internacionais 

o Estada média – nacionais 

o Estada média - internacionais 

o Receitas do turismo 

o Gastos dos turistas internacionais no país 

o Número de passageiros processados nos aeroportos 

• Dados sobre o tempo de voo entre o aeroporto principal de cada um dos concorrentes e 

os aeroportos dos principais mercados emissores 

• Presença on-line  
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Ficha de concorrente: Bulgária 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCORRENTE 

 Habitantes | 6,95 milhões 

PIB do país | 57,7 mil milhões de euros 

PIB per capita | 7,5 euros 

Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB | 10,8% (2019) 

Investimentos no setor das viagens e turismo | 804 milhões de euros 

N.º de pessoas a trabalhar no setor turístico | 340,6 mil (10,6% do emprego nacional) 

Taxa de desemprego | 6,9% 

Crescimento do setor das viagens e turismo | + 4,4% em 2018 

Índice de competitividade (0-100) | 64,9 

Índice de competitividade viagens e turismo (0-7) | 4,2 

Índice de terrorismo (0-10) | 0,17 

OFERTA (2019) 

N.º de estabelecimentos classificados | 2166 

N.º de quartos | 127 052 

N.º de camas | 288 027 

Performance das infraestruturas de transporte aéreo (0-7) | 2,7 

Performance das infraestruturas turísticas (0-7) | 6,0 

PROCURA (2019) 

Principais mercados emissores | Roménia, Alemanha, Turquia e Grécia 

Hóspedes - nacionais | 4,1 milhões 

Hóspedes - internacionais | 4, 06 milhões 

Dormidas – nacionais | 9,6 milhões 

Dormidas – internacionais | 17 milhões 

Estada média - internacionais | 4,3 noites 

Estada média - nacionais | 2,24 noites 

Gastos dos turistas internacionais no país | 4 milhões de euros 

N.º de passageiros processados nos aeroportos | 11,7 milhões (2019)/3,7 milhões (2020) 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE SÓFIA/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 2h40  Países Baixos: Amsterdão | 2h40 

Alemanha: Berlim | 2h09   Países Baixos: Eindhoven | 2h34 

Alemanha: Dusseldorf | 2h27  Reino Unido: Londres/Gatwick | 3h00 

Alemanha: Frankfurt | 2h14   Reino Unido: Glasgow | 3h34 

Irlanda: Dublin | 3h35  Reino Unido:  Manchester | 3h16 

PRESENÇA ON-LINE 

Facebook | >20 mil seguidores (https://www.facebook.com/bulgariatravelorg/) 

Twitter | Não possui 

Instagram | Não possui 

YouTube | >7 mil seguidores (https://www.youtube.com/user/bulgariatravelorg) 

Website | https://bulgariatravel.org/en  

Atividades/Produtos 

destacados 
| 

Cultural; Ecológico; Mar; Montanha/ski; Termas, Spa e Bem-estar; Aventura; 

Rural; Congressos; Aventura; Camping;  

Funcionalidades | Mapa interativo do país 

FONTE: UNWTO; OCDE; Eurostat; Trading Economics; National Statistical Institut – Bulgaria; adistanciaentre.com; 

World Economic Forum; WTTC 
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Ficha de concorrente: Croácia 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCORRENTE 

 Habitantes | 4,06 milhões 

PIB do país | 50,45 mil milhões de euros 

PIB per capita | 13,74 euros 

Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB | 25% 

Investimentos no setor das viagens e turismo | 1,16 mil milhões de euros 

N.º de pessoas a trabalhar no setor turístico | 383,4 mil (25,1% do emprego nacional) 

Taxa de desemprego | 9,7% 

Importância do setor das viagens e turismo no PIB do país | 20%  

Crescimento do setor das viagens e turismo | + 6,5% em 2018 

Índice de competitividade (0-100) | 61,94 

Índice de competitividade viagens e turismo (0-7) | 4,5 

Índice de terrorismo (0-10) | 0 

OFERTA (2019) 

N.º de estabelecimentos classificados  1089 

N.º de quartos | 82 038 

N.º de camas  171 005 

Performance das infraestruturas de transporte aéreo (0-7) | 3,6 

Performance das infraestruturas turísticas (0-7) | 6,5 

PROCURA (2019) 

Principais mercados emissores | Alemanha, Áustria, Eslovénia e Itália 

Hóspedes - nacionais | 2,2 milhões 

Hóspedes - internacionais | 17,3 milhões 

Dormidas – nacionais | 7 milhões 

Dormidas – internacionais | 84 milhões 

Estada média - internacionais | 3,44 noites 

Estada média - nacionais | 3,2 noites 

Gastos dos turistas internacionais no país | 9,9 milhões de euros 

N.º de passageiros processados nos aeroportos | 10,6 milhões (2019)/1,9 milhões (2020) 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE DUBROVNIK/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 2h15  Países Baixos: Amsterdão | 2h20 

Alemanha: Berlim | 1h57   Países Baixos: Eindhoven | 2h13 

Alemanha: Dusseldorf | 2h07  Reino Unido: Londres/Gatwick | 2h36 

Alemanha: Frankfurt | 1h53   Reino Unido: Glasgow | 3h13 

Irlanda: Dublin | 3h12  Reino Unido:  Manchester | 2h54 

PRESENÇA ON-LINE 

Facebook | >1.7 milhões de seguidores (www.facebook.com/croatia.hr) 

Twitter | >100 mil seguidores (https://twitter.com/Croatia_hr) 

Instagram | >330 mil seguidores (https://www.instagram.com/croatiafulloflife/) 

YouTube | 18 mil seguidores (https://www.youtube.com/user/croatia) 

Website | www.croatia.hr/en-GB 

Atividades/Produtos 

destacados 
| 

Natureza; Sol e mar; Cultura e Património; Náutica; Camping; Ativo; Saúde e Bem-
estar; Gastronomia e Vinhos; MI; Luxo 

Funcionalidades | 
Mapa interativo do país; Meteorologia; Tempo de voo à partida de diferentes 
destinos; Barra lateral com as redes sociais 

FONTE: UNWTO; OCDE; Eurostat; Trading Economics; Croatian National Tourism Board; adistanciaentre.com; World 

Economic Forum; WTTC 
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Ficha de concorrente: Chipre 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCORRENTE 

 Habitantes | 890 mil 

PIB do país | 20,5 mil milhões de euros 

PIB per capita | 26,8 euros 

Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB | 13,8% 

Investimentos no setor das viagens e turismo | 536 milhões de euros (22,7% do total nacional) 

N.º de pessoas a trabalhar no setor turístico | 53,5 mil (13,2% do emprego nacional) 

Taxa de desemprego | 6,8% 

Importância do setor das viagens e turismo no PIB do país | 15% 

Crescimento do setor das viagens e turismo | +7,8% em 2018 

Índice de competitividade (0-100) | 66,39 

Índice de competitividade viagens e turismo (0-7) | 4,2 

Índice de terrorismo (0-10) | 0,12 

OFERTA (2019) 

N.º de estabelecimentos classificados | 813 

N.º de quartos | 43 888 

N.º de camas | 89 375 

Performance das infraestruturas de transporte aéreo (0-7) | 3,7 

Performance das infraestruturas turísticas (0-7) | 5,7 

PROCURA (2019) 

Principais mercados emissores | Reino Unido, Rússia, Israel e Grécia 

Hóspedes - nacionais | 554 mil 

Hóspedes - internacionais | 2,7 milhões 

Dormidas – nacionais | 1 milhão 

Dormidas – internacionais | 16,5 milhões 

Estada média - internacionais | 6,15 noites 

Estada média - nacionais | 1,8 noites 

Gastos dos turistas internacionais no país | 2,7 milhões de euros 

N.º de passageiros processados nos aeroportos | 11,3 milhões (2019)/1,9 milhões (2020) 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE LARNACA/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 4h12  Países Baixos: Amsterdão | 4h13 
Alemanha: Berlim | 3h39   Países Baixos: Eindhoven | 4h07 

Alemanha: Dusseldorf | 4h00  Reino Unido: Londres/Gatwick | 4h32 
Alemanha: Frankfurt | 3h46   Reino Unido: Glasgow | 5h06 

Irlanda: Dublin | 5h07  Reino Unido:  Manchester | 4h48 
PRESENÇA ON-LINE 

Facebook | 162 mil seguidores (https://www.facebook.com/VisitCyprus.cy/) 

Twitter | 15,5 mil seguidores (https://twitter.com/visitcyprus) 

Instagram | 35 mil seguidores (https://www.instagram.com/visitcypruscom/) 

YouTube | >15 mil seguidores (https://www.youtube.com/user/visitcyprus) 

Website | https://www.visitcyprus.com/index.php/en/  

Atividades/Produtos 
destacados 

| 
Natureza; Sol e Mar; Estágios desportivos; Saúde e Bem-estar; Gastronomia e 
Vinhos; Weddings e Lua de Mel; Cultura e Religião; Golfe. 

Funcionalidades | 
Meteorologia; Possibilidade de criar perfil pessoal; Barra lateral com as redes 
sociais 

FONTE: UNWTO; OCDE; Eurostat; Trading Economics; Republic of Cyprus – Statistical Service; adistanciaentre.com; 

World Economic Forum; WTTC 
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Ficha de concorrente: Espanha 

 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCORRENTE 

 Habitantes | 47,3 milhões 

PIB do país | 1.164,1 mil milhões de euros 

PIB per capita | 27,8 euros 

Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB | 14,1% (2019)/5,9% (2020) 

Investimentos no setor das viagens e turismo | 18,2 mil milhões de euros 

N.º de pessoas a trabalhar no setor turístico | 
2,51 milhões (13,3% do emprego nacional) 

(2020) 

Taxa de desemprego | 16,1% 

Crescimento do setor das viagens e turismo | + 3,38% em 2018 

Índice de competitividade (0-100) | 75,28 

Índice de competitividade viagens e turismo (0-7) | 5,4 

Índice de terrorismo (0-10) | 2,81 

OFERTA (2019) 

N.º de estabelecimentos classificados | 19 381 

N.º de quartos | 929 510 

N.º de camas | 1 951 230 

Performance das infraestruturas de transporte aéreo (0-7) | 5,0 

Performance das infraestruturas turísticas (0-7) | 6,6 

PROCURA (2019) 

Principais mercados emissores | França, Reino Unido e Alemanha 

Hóspedes - nacionais | 67,2 milhões 

Hóspedes - internacionais | 55,9 milhões 

Dormidas – nacionais | 170,7 milhões 

Dormidas – internacionais | 223,4 milhões 

Estada média - internacionais | 3,99 noites 

Estada média - nacionais | 2,53 noites 

Gastos dos turistas internacionais no país | 66,2 milhões de euros 

N.º de passageiros processados nos aeroportos | 227,1 milhões (2019)/57,5 milhões (2020) 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE MÁLAGA/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 2h20  Países Baixos: Amsterdão | 2h50 

Alemanha: Berlim | 3h17   Países Baixos: Eindhoven | 2h45 

Alemanha: Dusseldorf | 2h48  Reino Unido: Londres/Gatwick | 2h32 

Alemanha: Frankfurt | 2h45   Reino Unido: Glasgow | 3h09 

Irlanda: Dublin | 2h49  Reino Unido:  Manchester | 2h48 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE ALICANTE/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 2h00  Países Baixos: Amsterdão | 2h30 

Alemanha: Berlim | 2h52   Países Baixos: Eindhoven | 2h24 

Alemanha: Dusseldorf | 2h26  Reino Unido: Londres/Gatwick | 2h16 

Alemanha: Frankfurt | 2h21   Reino Unido: Glasgow | 2h57 

Irlanda: Dublin | 2h39  Reino Unido:  Manchester | 2h35 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE MÚRCIA/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 2h05  Países Baixos: Amsterdão | 2h34 

Alemanha: Berlim | 2h56   Países Baixos: Eindhoven | 2h29 
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Alemanha: Dusseldorf | 2h30  Reino Unido: Londres/Gatwick | 2h21 

Alemanha: Frankfurt | 2h25   Reino Unido: Glasgow | 3h01 

Irlanda: Dublin | 2h43  Reino Unido:  Manchester | 2h39 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE PALMA DE MAIORCA/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 1h48  Países Baixos: Amsterdão | 2h16 

Alemanha: Berlim | 2h32   Países Baixos: Eindhoven | 2h09 

Alemanha: Dusseldorf | 2h10  Reino Unido: Londres/Gatwick | 2h07 

Alemanha: Frankfurt | 2h03   Reino Unido: Glasgow | 2h51 

Irlanda: Dublin | 2h35  Reino Unido:  Manchester | 2h28 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE TENERIFE SUR/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 4h02  Países Baixos: Amsterdão | 4h30 

Alemanha: Berlim | 5h03   Países Baixos: Eindhoven | 4h27 

Alemanha: Dusseldorf | 4h31  Reino Unido: Londres/Gatwick | 4h07 

Alemanha: Frankfurt | 4h31   Reino Unido: Glasgow | 4h31 

Irlanda: Dublin | 4h09  Reino Unido:  Manchester | 4h17 

PRESENÇA ON-LINE (ANDALUZIA) 

Facebook | >125 mil seguidores (https://www.facebook.com/YourAndalusia) 

Twitter | >107mil seguidores (https://twitter.com/viveandalucia)  

Instagram | >56 mil seguidores (https://www.instagram.com/viveandalucia/) 

YouTube | >4 mil subscritores, (https://www.youtube.com/user/viveandalucia) 

Website | http://www.andalucia.org/en/  

Qualidade do site | 

Site algo antigo e desatualizado, com uma estrutura invulgar do bom ponto de vista 

do design. Bastante desorganizado, pouco apelativo, ainda assim com informação 

útil e de qualidade para quem se interessa pela região. Abas no topo do site com 

demasiadas opções e subopções, dificultando o uso do site. Disponível em diferentes 

idiomas. Ícones das redes sociais situados no topo do site. 

Atividades/Produtos 

destacados 
| 

Turismo sustentável; Turismo ancestral; Cultura; Gastronomia; Desporto; Estética; 

Natureza; Neve; Astronómico, Cinema; Cruzeiros; MI. 

Funcionalidades | Travel planner; Calendário de eventos; Book your trip 

PRESENÇA ON-LINE (COSTA BLANCA - ALICANTE) 

Facebook | >85 mil seguidores (https://www.facebook.com/costablancaorg) 

Twitter | 27 mil Seguidores (https://twitter.com/costablancaorg)   

Instagram | >33 mil seguidores (https://www.instagram.com/costablancaorg/)  

YouTube | >1000 Subscritores. (https://www.youtube.com/user/costablancaorg) 

Website | http://www.costablanca.org/ 

Atividades/Produtos 

destacados 
| Desporto; Natureza; Festas; Cultura; Saúde e bem-estar; LGBT; Turismo ativo. 

Funcionalidades | Meteorologia 

PRESENÇA ON-LINE (MÚRCIA) 

Facebook | >79 mil seguidores (https://www.facebook.com/turismoregiondeMúrcia) 

Twitter | 32 mil seguidores (https://twitter.com/TurismoRMúrcia)  

Instagram | >14 mil seguidores (https://www.instagram.com/turismoregiondeMúrcia/ 

YouTube | >1 mil subscritores. (https://www.youtube.com/user/Múrciaturistica20/videos) 

Website | https://www.Múrciaturistica.es/ 

Atividades/Produtos 

destacados 
| 

Natureza; Desporto; Gastronomia; Cidade e Cultura; Enoturismo; Sol e praia; Golfe; 

Saúde e beleza; Religião; Rural; Familiar, Sénior.  

Funcionalidades | 
Newsletter; Ferramenta que permite ver as várias atividades por cidade; Conselhos 

de viagem; onde dormir; Transportes 
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PRESENÇA ON-LINE (BALEARES) 

Facebook | >275 mil seguidores (https://www.facebook.com/TurismeIllesBalears/) 

Twitter | >32 mil seguidores (https://twitter.com/turismebalears) 

Instagram | >31 mil seguidores (https://www.instagram.com/turismoislasbaleares/) 

YouTube | 

>2 mil subscritores. (https://www.youtube.com/user/turismeillesbalears) 

Canal alimentado de vídeos a promover as várias ilhas baleares existentes, 

divulgando locais históricos/praias/recantos paradisíacos a descobrir. Vídeos 

simples, execução algo duvidável em certas ocasiões. Qualidade decente 

devido à produção barata dos mesmos. Vídeos concisos e curtos, algo prático 

para quem não tem muito tempo. Perfil bastante limpo e organizado.  

Website | https://www.illesbalears.travel/ 

Atividades/Produtos 

destacados 
| Cultura; Natureza; Desporto; Turismo ativo; MI; Gastronomia; Shopping. 

Funcionalidades | Agenda cultural; Restaurantes; onde dormir; Travel planner 

PRESENÇA ON-LINE (CANÁRIAS) 

Facebook | 
>1,3 milhões de seguidores 

(https://business.facebook.com/hellocanaryislands/) 

Twitter | 17.5 mil seguidores (https://twitter.com/CanaryIslandsEN) 

Instagram | >47 mil seguidores (https://www.instagram.com/hellocanaryislands/) 

YouTube | 
Vídeos de qualidade. 

(https://www.youtube.com/user/IlhasCanariasOficial/videos) 

Website | https://www.olailhascanarias.com/  

Atividades/Produtos 

destacados 
| 

Sol e mar; Atividades náuticas; Natureza; Saúde e bem-estar; Golfe; Cultura; 

Shopping; Gastronomia & Vinhos; Observação de estrelas; Observação de 

cetáceos; Desporto; Mergulho; Caminhadas; Parques; Piscinas naturais; 

Lugares com encanto 

Funcionalidades | 
Caderno de viagens onde podem ser adicionadas fotografias das Canárias; 

Meteorologia; Mapa com tempo de voo para diferentes cidades 

FONTE: UNWTO; OCDE; Eurostat; Trading Economics; Instituto Nacional de Estadística de España; adistanciaentre.com; 

World Economic Forum; WTTC 
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Ficha de concorrente: Grécia 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCORRENTE 

 Habitantes | 10,72 milhões 

PIB do país | 175,2 mil milhões de euros 

PIB per capita | 20 euros 

Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB | 20,3% (2019) / 8,7% (2020) 

Investimentos no setor das viagens e turismo | 3,75 mil milhões de euros 

N.º de pessoas a trabalhar no setor turístico | 
759,3 (19,8% do emprego nacional) 

(2020) 

Taxa de desemprego | 15,8% 

Crescimento do setor das viagens e turismo | + 11% em 2018 

Índice de competitividade (0-100) | 62,58 

Índice de competitividade viagens e turismo (0-7) | 4,5 

Índice de terrorismo (0-10) | 4,18 

OFERTA (2019) 

Principais mercados emissores | Alemanha, Reino Unido e Bulgária 

N.º de estabelecimentos classificados | 9971 

N.º de quartos | 433 689 

N.º de camas | 856 347 

Performance das infraestruturas de transporte aéreo (0-7) | 4,8 

Performance das infraestruturas turísticas (0-7) | 5,8 

PROCURA (2019) 

Hóspedes - nacionais | 9,1 milhões 

Hóspedes - internacionais | 25 milhões 

Dormidas – nacionais | 23,6 milhões 

Dormidas – internacionais | 119,9 milhões 

Estada média - internacionais | 4,79 noites 

Estada média - nacionais | 2,57 noites 

Gastos dos turistas internacionais no país | 18 milhões de euros 

N.º de passageiros processados nos aeroportos | 56,1 milhões (2019) / 11,6 milhões (2020) 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE SALÓNICA/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 2h48  Países Baixos: Amsterdão | 2h52 
Alemanha: Berlim | 2h23   Países Baixos: Eindhoven | 2h45 

Alemanha: Dusseldorf | 2h38  Reino Unido: Londres/Gatwick | 3h09 
Alemanha: Frankfurt | 2h45   Reino Unido: Glasgow | 3h45 

Irlanda: Dublin | 3h44  Reino Unido:  Manchester | 3h26 

PRESENÇA ON-LINE 

Facebook | 775 mil seguidores (https://www.facebook.com/visitgreecegr) 

Twitter | >109,2 mil seguidores (https://twitter.com/visitgreecegr)  

Instagram | 462 mil seguidores (https://www.instagram.com/visitgreecegr/) 

YouTube | >20 mil seguidores (https://www.youtube.com/user/visitgreecegr) 

Website | http://www.visitgreece.gr/ 

Atividades/Produtos 
destacados 

| 
Lazer; Touring cultural e paisagístico; Gastronomia; MI; Cinema; Desportos 
aquáticos; Desportos terrestres; Desportos aéreos; Luxo; Ecoturismo 

Funcionalidades | Newsletter 

FONTE: UNWTO; OCDE; Eurostat; Trading Economics; Association of Greek Tourism Enterprises; adistanciaentre.com; 

World Economic Forum; WTTC 
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Ficha de concorrente: Malta 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCORRENTE 

 Habitantes | 510 mil 

PIB do país | 12,35 mil milhões de euros 

PIB per capita | 24,17 euros 

Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB | 15,8% 

Investimentos no setor das viagens e turismo | 268 milhões de euros 

N.º de pessoas a trabalhar no setor turístico | 52,8 mil (21,1% do emprego nacional) 

Taxa de desemprego | 4,4% 

Crescimento do setor das viagens e turismo | + 13% em 2018 

Índice de competitividade (0-100) | 68,55 

Índice de competitividade viagens e turismo (0-7) | 4,4 

Índice de terrorismo (0-10) | 0 

OFERTA (2019) 

N.º de estabelecimentos classificados | 260 

N.º de camas | 39 457 

Performance das infraestruturas de transporte aéreo (0-7) | 3,9 

Performance das infraestruturas turísticas (0-7) | 5,5 

PROCURA (2019) 

Principais mercados emissores | Reino Unido, Itália, Alemanha e França 

Hóspedes - nacionais | 201 mil 

Hóspedes - internacionais | 2,7 milhões 

Dormidas – nacionais | 475 mil 

Dormidas – internacionais | 19,3 milhões 

Estada média - internacionais | 7,02 noites 

Estada média - nacionais | 2,36 noites 

Gastos dos turistas internacionais no país | 1,6 milhões de euros 

N.º de passageiros processados nos aeroportos | 7,3 milhões (2019) / 1,7 milhões (2020) 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE MALTA/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 2h41  Países Baixos: Amsterdão | 2h58 
Alemanha: Berlim | 2h47   Países Baixos: Eindhoven | 2h50 

Alemanha: Dusseldorf | 2h46  Reino Unido: Londres/Gatwick | 3h03 
Alemanha: Frankfurt | 2h32   Reino Unido: Glasgow | 3h47 

Irlanda: Dublin | 3h38  Reino Unido:  Manchester | 3h24 

PRESENÇA ON-LINE 

Facebook | 976 mil seguidores (https://www.facebook.com/visitmalta) 

Twitter | 30 mil seguidores (https://twitter.com/visitmalta) 

Instagram | 11 mil seguidores (https://www.instagram.com/visitmalta/) 

YouTube | >13 mil seguidores (https://www.youtube.com/user/Malta) 

Website | https://www.visitmalta.com/en/home 

Atividades/Produtos 
destacados 

| Mergulho; Desporto; MI; Idiomas; Casamentos; Cruzeiros. 

Funcionalidades | Webcams; Fotografias em 3600; Mapa interativo; Fuso horário; Meteorologia 
FONTE: UNWTO; OCDE; Eurostat; Trading Economics; Malta Tourism Authority; adistanciaentre.com; World Economic 

Forum; WTTC 
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Ficha de concorrente: Egito 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCORRENTE 

 Habitantes | 100,5 milhões  

PIB do país | 253,2 mil milhões de euros 

PIB per capita | 2,5 euros 

Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB | 9,3% 

Investimentos no setor das viagens e turismo | 4,1 mil milhões de euros 

N.º de pessoas a trabalhar no setor turístico | 2,5 milhões (9,7% do emprego nacional) 

Taxa de desemprego | 7,2% 

Crescimento do setor das viagens e turismo | + 16,5% em 2018 

Índice de competitividade (0-100) | 54,54 

Índice de competitividade viagens e turismo (0-7) | 3,9 

Índice de terrorismo (0-10) | 6,42 

OFERTA (2019) 

N.º de estabelecimentos classificados | 1,2  

N.º de quartos | 202 431 

N.º de camas | 404 862 

Performance das infraestruturas de transporte aéreo (0-7) | 3,3 

Performance das infraestruturas turísticas (0-7) | 3,2 

PROCURA (2019) 

Principais mercados emissores | Alemanha, Arábia Saudita, Sudão e Reino Unido 

Hóspedes - internacionais | 13 milhões 

Dormidas – internacionais | 136,3 milhões 

Estada média - internacionais | 10,46 noites 

Gastos dos turistas internacionais no país | 11,8 milhões de euros 

N.º de passageiros processados nos aeroportos | 13 milhões  

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE HURGHADA/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 4h59  Países Baixos: Amsterdão | 5h05 

Alemanha: Berlim | 4h34   Países Baixos: Eindhoven | 4h58 

Alemanha: Dusseldorf | 4h52  Reino Unido: Londres/Gatwick | 5h21 

Alemanha: Frankfurt | 4h38   Reino Unido: Glasgow | 5h58 

Irlanda: Dublin | 5h57  Reino Unido:  Manchester | 5h39 

PRESENÇA ON-LINE 

Facebook | >555 mil seguidores (https://www.facebook.com/experienceegypt) 

Twitter | >37 mil seguidores (https://twitter.com/ExperienceEgypt) 

Instagram | 123 mil seguidores (https://www.instagram.com/experienceegypt/) 

YouTube | 
>68 mil seguidores 

(https://www.youtube.com/channel/UCbEsrYwtICShIo_VPoBCQGw) 

Website | http://www.egypt.travel/  

Atividades/Produtos 

destacados 
| Cultura; Sol e Mar; Desporto; Natureza; Spa; Aventura, Familiar. 

Funcionalidades | Mapa interativo; Visit planner; Newsletter 

FONTE: UNWTO; OCDE; Eurostat; Trading Economics; adistanciaentre.com; World Economic Forum; WTTC 
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Ficha de concorrente: Marrocos 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCORRENTE 

 Habitantes | 35,9 milhões 

PIB do país | 99,1 mil milhões de euros 

PIB per capita | 2,8 euros 

Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB | 12% 

Investimentos no setor das viagens e turismo | 4,7 mil milhões de euros 

N.º de pessoas a trabalhar no setor turístico | 1,3 milhões (12,4% do emprego nacional) 

Taxa de desemprego | 11,9% 

Crescimento do setor das viagens e turismo | + 8,5% em 2018 

Índice de competitividade (0-100) | 60,01 

Índice de competitividade viagens e turismo (0-7) | 3,9 

Índice de terrorismo (0-10) | 0,56 

OFERTA (2019) 

N.º de estabelecimentos classificados | 4229 

N.º de quartos | 127 653 

N.º de camas | 269 553 

Performance das infraestruturas de transporte aéreo (0-7) | 3,2 

Performance das infraestruturas turísticas (0-7) | 3,9 

PROCURA (2019) 

Principais mercados emissores | França, Espanha, Reino Unido e Alemanha 

Hóspedes - nacionais | 3,5 milhões 

Hóspedes - internacionais | 23,2 milhões 

Dormidas – nacionais | 7,8 milhões 

Dormidas – internacionais | 158 milhões 

Estada média - internacionais | 6,82 noites 

Estada média - nacionais | 2,2 noites 

Gastos dos turistas internacionais no país | 8,3 milhões de euros 

N.º de passageiros processados nos aeroportos | 12,9 milhões  

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE MARRAKESH/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 3h08  Países Baixos: Amsterdão | 3h38 
Alemanha: Berlim | 4h06   Países Baixos: Eindhoven | 3h33 

Alemanha: Dusseldorf | 3h36  Reino Unido: Londres/Gatwick | 3h19 
Alemanha: Frankfurt | 3h34   Reino Unido: Glasgow | 3h52 

Irlanda: Dublin | 3h31  Reino Unido:  Manchester | 3h33 
PRESENÇA ON-LINE 

Facebook | 
123 mil seguidores 
(https://www.facebook.com/MoroccanNationalTouristOffice) 

Twitter | >7 mil seguidores (https://twitter.com/Visit_Morocco_) 

Instagram | >48 mil seguidores (https://www.instagram.com/visit_morocco_/) 

YouTube | >3 mil seguidores (https://www.youtube.com/user/visitmorocco) 

Website | https://www.visitmorocco.com/en 

Atividades/Produtos 
destacados 

| Shopping; Cultura; Balnear; Natureza; Desporto; MI; Golfe 

Funcionalidades | Meteorologia; Fuso horário; Mapa interativo com regiões de Marrocos 

FONTE: UNWTO; OCDE; Eurostat; Trading Economics; adistanciaentre.com; World Economic Forum; WTTC 



 

 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  190 
 

 

Ficha de concorrente: Tunísia 
CARACTERIZAÇÃO DO CONCORRENTE 

 Habitantes | 11,8 milhões 

PIB do país | 32,4 mil milhões de euros 

PIB per capita | 3,7 euros 

Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB | 13,9% 

Investimentos no setor das viagens e turismo | 714 milhões de euros 

N.º de pessoas a trabalhar no setor turístico | 373,5 mil (10,8% do emprego nacional) 

Taxa de desemprego | 16,2% 

Crescimento do setor das viagens e turismo | + 17,4% em 2018 

Índice de competitividade (0-100) | 56,21 

Índice de competitividade viagens e turismo (0-7) | 3,6 

Índice de terrorismo (0-10) | 3,86 

OFERTA (2019) 

N.º de estabelecimentos classificados | 876 

N.º de quartos | 118 008 

N.º de camas | 236 015 

Performance das infraestruturas de transporte aéreo (0-7) | 2,5 

Performance das infraestruturas turísticas (0-7) | 4,1 

PROCURA (2019) 

Principais mercados emissores | Argélia, Líbia e França 

Hóspedes - nacionais | 2,5 milhões 

Hospedes – internacionais | 4,4 milhões 

Dormidas – nacionais | 5,7 milhões 

Dormidas – internacionais | 29,3 milhões 

Estada média - internacionais | 6,53 noites 

Estada média - nacionais | 2,27 noites 

Gastos dos turistas internacionais no país | 2,2 milhões de euros 

N.º de passageiros processados nos aeroportos | 9,4 milhões  

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE TUNIS/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 3h04  Países Baixos: Amsterdão | 2h42 
Alemanha: Berlim | 2h40   Países Baixos: Eindhoven | 2h34 

Alemanha: Dusseldorf | 2h31  Reino Unido: Londres/Gatwick | 2h43 
Alemanha: Frankfurt | 2h19   Reino Unido: Glasgow | 3h27 

Irlanda: Dublin | 3h17  Reino Unido:  Manchester | 3h04 

PRESENÇA ON-LINE 

Facebook | >380 mil seguidores (https://www.facebook.com/DiscoverTunisiacom.Espana/) 

Twitter | >9 mil seguidores (https://twitter.com/DiscoverTUN) 

Instagram | >33 mil seguidores (https://www.instagram.com/discover_tunisia/) 

YouTube | 
>17 mil seguidores 
(https://www.youtube.com/channel/UC8Byf7CiZwJPUHKNGLIeIRw/featured) 

Website | https://www.discovertunisia.com/en/  

Atividades/Produtos 
destacados 

| Cultura; Spa; Birdwatching; Trekking; Golfe; Aventura  

Funcionalidades | Rotas virtuais com fotografias 3600; Mapa interativo    

FONTE: UNWTO; OCDE; Eurostat; Trading Economics; National Institut of Statistics – Tunisia; adistanciaentre.com; World Economic Forum; 

WTTC 
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Ficha de concorrente: Turquia 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCORRENTE 

 Habitantes | 83,6 milhões 

PIB do país | 629,9 mil milhões de euros 

PIB per capita | 12,4 euros 

Contributo direto do setor das viagens e turismo para o PIB | 11,3% 

Investimentos no setor das viagens e turismo | 13,9 mil milhões de euros 

N.º de pessoas a trabalhar no setor turístico | 2,6 milhões (9,4% do emprego nacional) 

Taxa de desemprego | 13,4% 

Crescimento do setor das viagens e turismo | + 11% em 2018 

Índice de competitividade (0-100) | 62,14 

Índice de competitividade viagens e turismo (0-7) | 4,2 

Índice de terrorismo (0-10) | 6,11 

OFERTA (2019) 

N.º de estabelecimentos classificados | 3940 

N.º de estabelecimentos classificados | 458 306 

N.º de camas | 959 435  

Performance das infraestruturas de transporte aéreo (0-7) | 4,7 

Performance das infraestruturas turísticas (0-7) | 5,0 

PROCURA (2019) 

Principais mercados emissores | Rússia e Alemanha 

Hóspedes - nacionais | 25,2 milhões 

Hospedes – internacionais | 30,9 milhões 

Dormidas – nacionais | 46,9 milhões 

Dormidas – internacionais | 112,2 milhões 

Estada média - internacionais | 3,62 noites 

Estada média - nacionais | 1,86 noites 

Gastos dos turistas internacionais no país | 35,1 milhões de euros 

N.º de passageiros processados nos aeroportos | 51,2 milhões (2019) 

TEMPO DE VOO ENTRE O AEROPORTO DE ANTALYA/PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES   

França: Paris | 3h47  Países Baixos: Amsterdão | 3h48 
Alemanha: Berlim | 3h15   Países Baixos: Eindhoven | 3h41 

Alemanha: Dusseldorf | 3h34  Reino Unido: Londres/Gatwick | 4h06 
Alemanha: Frankfurt | 3h21   Reino Unido: Glasgow | 4h41 

Irlanda: Dublin | 4h42  Reino Unido:  Manchester | 4h23 

PRESENÇA ON-LINE 

Facebook | >5 milhões seguidores (https://www.facebook.com/GoTurkey/)   

Twitter | >745 mil seguidores (https://twitter.com/GoTurkey) 

Instagram | >633 mil seguidores (https://www.instagram.com/goturkey/) 

YouTube | >50 mil seguidores (https://www.youtube.com/GoTurkey) 

Website | https://www.goturkey.com/  

Atividades/Produtos 
destacados 

| Natureza; Gastronomia; História; Spa e Wellness; Religioso; Familiar. 

Funcionalidades | Mapa interativo; Barra de pesquisa para fotografias e vídeos 
FONTE: UNWTO; OCDE; Eurostat; Trading Economics; Republic of Turkey – Ministry of Culture and Tourism; 

adistanciaentre.com; World Economic Forum; WTTC 
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8. Tendências do turismo 

O aumento da procura turística em Portugal e um pouco por todo o mundo, originou o 

aparecimento de novas tendências da procura, com reflexo na oferta e na gestão de destinos 

turísticos. Os turistas estão mais exigentes, com motivações e preferências mais complexas, que 

derivam das características geracionais, das suas necessidades e expetativas relativamente aos 

períodos de lazer. 

Ao longo das últimas décadas e dadas as circunstâncias políticas e sociais da época, as gerações 

foram sendo classificadas de forma distinta.  

 
Classificação das gerações (1925 até aos dias de hoje) 

Na classificação das diferentes gerações encontramos: 

• Geração silenciosa (1925-1945) – Geração de pessoas que em 2020 possuem entre 75 e 95 

anos, marcando (principalmente os mais novos) uma grande presença na sociedade. 

Considerados os avós ou bisavós dos Millennials, viveram e cresceram com receio de se 

expressarem livremente, num período em que ocorreu a Grande Depressão (1929/1939) 

e/ou a Segunda Grande Guerra Mundial (1939/1945). Apreciadores de formas de 

comunicação mais tradicionais, em papel, cara-a-cara ou via telefone. Enquanto turistas 

valorizam, de entre outros, locais seguros, voos diretos entre o país de origem e o destino de 

férias, gastronomia, cultura local, caminhadas ao ar livre (perto da natureza ou em centros 

históricos). Grandes adeptos do Slow travel. 

 

• Geração W (Baby boomers) (1946-1960) – Geração de pessoas que em 2020 possuem entre 

60 e 74 anos e representam um grande potencial para o turismo, sendo mesmo conhecidos 

como os “Seniores ativos”. Ao longo da sua vida conheceram algumas conquistas da 

sociedade, como a liberdade de expressão, cultura Hippie (anos 60 e 70) e o grande aumento 

da taxa de natalidade. Utilizadores de redes sociais e da internet para pesquisar, uma vez que 

continuam a privilegiar a compra em loja e o contato via telefone. Enquanto turistas e tal 

como a geração anterior, privilegiam locais seguros, não muito distantes do seu país de 

origem, conhecer a cultura do local visitado, seja pela gastronomia e vinhos, seja pelo 

artesanato ou outras práticas culturais. Reformados ou em processo de pré-reforma, viajam 
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várias vezes por ano, aproveitando os períodos de menos procura de muitos dos destinos de 

massa, que têm ofertas mais económicas. Grandes adeptos do “Slow travel”, das tradições e 

das visitas a locais religiosos, mercados e outros eventos ao ar livre relacionados com hábitos 

culturais do povo que visitam. As mulheres que pertencem a esta geração integram as Solo 

Together, grupos de mulheres de diferentes idades que viajam para destinos com culturas e 

estilos de vida diferenciados. 

 

• Geração X (1961-1980) - Geração de pessoas que em 2020 possuem entre 40 e 59 anos. Não 

nasceram nem cresceram com as novas tecnologias, mas a informática e mais tarde a internet 

surgiram nas suas vidas nos anos 90. Muitos encontram-se num ciclo de família considerado 

desafiante do ponto de vista do turismo, uma vez que já não têm filhos em idade escolar, 

podendo assim viajar e descobrir novos locais e novos destinos (denominados de DIEN – 

double income with empty nest). Grande potencial de mercado, procuram visitar destinos 

novos, aos quais chegam, principalmente, via rotas oferecidas pelas companhias aéreas de 

baixo custo. Gostam de visitar cidades, consumir a gastronomia local, visitar centros 

históricos e outros locais onde possam adquirir souvenirs e alguns bens alimentares para 

levar de recordação e para consumirem em casa. Ainda nesta geração encontramos também 

os DINK (double income with no kids), casais sem filhos que, por não terem crianças a seu 

cargo, viajam ao longo do ano, sendo que muitas vezes decidem efetuar deslocações de fim-

de-semana perto das datas de partida. Grandes consumidores de gastronomia local, 

souvenirs diferenciados, espetáculos e grandes eventos. Privilegiam as marcas reconhecidas 

internacionalmente, serviços personalizados e vivenciar experiências únicas e exclusivas. 

 

• Geração Y (Millennials) (1981-1995) – Geração de pessoas que em 2020 tem entre 25 e os 39 

anos. Muitos conheceram as novas tecnologias cedo e rapidamente se adaptaram a 

comunicar, partilhar e pesquisar na internet. Geração que aprendeu a viajar cedo, fruto da 

maior oferta de voos em companhias aéreas de baixo custo e de outras opções de transporte. 

Pesquisam, reservam e compram on-line serviços e produtos. São o alvo de muitas empresas 

de turismo. Adeptos do Bleisure (business and leisure), aproveitam para conhecer os locais 

para onde viajam em trabalho. Nesta geração podemos ainda encontrar PANK (professional 

aunts with no kids), tias que não têm filhos e que por isso viajam com sobrinhos ou afilhados. 

Em viagem partilham muitas das suas experiências através de selfies e vídeos nas redes 

sociais. Gostam de short breaks e nano breaks para quebrar a rotina e para comemorar datas 

especiais, escolhendo destinos de curta distância para que as deslocações sejam rápidas e 

diretas. 

 

• Geração Z (1996-2010) – Geração de pessoas que em 2020 tem entre 10 e 24 anos. Esta 

geração nasceu e cresceu numa altura em que a informática, a internet e todos os gadgets já 

existiam. Geração do aqui e agora, que não gosta de esperar, do consumo imediato e acima 

de tudo da consciência ambiental. Do ponto de vista do turismo, constituem um grande 

potencial, uma vez que cresceram num mundo global, onde as viagens são parte 

fundamental. Gostam de conhecer o desconhecido, de fazer voluntariado e acima de tudo 

de defender causas, principalmente aquelas associadas ao ambiente. Nesta geração 
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podemos encontrar os Solo travellers (viajantes solitários), mas também aqueles que viajam 

com grupos de amigos, que ficam alojados em hostels e que aproveitam as promoções 

oferecidas pelas companhias aéreas e baixo custo ao longo do ano. Grandes adeptos do 

voluntarismo e das viagens conscientes (Flight shaming). Grandes utilizadores de redes 

sociais, das comunicações virtuais e das compras on-line. Privilegiam experiências 

inesquecíveis em detrimento da compra de souvenirs ou outros bens supérfluos.  

 

• Geração Alpha – Geração constituída por indivíduos que nasceram depois de 2010. Do ponto 

de vista do turismo são a grande incógnita em termos de procura turística futura, uma vez 

que é uma geração que nasceu em pleno século XXI, onde a comunicação, as comunidades 

digitais e as ligações via redes sociais são uma realidade muito presente. 

Cada uma das gerações referidas anteriormente, constitui um desafio diário para os estrategas 

do turismo, pela diversidade de interesses e, acima de tudo, procura constante de novos serviços 

de viagens e lazer que vão ao encontro das suas necessidades, mas também da sua estrutura 

familiar (solteiros, casados, divorciados, viúvos ou outra), ciclo de família (casais sem filhos, casais 

com filhos menores e em idade escolar, casais com filhos maiores de idade, reformados, entre 

outros) ou interesses pessoais (atividades desportivas, cultura, entretenimento, religião, entre 

outros). Muitas das suas necessidades deram lugar a novas tendências do turismo e ao 

surgimento de produtos e serviços dedicados. 

Nas tendências do turismo moderno encontramos aquelas que decorrem da sociedade, das 

características de uma geração ou tão simplesmente de estilos de vida que conduzem à procura 

de produtos turísticos mais sustentáveis, experiências personalizadas e autênticas que lhes 

permitam usufruir de momentos únicos e inesquecíveis durante os seus períodos de lazer. Por 

outro lado, encontramos tendências que advém das inovações tecnológicas que têm vindo a 

responder a necessidades do mercado, contribuindo para uma melhoria da gestão de processos 

nas empresas e até mesmo nos destinos turísticos, propiciando uma melhor interação com os 

turistas e um acompanhamento do seu perfil de consumo. 

O desafio dos destinos turísticos e das empresas do setor passa pelo equilíbrio entre as várias 

necessidades do turista, as suas expetativas e desejos, e a sustentabilidade do destino, existindo 

por isso a preocupação de oferecer produtos e serviços que combinem o tradicional com o novo, 

numa perspetiva integrada e sustentada, que envolva não só as empresas como também a 

comunidade, as suas tradições e hábitos culturais. 

8.1 Tendências tecnológicas 

Nas tendências tecnológicas com impacto no turismo encontramos aquelas que derivam do 

desenvolvimento de aplicações ou ferramentas que visem facilitar a gestão de processos e uma 

maior e melhor interação com o turista. 
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TENDÊNCIAS CARACTERÍSTICAS 

Smart destinations 

Destinos que utilizam as tecnologias de informação e comunicação, assim como 

os dados disponíveis, para responder aos desafios atuais e tornar a gestão de 

serviços e infraestruturas mais eficientes, com vista a proporcionar uma melhor 

qualidade de vida às pessoas que vivem, trabalham ou visitam o destino. Desta 

forma é possível um destino apresentar todo o seu potencial, tornar a oferta 

mais eficiente e criar redes de comunicação mais modernas e céleres para 

residentes e turistas, criando valor acrescentado para os territórios e a sua 

melhor gestão, contribuindo para um desenvolvimento presente e futuro mais 

sustentável. 

Realidade virtual 

Tendência que visa oferecer experiências simuladas de visita a determinados 

locais, práticas desportivas radicais ou outras de interesse e curiosidade. Envolve 

normalmente o uso de aplicações de entretenimento, que podem ser 

combinadas com elementos físicos que permitem simular a experiência. 

Realidade 

aumentada 

Tendência que visa apresentar uma simulação de ambientes e experiências, 

combinando imagens reais com elementos virtuais. Desta forma é possível 

interagir com ambientes reais e visualizar elementos virtuais que adicionam 

informações, ou apresentam factos sobre o local que se está a observar. Muito 

utilizado em museus, mapas de cidades e outros locais onde o turista possa 

aprender e compreender melhor o espaço onde se encontra. 

Reconhecimento 

tecnológico 

Tendência cada vez mais utilizada no setor turístico e que visa utilizar meios 

tecnológicos para efetuar reconhecimentos faciais ou até mesmo por voz. Desta 

forma o turista pode aceder a determinados serviços, de entre outros, o controle 

de passaporte ou entrada em alojamentos. 

Chatbots 

Ferramentas utilizadas em sites e aplicativos de mensagens, economizando 

tempo e recursos de administração de empresas, oferecendo ao mesmo tempo, 

respostas úteis para as perguntas dos seus clientes em tempo real. 

Machine learning 

Ferramenta utilizada para rastrear o comportamento do consumidor, 

permitindo recomendar, de forma personalizada, produtos ou serviços, tendo 

por base o histórico de compras. 

Cash free travel 

Tendência cada vez mais procurada por turistas, que consiste em substituir o uso 

de dinheiro ou cartões bancários tradicionais, durante as deslocações ao 

estrangeiro, por cartões virtuais que se adaptam à moeda do país visitado. Deste 

modo o utilizador evita o pagamento de comissões e outros impostos.  

Tendências tecnológicas que têm impacto no turismo 

Fonte: OMT; Parlamento Europeu; Skift; Hosteltur; Trekk Soft; Expedia Group; Statista 

 

8.2 Tendências de viagem 

Nas tendências do turismo destacam-se aquelas relativas a motivações de viagem, que por si só 

constituem um elemento de diferenciação e um desafio para as empresas do setor e para os 

destinos turísticos. 
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TENDÊNCIAS CARACTERÍSTICAS 

Solo travel 

Pessoas que viajam sozinhas, principalmente para países que sejam seguros e 
que tenham uma oferta estruturada de serviços. Muito procurado por mulheres, 
que procuram nestas deslocações conhecer outras realidades, interagir com a 
cultura do local e acima de tudo aproveitar para usufruir de experiências 
singulares que permitam reflexões pessoais. 

Solo together 
Grupos de mulheres, de diferentes faixas etárias, que viajam em grupo para 
destinos com hábito culturais distintos. 

Slow travel 

Tipo de viagem de lazer muito procurada por turistas que pretendem visitar 
locais, ainda pouco massificados do ponto de vista turístico, e onde ainda é 
possível apreciar e participar em processos artesanais de confeção de produtos, 
pratos gastronómicos e outros, assim como contatar com diversas tradições 
locais. 

Viajar para destinos 
desconhecidos 

Compra de um pacote de férias organizado por uma empresa especializada, cujo 
destino é desconhecido até ao momento da partida. Muito procurado por 
millennials, que pretendem explorar novos lugares, sem terem que se preocupar 
com todo o processo de pesquisa e reserva de serviços.  

PANK 
(Professional Aunt 

with no kids) 

Mulheres que não têm filhos e que viajam com sobrinhos ou afilhados. As PANK 
são influenciadoras digitais e desempenham um papel financeiramente 
significativo na vida dos filhos de familiares ou amigos. São ativas nas redes 
sociais e influenciam as decisões de compra de outras pessoas, incluindo mães. 
Grandes consumidoras de marcas e de serviços diferenciados, onde podem 
vivenciar, com os acompanhantes menores, experiências únicas e por vezes 
personalizadas. 

Walking tourism 
Turistas que optam por caminhar grandes distâncias durante as suas viagens, o 
que lhes permite usufruir de experiências enriquecedoras e genuínas e uma 
maior interação com a comunidade, natureza e hábitos culturais. 

Turismo de festivais 
Deslocação de pessoas para participarem em festivais de música. Este tipo de 
eventos atrai visitantes de todo o mundo, contribui para a economia do destino 
e para o posicionamento da marca do destino.  

Viajar com mascotes 
Viagens, em períodos de lazer, com animais de estimação, com procura de 
alojamentos e outros serviços que permitam a entrada de animais. 

Voluntarismo 

Turistas que durante o seu período de lazer se deslocam a locais onde possam 
efetuar missões de voluntariado, envolvendo-se com a dinâmica da comunidade. 
Em troca do trabalho de voluntariado podem, em determinados locais, ter 
alojamento e alimentação gratuitos ou a baixo preço. 

Bleisure 
(Business+leisure) 

Pessoas que viajam em negócios e que adicionam a esta deslocação mais um dia 
ou dois de lazer, para assim explorarem e conhecerem melhor o local. Também 
conhecido com bizcations (business and vacations). 

Casamentos no 
estrangeiro 

Casais que pretendem casar fora do seu local de residência habitual, convidando 
amigos e familiares que viajam até ao destino escolhido. Os destinos 
privilegiados são principalmente aqueles que possuem boas condições 
climatéricas, boas acessibilidades aéreas e serviços estruturados de alojamento, 
catering e outros. Esta tendência é muito importante, dado o número de 
empresas e serviços do destino que envolve, contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento económico do local.  

Despedidas de 
solteiros 

Grupos de homens ou de mulheres que procuram um destino, normalmente 
internacional, para efetuar a despedida de solteiro(a) de um dos elementos do 
grupo. Normalmente o grupo reserva diferentes serviços, tais como alojamento, 
catering e outras atividades complementares no destino. 

Tendências associadas a motivações de viagem  

Fonte: OMT; Parlamento Europeu; Skift; Hosteltur; Trekk Soft; Expedia Group; Statista.  
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8.3 Tendências associadas à consciência ambiental 

Tendências associadas a turistas que têm uma maior sensibilidade para as questões ambientais e 

que optam por comportamentos que tenham um menor impacto nas comunidades visitadas. 

TENDÊNCIAS CARACTERÍSTICAS 

Purista cultural 

Turistas que apreciam a autenticidade, a imersão cultural e a diversidade, sendo 
estas características mais importantes que o luxo, o conforto e a conveniência. 
Enquanto estão no destino de férias frequentam os mesmos lugares que os 
residentes, de forma a conhecerem hábitos e costumes locais e a interagirem 
com a realidade cultural do povo. 

Flight shame 
Tendência associada a pessoas que têm vergonha de utilizar o transporte aéreo 
nas suas deslocações por questões de emissão de CO2, privilegiando desta forma 
o uso de transportes coletivos ou outras opções partilhadas. 

Viajante ético 

Turista que tem a consciência de que a sua deslocação e visita a determinados 
locais deixa algum tipo de pegada ecológica, pelo que tentam minimiza-la ao 
máximo. Adeptos dos princípios da economia partilhada, tentam compartilhar 
recursos enquanto viajam, tais como a partilha de transportes, para assim 
reduzir as emissões de carbono. Estes turistas são muito atraídos por ambientes 
rurais, uma vez que os mesmos lhes permitem entrar em contato com a natureza 
e escapar de ofertas mais materialistas. 

Economia circular 

Tendência associada a uma produção e consumo que promove o uso sustentável 
dos recursos, num princípio de redução, reutilização, recuperação e reciclagem 
de materiais e energia, assumindo-se como um elemento chave para promover 
a dissociação entre o crescimento económico e o aumento no consumo de 
recursos.  

Tendências associadas à consciência ambiental  

Fonte: OMT; Parlamento Europeu; Skift; Hosteltur; Trekk Soft; Expedia Group; Statista.  

8.4 Tendências associadas a novos conceitos ou novos perfis de procura 

Tendências que decorrem das preferências dos turistas, de novos perfis de procura ou tão só de 

apresentação de opções mais inovadoras e atrativas que derivam, em alguns casos, de estilos de 

vida e hábitos culturais. 

TENDÊNCIAS CARACTERÍSTICAS 

Short breaks 

Procura de mais momentos de lazer ao longo do ano, com vista a descansar e a 
quebrar rotinas diárias. Os short-breaks estão associados a deslocações, 
nacionais ou internacionais, de três a cinco dias, por forma a aproveitar feriados 
que estejam perto do fim-de-semana e/ou promoções existentes nas várias 
empresas turísticas (transporte aéreo, alojamento, entre outros). 

Nano breaks 

Viagens de dois dias/uma noite, com o objetivo de comemorar um evento 
importante ou uma data especial. Esta tendência foi alavancada com o 
aparecimento das companhias aéreas de baixo custo, que vendem viagens de 
avião para diferentes cidades e capitais do mundo a tarifas convidativas e em 
horários que permitem desfrutar do destino mais horas (chegada ao destino no 
início da manhã e regresso no final do dia). 

Experiências  

Turistas que pretendem desfrutar de experiências memoráveis, em vez da 
aquisição de bens supérfluos durante o período de férias, ou da reserva de 
alojamentos mais caros. É uma tendência importante, pois permite fidelizar 
clientes ao destino pela oferta de experiências diferenciadas e inesquecíveis. 

Digital detox 
Turistas que procuram, nos seus períodos de lazer, desconectarem-se de meios 
digitais (telemóveis, computadores e outros gadgets).  
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Personalização 
Oferta de serviços personalizados aos turistas, de forma a ir ao encontro das suas 
preferências e expetativas pessoais. Importante para fidelizar o turista. 

Hotéis Adults only 

Conceito que começa a ganhar expressão e que está associado à procura de 
hotéis só para adultos, evitando por isso a partilha de espaços com famílias com 
crianças. Muito procurado por casais sem filhos (DINK), casais com filhos adultos 
(DIEN) ou pela comunidade LGBTQIA+. 

Travel Influencers 

Pessoa que utiliza as redes sociais ou um blog e que tem acesso a um grupo 
elevado de seguidores que partilham interesses semelhantes. Por via de 
comentários ou recomendações pode persuadir a utilizar um determinado 
serviço ou produto ou a visitar um determinado local. No caso do turismo podem 
influenciar a visita a um destino/local, a reserva de um alojamento ou consumo 
de um produto local. 

Tendências associadas a novos conceitos ou novos perfis de procura  

Fonte: OMT; Parlamento Europeu; Skift; Hosteltur; Trekk Soft; Expedia Group; Statista.  
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9. COVID-19 e o impacto no turismo 

9.1 Contexto internacional 

A ano de 2020 encerra em si um período de incerteza, um panorama que em nada se assemelha 

a outros vividos no passado recente. Com índices de crescimento elevados até finais de 2019, o 

setor do turismo conheceu em 2020 o pior cenário que qualquer setor económico pode 

enfrentar, com um decréscimo muito elevado das chegadas internacionais a partir do mês de 

março, altura em que a pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) se alastrou um pouco por todo o 

mundo. 

O relatório anual do impacto económico do WTTC revela que o setor global de viagens e turismo 

sofreu uma perda de equivalente a US$ 4,5 biliões em 2020 devido ao impacto do COVID-19, 

cerca de 49,1% do PIB mundial. Ao todo a contribuição do setor para o PIB global caiu para US$ 

4,7 biliões (5,5% da economia global), quando em 2019 representava US$ 9,2 biliões (10,4%). 

Dados deste mesmo relatório apontam que em 2019 o setor do turismo contribuiu com 10,6% 

do emprego mundial (334 milhões), situação que veio a ser completamente alterada em 2020, 

onde se registou uma quebra de 18,5%, ou seja, perto de 62 milhões de empregos. Destacam-se 

ainda as quebras, face ao ano anterior, nos gastos com viagens domésticas de cerca de 55% e nas 

viagens internacionais, na ordem dos 69,4%.  

Recuperar o turismo é agora uma prioridade, mas o setor tem que se tornar, a curto prazo e numa 

perspetiva de futuro, mais sustentável e resiliente, pois só assim conseguirá fazer face a situações 

inesperadas como aquela que se vive no atual quadro pandémico. 

O turismo doméstico tem vindo a desempenhar um papel fundamental na mitigação do impacto 

que o contexto pandémico originou, sendo certo que a recuperação ideal é aquela que assenta 

tanto nos fluxos internacionais como domésticos, pelo que os destinos têm que cooperar 

globalmente utilizando soluções criativas e sustentadas. 

No atual contexto, a sobrevivência de muitos negócios, associados ao setor turístico, só é possível 

por via do apoio governamental e do esforço continuado de cada país, por forma a evitar o 

encerramento definitivo de muitas empresas e o desemprego massivo nas comunidades que são 

muito dependentes deste setor de atividade. 

São várias as prioridades em que os destinos se devem focar, em concreto: (i) recuperar a 

confiança dos turistas; (ii) Apoiar as empresas turísticas na sua adaptação e sobrevivência; (iii) 

Promover o turismo doméstico e apoiar a recuperação do turismo internacional de forma segura; 

(iv) Providenciar informação clara aos turistas e às empresas, com vista a reduzir as dúvidas e a 

incerteza; (v) Desenvolver medidas que permitam manter a capacidade de resposta do setor; (vi) 

Criar medidas de cooperação entre países; (vii) Construir um turismo mais resiliente e 

sustentável. 
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O setor do turismo deve aprender com a situação atual e dela tirar lições para situações futuras, 

pois só assim poderá construir um cenário mais adequado de crescimento sustentado e resiliente. 

A atual crise pandémica deve ser vista como uma oportunidade de repensar o turismo de futuro. 

Os Governos têm que conseguir perceber as implicações a longo prazo desta crise, 

desenvolvendo uma capitalização assente na digitalização, apoiando a transição para medidas 

que visem uma redução da pegada do carbono e acima de tudo promoverem uma transformação 

estrutural que vise um crescimento económico mais fortalecido, mais sustentável e resiliente. 

Dados da UNWTO, relativos a janeiro de 2021, mostram que houve um decréscimo de 87% nas 

chegadas internacionais quando comparado a janeiro de 2020, com impactos diretos em todas 

as empresas que operam no setor, aumento do desemprego e fragilização das economias de 

muitos destinos que têm elevados índices de procura turística. 

De acordo com Barómetro da UNWTO, todas as regiões do mundo mantiveram as quebras na 

procura nos primeiros meses de 2021, devido essencialmente às restrições de viagem impostas 

pelo agravar da pandemia COVID-19, quarentenas obrigatórias e encerramento de fronteiras. A 

tudo isto pode ser ainda adicionada a dificuldade de distribuição das vacinas, que se demonstrou 

menos célere que o esperado, atrasando desta forma a retoma do setor. 

 

Chegadas turísticas internacionais (variação %) 

Fonte: Organização Mundial de Turismo (OMT) 

No panorama mundial, e comparando as chegadas internacionais do mês de janeiro de 2021 com 

o período homólogo, podemos verificar que ocorreu globalmente uma quebra de 87% em 2021. 

A região da Ásia Pacífico sofreu quebras de cerca de 96%, sendo aquela que apresenta maior nível 

de restrições. A região da Europa e a região da África registaram quebras de 85%, o Médio Oriente 

de 84% e as Américas de cerca de 77%. 
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Chegadas turísticas internacionais (variação %) 

Fonte: Organização Mundial de Turismo (OMT) 

Para o Secretário Geral da UNWTO, Zurab Pololikashvili, o ano de 2020 foi o pior de sempre no 

setor do turismo, pelo que a comunidade internacional tem que atuar de forma urgente para 

assegurar que o ano de 2021 seja um ano de recuperação, uma vez que muitas pessoas e negócios 

dependem disso mesmo. Melhorar a coordenação de estratégias entre países e harmonizar os 

protocolos de segurança sanitária, são pilares essenciais para recuperar a confiança dos turistas 

e permitir que o turismo internacional possa voltar a crescer de forma segura e sustentada. Acima 

de tudo esta crise é uma oportunidade para repensar o setor do turismo e a sua contribuição 

para as pessoas e para o planeta, uma oportunidade de construir um setor melhor, mais 

sustentável, inclusivo e resiliente, que assegure que os benefícios do turismo são desfrutados de 

forma ampla e justa.  

Perante a incerteza do que será o futuro próximo, a UNWTO aponta dois cenários para o ano de 

2021, um primeiro que considera a possível retoma do turismo internacional no segundo 

semestre de 2021, assente numa redução das medidas restritivas de viagem e o sucesso dos 

programas de vacinação e ainda a introdução de protocolos harmonizados como aquele 

referente ao Digital Green Certificate que está a ser planeado pela Comissão Europeia. Este 

cenário aponta para a retoma a partir de julho de 2021, com uma perspetiva de aumento na 

ordem dos 66% nas chegadas internacionais em comparação com período homólogo. Mesmo 

assim estes valores estão cerca de 55% abaixo dos níveis de 2019.  

O segundo cenário apontado é menos positivo para o setor, apontando para uma retoma só a 

partir de setembro de 2021 e com dados que apontam um aumento de cerca de 22% das 

chegadas internacionais em comparação ao período homólogo. Um cenário que está cerca de 

67% abaixo dos números de 2019. 
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De acordo com o relatório do primeiro trimestre 2021 da European Travel Commission, relativo 

às tendências e previsões para o turismo europeu, é esperada alguma retoma no setor ainda em 

2021, estimando-se, porém, que as chegadas internacionais se situem 46% abaixo dos níveis de 

2019 e prevendo-se que uma total recuperação só venha a acontecer em 2024. 

 É salientado o papel essencial das vacinas contra a COVID-19 para permitir gerar confiança e, 

conjuntamente com outras medidas como a testagem e os certificados de vacinação permitir a 

redução de restrições às viagens. 

De acordo com um inquérito da ETC, 56% dos europeus estarão otimistas relativamente às suas 

férias de verão em 2021, enquanto 27% mostraram-se renitentes a viajar nos próximos 6 meses. 

Num estudo desenvolvido pela Expedia Group, junto de oito grandes mercados internacionais 

(Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, França, Japão, México e Reino Unido), com o objetivo de 

aferir quais os desejos dos viajantes em 2021, verifica-se que uma das tendências é pela procura 

de destinos que sejam perto do local de residência, ao qual se possa aceder de carro. Por outro 

lado, existe uma vontade crescente para efetuar reservas para estadias mais longas, sendo os 

fatores confiança, comodidade e segurança muito importantes na hora da escolha. Associado a 

estes fatores surgem também a necessidade da existência de políticas flexíveis de cancelamento 

ou alteração de reserva, para fazer face a fatores externos associados a restrições originadas pela 

pandemia. 

 As restrições e incertezas existentes no quadro pandémico ainda limitam significativamente as 

viagens ao estrangeiro, contando-se que a retoma em 2021 seja essencialmente sentida no 

domínio do turismo interno dos países. 

Segundo as previsões apresentadas pela IATA e pela Tourism Economics de 2021, os passageiros 

apresentam uma vontade crescente de viajar a curto e a longo prazo, com perspetivas de 

crescimento relativamente ao cenário vivido em 2020. Os dados apontam para que em 2021 os 

números globais de passageiros recuperem cerca de 52% dos níveis pré-COVID-19 (2019), 88% 

em 2022 e ainda que no ano de 2023 se consiga ultrapassar estes níveis (105%). As estimativas 

apontam para que em 2030 o número global de passageiros atinga os 5,6 biliões, ou seja, cerca 

de 7% abaixo das projeções pré-COVID-19, levando os analistas a referir que se espera um 

abrandamento do crescimento, devido essencialmente a condições demográficas e a limitações 

originadas pela liberalização do mercado, com crescimentos médios anuais entre 2019 e 2039 de 

cerca de 3,2%, percentagem abaixo do esperado em período pré-COVID-19 (3,8%). 

9.2 Tendências do turismo pós-COVID-19 

A pandemia de COVID-19 restringiu drasticamente as viagens turísticas, obrigou as populações a 

confinamentos prolongados e trouxe uma significativa mudança de hábitos em todo o mundo.  

Porém o desejo de viajar manteve-se latente e vários estudos de organizações turísticas 

(operadores, plataformas de reservas, académicos) indicam que grande parte das pessoas tem 
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uma vontade acrescida de viajar e planeia fazê-lo à medida do levantamento de restrições e num 

novo quadro de tendências apontado por especialistas do setor. 

Um relatório do WTTC – World Tourism & Travel Council (2020), sobre a retoma e o futuro do 

turismo pós-COVID-19, aponta para quatro grandes tendências a ter em atenção no que concerne 

à evolução da procura turística. 

- Preferência dos turistas pelo que lhes é mais familiar e seguro, levando-os a optar, no curto 

prazo, por um turismo de proximidade (turismo interno) e por atividades ao ar livre; 

- Segurança, confiança, saúde e higiene também balizam as escolhas da nova era do turismo, 

aspetos que as empresas turísticas em toda a cadeia de valor terão de assegurar; 

- Inovação e digitalização revelam-se fundamentais no setor com as novas tecnologias a 

responderem a novos padrões de consumo, nomeadamente no que se refere a tecnologias 

contactless e outras que promovam viagens turísticas seguras com experiências perfeitas; 

- A sustentabilidade é outo dos focos, com incidência social, ambiental e institucional. 

Por seu turno, um inquérito da Booking (2020), junto de vinte mil viajantes de 28 países, também 

antecipa as principais tendências no setor das viagens e turismo, destacando a procura por um 

maior nível de segurança e por ofertas mais sustentáveis. Os destinos de proximidade, bem como 

os mais longínquos e uma aproximação entre os conceitos de viagem e de trabalho são 

tendências sinalizadas, bem como a inovação mais acelerada no setor das Viagens e Turismo de 

forma a acompanhar as alterações no mercado e responder às expectativas e comportamentos 

dos turistas. 

Dos tópicos mais focados nas várias abordagens às tendências do turismo no pós-COVID-19, 

destacam-se: 

Higiene, saúde e segurança 

As questões de higiene e segurança e a sua perceção pelos turistas serão basilares. As pessoas 

tenderão a procurar destinos de baixo risco, onde a oferta de alojamento, restauração e atrações 

turísticas assegurem boas práticas no que se refere a medidas de prevenção contra a COVID-19. 

A confiança dos consumidores também dependerá da capacidade dos destinos no que se refere 

a vacinação e testagem.  

Digitalização 

As novas tecnologias e a chamada transição digital constituem-se como ferramentas essenciais 

para adaptar a indústria turística aos novos viajantes, assegurando um maior controlo dos riscos 

de saúde, aumentando a perceção de segurança dos turistas e permitindo uma cada vez maior 

personalização das viagens.  
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Flexibilidade 

As opções de viagem e de alojamento também estarão bastante ligadas à garantia de um retorno 

sem problemas e a uma maior flexibilidade no que toca às reservas e às políticas de 

cancelamento, processos de reembolso e seguros.  

Relação preço qualidade 

Num quadro de forte impacto económico provocado pela pandemia, prevê-se que os 

consumidores se tornem mais exigentes e cuidadosos no planeamento das suas viagens, 

nomeadamente no que se refere à relação custo-benefício das suas aquisições. 

Turismo interno e de proximidade 

A procura por lugares com os quais haja maior familiaridade, aumentando a perceção de 

segurança, tende a favorecer o turismo interno.  As pessoas quererão viajar mais dentro do 

próprio país e até dentro da sua própria região, ou para países geograficamente próximos e 

destinos onde já tenham estado previamente. Nestas viagens, tendencialmente escolherão 

deslocar-se em viatura própria, em detrimento de transportes coletivos.  

Viagens e trabalho 

Conceitos como “digital nomads” e “workations” 

já surgem como uma nova realidade do turismo   

em tempo de pandemia e prevê-se que aumente 

a procura por viagens em que se conjuga tempo 

de férias com trabalho à distância.  

O teletrabalho veio alterar a perceção das pessoas 

relativamente à relação trabalho-férias e as 

pessoas tenderão a fazer viagens mais longas para 

conseguir combinar o seu tempo de férias com o trabalho à distância, aumentando o tempo de 

estada nos destinos.  

Natureza e ar livre 

Para contrabalançar o tempo prolongado de confinamento, em que as pessoas ficaram retidas 

em casa, e por razões de mitigação de riscos, a procura por atividades ligadas aos recursos 

naturais, em meios rurais e ao ar livre é assinalada como crescente. 

Turismo de experiências 

O tempo vivido em pandemia fez aumentar o desejo de experiências não relacionadas com o 

turismo de massas. Na procura por esse turismo de experiências, assinalam-se não só as 

atividades de natureza e ar livre, como o ecoturismo, os passeios a pé ou de bicicleta, mas 

também de atividades criativas como a fotografia ou a aprendizagem de saberes locais de 

artesanato, de gastronomia, entre outros, experiências simples e terra-a-terra, ou ainda um 

turismo de introspeção, sensorial e contemplativo.  Enquadram-se também aqui os conceitos de 
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“slow travel” e “slow tourism”, em que o viajante se integra no destino com tempo suficiente 

para explorar, descobrir e usufruir do território num ritmo que lhe possibilita a apreensão da 

cultura local. 

Turismo responsável e sustentável 

Também se consolida um perfil de turista mais consciente e responsável, que procura viajar de 

forma mais sustentável, se preocupa com o ambiente e com o contributo que pode dar aos 

negócios locais dos sítios que visita, à recuperação  do destino  e  ao bem-estar das comunidades 

locais. 

Por outro lado, e para contrabalançar o tempo de distanciamento social, surge também uma 

tendência que visa o diálogo, o desenvolvimento humano e a paz, o que deverá favorecer o 

turismo de visita a familiares e amigos e o turismo voluntário. 

9.3 O impacto da pandemia COVID-19 no desempenho turístico do Algarve 

Embora seja legítimo contestar os limites da total extensão do impacto da pandemia nas 

atividades económicas a nível global, é também verdade que quando se procede à analise 

comparativa do desempenho dos principais indicadores turísticos com o período homólogo 

imediatamente anterior, igualmente se aceita a linearidade entre esse mesmo desempenho e o 

atual contexto de saúde pública. 

Assim, pode ser inferida a forma como a confiança dos consumidores e as próprias políticas 

nacionais e internacionais que, por sua vez, condicionaram decisivamente os fluxos turísticos no 

último ano e meio foram afetados pelos recentes acontecimentos. 

No entanto, e apesar de uma crescente preocupação nos centros de decisão com o evoluir da 

situação na origem e os possíveis impactos na saúde pública mundial, é notório que o 

comportamento da procura global no início 2020 demonstrava uma vitalidade e desempenho 

superiores aos níveis verificados no ano anterior. 

Esta situação inverteu-se, não só a nível internacional, mas sobretudo e no que a esta análise 

concerne, no nosso país, a partir de 18 de março de 2020, quando o Presidente da República 

decretou o estado de emergência em Portugal, provocado pela proliferação de casos de contágio 

no nosso território. 

A restrição à liberdade de circulação na via pública, a adoção do teletrabalho, o encerramento de 

determinadas tipologias de comércio e serviços, a proibição da aglomeração de pessoas fora de 

determinados limites e, sobretudo, a reposição do controlo de pessoas nas fronteiras, foram 

decisivas na retração da confiança das pessoas e dos fluxos turísticos. 

Importa agora fazer uma análise ao desempenho dos principais indicadores turísticos, e 

sobretudo a forma como evoluíram durante o ano 2020, face ao período homólogo em 2019. 

Esta é uma tentativa de perceber o comportamento desses indicadores em todo do território 



 

 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  208 
 

 

português e, sobretudo no Algarve, procurando estabelecer comparações, não só para entender 

a procura interna, mas igualmente a externa. 

DORMIDAS 

Em 2019, a curva do número de dormidas no Algarve evoluiu de acordo com o padrão normal da 

procura turística, crescendo progressivamente do valor mais baixo registado em janeiro (548 mil 

dormidas), até agosto onde se verificou o habitual máximo (3,4 milhões de dormidas). 

Após este momento, a procura diminuiu até dezembro, onde se verificaram 602 mil dormidas, 

ainda assim, valor superior ao que se observou em janeiro. 

Em 2020, e embora fosse já de conhecimento generalizado a presença geograficamente limitada 

do SARS-CoV-2 entre a população, as dormidas nos primeiros 2 meses do ano mantiveram a curva 

comportamental típica, onde os valores verificados, tanto em janeiro, como em fevereiro, foram 

inclusivamente superiores ao período idêntico do ano anterior. 

Em março, mês em que o estado de emergência foi decretado e foram estabelecidas limitações 

à circulação interna e internacional de pessoas, as dormidas desceram quase 60% (520 mil), face 

a 2019. 

Vincadamente em contraciclo, os valores verificados em abril e maio de 2020 (respetivamente 28 

e 41 mil dormidas) dificilmente encontrarão paralelo na região desde que este indicador começou 

a ser registado. 

 

Número de dormidas no Algarve (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Entre junho e dezembro de 2020, a curva de desempenho das dormidas apresenta-se idêntica ao 

que se poderia esperar de um ano comum, no entanto, a procura foi, quase na totalidade, inferior 

a 50% face ao mês correspondente em 2019. Inclusive em alguns casos, a variação negativa foi 

superior a 95% (abril e maio). 

Em 2020, a tendência de aumento dos fluxos turísticos na região encontrava eco no constante 

reconhecimento das regiões e do país em importantes prémios internacionais de turismo. 

A partir de março, a quebra na procura traduziu-se em valores anormalmente baixos para a época 

do ano, tal como se verificou em todas as regiões do país, registando-se uma variação negativa 

superior a 95% (155 mil e 276 mil dormidas em março e abril, respetivamente), face a 2019. 

Entre junho e dezembro de 2020, a curva da procura adota a evolução esperada, até um máximo 

aproximado de 5,1 milhões de dormidas em agosto, descendo posteriormente para valores, 

também estes incomuns, de novecentos e sessenta mil dormidas em dezembro. 

 

Número de dormidas em Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

No seguinte gráfico, onde se representa a variação das dormidas no Algarve e em Portugal, entre 

2019 e 2020, é possível perceber o paralelismo entre os comportamentos da curva da procura 

nos dois territórios. 
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Variação das dormidas no Algarve e em Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

 

Em 2019, na métrica de dormidas por região, o Algarve foi a área do território que mais se 

destacou (20,9 milhões), com valores aproximados a Lisboa (18,6 milhões). 

O Porto e Norte surge imediatamente a seguir, com 10,8 milhões de dormidas, perto de metade 
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dormidas totalizasse 7,9 milhões, o que significou menos de metade daquelas verificadas no ano 
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algarvia. 
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Número de dormidas em Portugal por regiões (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

No que se refere ao peso relativo da procura de acordo com a origem da mesma, em 2019, o 

mercado externo representava 76,0% da procura no Algarve e 69,9% em Portugal, indicativo de 

uma forte dependência do mesmo na composição do PIB, e sujeito aos impactos de fenómenos 

internacionais, como se veio a verificar com o COVID-19. 

Em 2020, o peso do mercado interno em Portugal sofreu uma inversão, passando a assumir-se 

como o principal responsável pela procura (52,5%), enquanto o Algarve assistiu a um progressivo 

equilíbrio na origem dos fluxos turísticos, tendo a procura interna atingido valores ligeiramente 

superiores a 48% do total. 

 

Número de dormidas nacionais e estrangeiros (2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Durante este ano, as dormidas nacionais registaram uma descida de 5 milhões para 3,8 milhões, 

valor ainda inferior comparativamente, mas suficiente para compensar a descida acentuada 

verificada nas dormidas de estrangeiros de 15 milhões para 4 milhões. 

 

 

Número de dormidas nacionais e estrangeiros (2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Número de dormidas por mercados estrangeiros no Algarve (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

A variação mais importante entre 2019 e 2020, foi no mercado irlandês com uma descida de 

92,9%, logo seguida do mercado britânico, com 83,1% e França com uma variação negativa de 

66,7%. 

 

Variação das dormidas nos mercados estrangeiros no Algarve (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

A composição da procura externa no território nacional é algo diferente daquela que se verifica 

no Algarve. Apesar dos dois principais mercados, o Reino Unido e a Alemanha, serem comuns ao 

que se verifica no Algarve, o Brasil e os EUA também assumem uma preponderância que não é 
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Número de dormidas por mercados estrangeiros em Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

 

Em 2019, os cinco principais mercados da procura externa em território nacional (por ordem de 

importância Reino Unido, Alemanha, Espanha, França e Brasil) foram responsáveis por 57,9% das 

dormidas totais. 

No ano seguinte, a estrutura e ordem de importância manteve-se inalterada, embora a variação 

negativa observável tenha sido desde 66%, no mercado espanhol, até 88,9% no mercado 

americano. 

 

Variação das dormidas nos mercados estrangeiros em Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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HÓSPEDES 

Traçando uma óbvia comparação entre o comportamento dos indicadores dormidas e hóspedes, 

verifica-se um paralelismo entre o desempenho das duas curvas, tanto em 2019, como em 2020. 

Em 2019, a evolução do número mensal de hóspedes é coerente com a expetativa perante aquela 

que é a dinâmica habitual da procura na região. Após atingir os 139 mil hóspedes em janeiro – 

menor valor do ano –, os números do indicador evoluem positivamente até agosto, mês em que 

se verificam 776,7 mil hóspedes registados, para depois entrarem em queda esperada até 

dezembro, com 169,7 mil hóspedes registados. 

Após o virar do ano, em 2020, os números de hóspedes em janeiro e fevereiro são superiores aos 

verificados em 2019, à semelhança do desempenho no número de dormidas. O mês de janeiro 

começa com um número de hóspedes inferior ao dezembro anterior, mas superior ao período 

homólogo em 2019, tal como fevereiro, com uma variação positiva de 19,1%. 

A partir de março, e tal como sucede com as dormidas, o número de hóspedes decresceu até 

junho, período onde volta a crescer até agosto, o máximo anual verificado. Este desempenho 

deveu-se igualmente à adoção das medidas de contenção e saúde pública relacionadas com a 

pandemia de SARS-CoV-2. Em junho, as medidas anteriormente decretadas foram aligeiradas, 

permitindo a circulação interna das pessoas, assim como a abertura das fronteiras. 

A partir desse momento, o número de hóspedes correspondeu ao aumento natural da procura. 

A variação negativa da procura atingiu 60,4% em março e, até 99,1% no mês seguinte. 

 

Número de hóspedes no Algarve (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

 

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

 600 000

 700 000

 800 000

 900 000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

N
.º

 H
ó

sp
ed

es
 A

lg
ar

ve

2019 2020



 

 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  216 
 

 

A análise dos números correspondentes ao território nacional reforça as dificuldades sentidas 

pelo setor e o impacto no turismo, das medidas adotadas em março de 2020. 

O comportamento das curvas anuais 2019/2020 foi idêntico ao que se verificou no Algarve. 

Novamente, e considerando o ano de 2019, o mês de janeiro registou o número mais baixo de 

hóspedes 1,2 milhões de dormidas, valor que gradualmente subiu até ao máximo de 3,3 milhões 

em agosto, evolução expectável pela dinâmica já conhecida da procura. De setembro até 

dezembro assistiu-se a uma descida dos valores de hóspedes até 1,5 milhões em dezembro. 

Em 2020, e até março, verificou-se um aumento do número de hóspedes, situação que se 

inverteu após a adoção das medidas de saúde pública relacionadas com o SARS-CoV-2. A variação 

em abril foi ligeiramente inferior ao que aconteceu no Algarve, mas não menos demonstradora 

do impacto negativo contextual (-97,7%). 

As variações ao longo do ano, sempre negativas foram similares aquelas que ocorreram na região 

algarvia. 

 

Número de hóspedes em Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

No gráfico de variação do número de hóspedes no Algarve e Portugal, entre 2019 e 2020, é 

possível perceber o paralelismo entre os comportamentos da curva da procura nas duas 

dimensões territoriais. 

Embora muito próximas na sua evolução anual, no geral as variações no território nacional, no 

seu todo, foram superiores às que ocorreram no Algarve. 
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Variação dos hóspedes no Algarve e em Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

 

Ao contrário do que acontece no indicador anterior, o Algarve surge em terceiro lugar na lista das 

regiões com mais hóspedes durante 2019, atrás de Lisboa e do Porto e Norte, embora os 

hóspedes que visitam o Algarve tenham conseguido um número superior de dormidas. 

A região algarvia teve 5,1 milhões de hóspedes em 2019, apenas abaixo do Porto, com 5,9 milhões 

e de Lisboa, com 8,2 milhões. 

Em 2020, a performance foi inferior a Lisboa e Porto, e com os mesmo números do Centro. 

 

Número de hóspedes em Portugal por regiões (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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Em 2019, a análise do indicador hóspedes no Algarve, evidencia que 70,8% dos visitantes que 

deram origem a noites na região, provinham de mercados externos, número que contrasta com 

os 60,4% no total do território português. 

Estes números, tal como nas dormidas, demonstram o grau de dependência dos visitantes 

oriundos de fora do nosso território. 

 

Número de hóspedes nacionais e estrangeiros (2019) 

Fonte: Turismo de Portugal 
 

Em 2020, tal como nas dormidas, o peso do mercado interno em Portugal sofreu uma inversão, 

passando a assumir-se como o principal responsável pela procura (62,1%), enquanto o Algarve 

assistiu a um progressivo equilíbrio na origem, tendo a procura interna atingido valores 

ligeiramente superiores a 53,3% do total. 

Pode comprovar-se que, apesar da descida dos números face ao ano anterior, a procura nacional 

no Algarve manteve-se relativamente estável, onde a queda acentuada, embora explicável, 

pertenceu aos mercados estrangeiros. 

 

Número de hóspedes nacionais e estrangeiros (2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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No que se refere a visitantes que deram origem a noites na região, em 2019, os principais 

mercados foram o Reino Unido (1,2 milhões de hóspedes), a Espanha (400 mil hóspedes), a 

Alemanha, com um desempenho idêntico à Espanha, a França (300 mil hóspedes) e a Irlanda 

(também com 300 mil hóspedes). 

Em 2020, houve um equilíbrio na origem dos hóspedes, com os mercados a equivalerem-se sem 

discrepâncias evidentes.  

 

Número de hóspedes por mercados estrangeiros no Algarve (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

No entanto, o encerramento das fronteiras diretas com Espanha e as sucessivas medidas de 

controlo impostas por Portugal e o Reino Unido no tráfego de passageiros entre os dois países 

provocaram quebras de 83,0% e 54,8% no número de hóspedes no Algarve, respetivamente.  

A Alemanha e a França tiveram uma variação negativa a rondar os 60 – 70%, enquanto a Irlanda 

– mercado muito importante na estrutura regional – teve uma descida de 92,0%. 

 

Variação dos hóspedes nos mercados estrangeiros no Algarve (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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A composição da procura externa no território nacional, como já foi referido anteriormente, é 

algo diferente daquela que se verifica na região algarvia. 

Em 2019, a origem dos hóspedes em Portugal foi maioritariamente de Espanha (2,3 milhões), 

embora o Reino Unido (2,1 milhões), a França (1,6 milhões), a Alemanha (1,5 milhões) e o Brasil 

(1,3 milhões) também tenham um peso muito importante. 

 

Número de hóspedes por mercados estrangeiros no Algarve (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 

O encerramento das fronteiras diretas com Espanha e as sucessivas medidas de controlo 

impostas por Portugal e o Reino Unido no tráfego de passageiros entre os dois países provocaram 

quebras de 83,0% e 54,8% no número de hóspedes no Algarve, respetivamente. 

A Alemanha e a França tiveram uma variação negativa a rondar os 60 – 70%, enquanto a Irlanda 

– mercado muito importante na estrutura regional – teve uma descida de 92,0%. 

 

 

Variação dos hóspedes nos mercados estrangeiros em Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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RECEITAS 

Ao nível das receitas, à semelhança de outros indicadores do desempenho turístico, estas foram 

fortemente influenciadas pelo contexto de pandemia que se viveu em 2020. 

Em consonância com esses outros indicadores, também as receitas tiveram um desempenho 

superior nos primeiros 2 meses de 2020, quando em comparação com o período homólogo do 

ano anterior (variação positiva de 7,8 e 14,4%, respetivamente). 

Igualmente, quando é traçada uma relação entre o comportamento deste indicador e as 

dormidas/hóspedes, é evidente que segue a mesma curva evolutiva. 

 

Receitas turísticas em Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 
 

Em abril e maio, as perdas face a 2019 atingem 86,9% e 85,1%; em dezembro, o mês com menor 

impacto após a adoção das medidas restritivas da circulação interna e internacional, mesmo 

assim houve uma variação negativa de 51%. 

 

Variação das receitas turísticas em Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: Turismo de Portugal 
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MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO 

A declaração de estado de emergência verificado em Portugal durante o decorrer do mês de 

março de 2020, veio originar limitações à circulação interna e internacional de pessoas, 

diminuindo desde logo o tráfego aéreo internacional com destino e com origem no nosso país, à 

semelhança do que se verificou um pouco por todo o mundo. 

O Aeroporto de Faro, considerado como a principal porta de entrada de turistas estrangeiros na 

região, foi consequentemente afetado, com registo de quebras acentuadas nos mercados 

internacionais, quando comparado com o ano de 2019. 

  

Número de passageiros no Aeroporto Internacional de Faro (2020) 

Fonte: ANA Aeroportos 

Apesar dos 2 primeiros meses de 2020 registarem um aumento de passageiros, quando 

comparado aos meses homólogos do ano anterior, o mesmo não se verificou nos restantes meses 

do ano, onde se verificaram quebras muito acentuadas. 

Esta tendência está claramente em linha com o observável nos outros indicadores de 

desempenho turístico que consideramos neste documento. 
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Variação de passageiros no Aeroporto Internacional de Faro (2019 e 2020) 

Fonte: ANA Aeroportos 

Apesar das variações negativas registadas, a estrutura da procura não se alterou quando 

comparados os dados de 2019 e 2020. O Reino Unido manteve-se como o mercado mais 

representativo de chegadas internacionais (768 mil passageiros), seguido da Alemanha (345 mil), 

Países Baixos (293 mil), Portugal (163 mil), Irlanda (82 mil) e Espanha (15 mil). 

 

 

Número de passageiros Aeroporto Internacional de Faro por origem (2019 e 2020) 

Fonte: ANA Aeroportos 

Apesar do decréscimo sentido na procura em 2020 e ao longo dos primeiros meses de 2021, 

verificou-se um aumento de cerca de 68,7% no número de lugares disponíveis para o Verão de 

2021 (29 de março a 31 de outubro). 
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O Aeroporto de Faro teve para este período uma oferta total de 2,33 milhões de lugares, sendo 

que os mercados que apresentaram um maior aumento relativamente ao período homólogo são 

a Espanha (1296 lugares em 2020 para 12 715 lugares em 2021), a Dinamarca (3240 para 12 816 

lugares) e a Suécia (5634 para 18 096 lugares). 

As companhias aéreas que registaram um maior aumento, face ao ano anterior, foram a TUI 

Airways (16 065 lugares em 2020 para 53 559 em 2021), a SAS (7200 para 19 422) e a Lufthansa 

(31 725 para 80 764 lugares). 

Do total da oferta para o Verão de 2021, a Ryanair apresentava cerca de 35,1% dos lugares 

disponíveis, seguida da easyJet (20,4%), Jet2.com (7%) e Transavia (6,3%). 

É importante mencionar que o Aeroporto Internacional de Faro é sede de uma das bases sazonais 

pertencentes à rede da easyJet, um investimento que criou 30 empregos e permitiu, em conjunto 

com as bases de Espanha, aumentar a frota sedeada nestes países em 70%. 

À semelhança da easyJet, também a Ryanair mantém uma base em Faro a qual, situação que se 

verifica apesar das dificuldades associadas a um menor desempenho. 

Relativamente ao Inverno 2021/22 (1 de novembro de 2021 a 31 de março de 2022), está previsto 

um aumento na ordem dos 192,3% do número de lugares disponíveis. 

No total, o Aeroporto de Faro tem previsto para este período uma oferta de 1,36 milhões de 

lugares, sendo que os mercados que apresentam um maior aumento são a Itália (5103 lugares 

em 2020/21 para 21 592 em 2021/22), a Dinamarca (3060 para 12 426 lugares) e o Reino Unido 

(155 039 para 620 786 lugares). 

As companhias aéreas que registam um maior aumento face ao período homólogo são a Wizz Air 

UK (186 lugares em 2020/21 para 30 820 em 2021/22), a Jet2.com (6615 para 118 444), a Brussels 

Airlines (3932 lugares para 12 321 em 2021/22) e a Norwegian (930 lugares em 2020/21 para 16 

926 lugares em 2021/22). 

Do total da oferta para o Inverno de 2021/22, a Ryanair apresenta cerca de 27,5% dos lugares 

disponíveis, seguida da easyjet (21,3%), Jet2.com (8,7%) e Transavia (7,1%). 

 

EMPREGO 

Em 2020, como efeito da pandemia por COVID-19, Portugal e o Algarve registaram, em linha com 

outros destinos mundiais, uma quebra acentuada na procura, como já foi detalhado neste 

capítulo. 

Tradicionalmente, o Algarve é uma região onde a atividade turística é a principal responsável pela 

geração de emprego, contribuindo decisivamente para o Produto Interno Bruto. 

De acordo com valores divulgados em maio pelo Instituto Nacional de Estatística, o Valor 

Acrescentado Bruto (VAB) gerado pelo turismo representou 4,6% do VAB nacional (8,4% em 

2019), enquanto a atividade turística foi equivalente a 8,0% do PIB (15,3% em 2019).  
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Número de desempregados Algarve (2019 e 2020) 

Fonte: INE/Instituto do Emprego e Formação Profissional 

 

O INE confirma ainda, através da Conta Satélite do Turismo 2020, a qual é publicada só em maio 

de 2021, que alguns dos serviços que mais contribuem para o PIB turístico, tais como o 

alojamento, a restauração e similares, os transportes (especialmente os transportes aéreos) e os 

serviços de aluguer, foram aqueles que mais sofreram os impactos económicos da pandemia 

COVID-19. 

Este facto traduziu-se em reduções, em volume, entre 48% e 55% no PIB turístico gerado por 

estas atividades. 

O setor do turismo é uma atividade económica fundamental para a geração de riqueza e emprego 

em Portugal. 

Por este motivo, e acompanhando a curva anual da procura turística no Algarve, idêntica à 

dinâmica do território nacional, é natural que, conforme a procura aumenta ou diminui no 

território, o emprego aumente ou diminua inversamente. 
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Número de desempregados Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: INE/Instituto do Emprego e Formação Profissional 
 

Tendencialmente, o desemprego é maior nos meses de menor procura turística no Algarve. Em 

2019, o número de desempregados no Algarve atingiu um máximo de 20 748 pessoas, em janeiro, 

e um mínimo de 7229 pessoas sem emprego, neste caso, em julho. 

Excetuando o mês de janeiro, em 2020, o número de desempregados foi sempre superior ao 

verificado no ano anterior, com um valor mínimo de 19 188 desempregados, correspondente ao 

mês de fevereiro e um máximo de 31 313 desempregados, correspondente ao mês de dezembro. 

Há a salientar que, em maio, junho e julho, a variação do número de desempregados foi de 

202,4%, 231,8% e 216,1%, respetivamente. 

Em 2019, a variação face ao ano anterior do número de desempregados teve uma curva menos 

acentuada. Embora o comportamento seja idêntico ao longo do ano, com um pico nos meses do 

verão, o facto é que junho e julho tiverem uma variação de 36,4% e 37%, respetivamente. 

 

Variação dos desempregados Algarve e Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: INE/Instituto do Emprego e Formação Profissional 
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Nos valores globais do território nacional, as restantes atividades produtivas contribuem para 

atenuar a curva do desemprego, sendo menos evidente a importância direta do emprego no setor 

turístico. 

No entanto, é também na época alta que o desemprego atinge os valores mais baixos, numa 

curva que, em 2019, não teve grandes oscilações a partir das trezentas mil pessoas. 

A crise económica e social mundial desencadeada diretamente pela pandemia de SARS-CoV-2, 

não só ao nível da saúde pública, mas também no tecido económico, sobretudo pelas medidas 

de contenção à circulação, impostas pelos diferentes governos internacionais, e que redundaram 

no encerramento de empresas e perda de emprego – algo ainda não completamente mensurável 

e que só se ajustará posteriormente -, é a principal responsável pelo comportamento da curva do 

desemprego, em 2020. 

Após março, e depois de 2 meses iniciais, onde a tendência apontava para a descida dos números 

deste indicador, o número de desempregados subiu, estabilizando nos quatrocentos mil. 

 

 

Taxa de desemprego trimestral Algarve (2019 e 2020) 

Fonte: INE/Instituto do Emprego e Formação Profissional 

 

Em 2019, consequentemente, e pelas razões referidas, a taxa de desemprego no Algarve é menor 

no terceiro trimestre em 2019, acompanhando a curva evolutiva normal. Neste caso, o primeiro 

trimestre teve uma taxa de desemprego de 9,6%, continuando a diminuir até aos 6,9%, no 

segundo trimestre, atingindo o menor valor no ano, durante o terceiro trimestre (5,4%). 

 

Até ao fim do ano, e coincidente com a época baixa do turismo, a taxa de desemprego subiu até 

ao 6,9% do segundo trimestre. 
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Esta situação que não se replicou em 2020. Após o primeiro trimestre houve uma ligeira redução 

tendencialmente expectável (de 7,6% para 7,5% no segundo trimestre), seguida de uma subida 

até ao fim do ano, passando pelos 8,5%, no terceiro trimestre, até atingir os 10% de valor máximo, 

já no quarto trimestre. 

 

 

Taxa de desemprego trimestral Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: INE/Instituto do Emprego e Formação Profissional 

 

Em Portugal, o comportamento da curva do desemprego, tanto em 2019 como em 2020, faz eco 

da situação algarvia, embora os valores atingidos sejam diferentes. Com mínimos de 6,3% (2019; 

T3) e máximos de 6,9% (2019; T4) e com mínimo de 5,7% (2020; T2) e máximo de 8% (2020; T3), 

estabelecem-se os paralelismos com o contexto vivido no Algarve. 

 

 

Variação da taxa de desemprego trimestral Algarve e Portugal (2019 e 2020) 

Fonte: INE/Instituto do Emprego e Formação Profissional 
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10. Orientações estratégicas e objetivos 

10.1 Classificação dos produtos/segmentos 

A identificação dos produtos e posterior classificação foi efetuada de acordo com as diretrizes do 

Conselho de Marketing do Turismo do Algarve e da Associação Turismo do Algarve, conjugadas 

com o feedback obtido através da auscultação aos stakeholders. Neste sentido foram, num 

primeiro momento, identificados 18 produtos/segmentos, que foram posteriormente agrupados 

em quatro tipologias: 

1 – Produtos/Segmentos primários – Produtos/segmentos que se constituem eles 

próprios como motivação primária de visita à região: 

• Sol e mar 

• Golfe 

• Meeting Industry & Corporate 

• Turismo de natureza 

• Turismo residencial 

2 – Produtos/Segmentos complementares – Produtos/segmentos que se apresentam 

como uma motivação secundária e/ou complementar de visita à região: 

• Gastronomia e vinhos 

• Touring cultural e paisagístico  

• Turismo de saúde e bem-estar 

3 – Produtos/Segmentos com potencial - Produtos/segmentos cujo estágio de 

desenvolvimento ainda não está totalmente consolidado: 

• Turismo desportivo 

• Turismo náutico 

• Turismo acessível e sénior 

• Autocaravanismo 

4 – Outros produtos/segmentos – Outros produtos/segmentos que não estão muito 

desenvolvidos/implementados na região, mas que, não estando ainda devidamente 

desenvolvidos/estruturados, começam a demonstrar alguma expressão na procura: 

• Turismo de cruzeiros 

• Turismo cinematográfico e audiovisual 

• Turismo de luxo 

• LGBTQIA+ 

• Weddings 

Para cada um dos produtos/segmentos foram identificados os atributos que são considerados 

mais pertinentes e que constituem elementos fundamentais na promoção e comunicação da 

região. 
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PRODUTOS 

ATRIBUTOS 

ANIMAÇÃO ATIVIDADES CLIMA EQUIPAMENTOS 
GENUINIDADE E 
AUTENTICIDADE 

HOSPITALIDADE LUZ NATUREZA PATRIMÓNIO SEGURANÇA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

Sol e Mar x x x x x x x x x x x 

Golfe x   x x   x x x   x x 

Meeting 
industry&corporate 

x x x x x x x x x x x 

Natureza   x x x x x x x x x x 

Residencial   x x   x x x x x x x 

Gastronomia e Vinhos x x x x x x x x x x x 

Touring cultural e 
paisagístico 

x x x x x x x x x x x 

Saúde e bem-estar     x x   x x x   x x 

Náutico x   x x   x x x   x x 

Desportivo x   x x   x x     x x 

Weddings x x x x x x x x x x x 

Autocaravanismo     x   x x   x x x   

Luxo   x x x x x x x x x x 

Acessível e sénior x x x x x x x x x x x 

Cruzeiros         x       x x x 

LGBTQIA+ x       x x     x x   

Turismo cinematográfico 
e audiovisual 

  x  x x x x x x x 

Matriz Produto/Atributos do destino 

Fonte: Associação Turismo do Algarve
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10.2 Hierarquização dos mercados 

A identificação dos mercados emissores foi efetuada com base nas diretrizes do Conselho de 

Marketing do Turismo do Algarve e nos dados recolhidos por via da auscultação aos stakeholders 

da região. Posteriormente, a Associação Turismo do Algarve procedeu à sua 

hierarquização/classificação.   

Neste sentido foram elencados vinte mercados emissores, agrupados em três tipologias: 

mercado prioritário, mercado de aposta e mercado a monitorizar. 

São considerados mercados prioritários aqueles que já apresentam uma maior consolidação e 

maturidade na região e que, pelo seu peso, no mercado e/ou potencial de crescimento, justificam 

a prioridade de atuação.  

Os mercados de aposta são os mercados que ainda não estão consolidados e para os quais é 

necessária uma estratégia diferenciada para potenciar o aumento da procura.  

Os mercados a monitorizar são aqueles que ainda não têm muita procura na região, mas que têm 

potencial para vir a crescer. 

MERCADOS 

CLASSIFICAÇÃO 

MERCADO  

PRIORITÁRIO 

MERCADO  

DE APOSTA 

MERCADO A  

MONITORIZAR 

Reino Unido X     

Portugal X     

Alemanha X     

Irlanda X     

Países Baixos X     

França X     

Espanha X     

Bélgica   X   

Polónia   X   

Canadá   X   

Estados Unidos da América   X   

Itália   X   

Suécia   X   

Suíça   X   

Brasil   X   

Áustria   X   

Dinamarca   X   

Noruega     X 

Finlândia     X 

Rússia     X 

                        Matriz de classificação dos mercados 

                                Fonte: Associação Turismo do Algarve 
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Para cada um dos mercados externos identificados foi criada uma ficha individual onde estão 

reunidas diferentes informações: 

• Caracterização do mercado - Número de habitantes; PIB per capita em 2019; gastos 

turísticos totais em 2019; Fluxos de outbound totais em 2019 e; principais países de 

destino (2019); 

• Comportamento do mercado em 2019 e 2020 – Dormidas em Portugal; Hóspedes em 

Portugal; estada média em Portugal; Receitas turísticas em Portugal; Dormidas no 

Algarve; Hóspedes no Algarve e; estada média no Algarve; 

• Ligações aéreas do mercado para Portugal e para o Aeroporto Internacional de Faro em 

2019 - Lugares disponíveis em Portugal; Passageiros desembarcados em Portugal; 

Passageiros processados no Aeroporto Internacional de Faro; Movimento de aeronaves 

no Aeroporto Internacional de Faro; Rotas aéreas no Aeroporto Internacional de Faro e; 

Companhias aéreas a operar no Aeroporto Internacional de Faro; 

• Curiosidades sobre o mercado. 
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Mercado prioritário 

Ficha de mercado: Reino Unido 
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 67,8 milhões 
 PIB per capita (2019) | 35,63 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 59,4 mil milhões de euros 
 Fluxos de outbound totais (2019) | 93 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
Espanha, França, Itália, Grécia e 
Alemanha 

 Principais fontes turistas para Portugal | 
Londres, Manchester, Bristol, 
Birmingham e Liverpool 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
6.ª posição - 3,6 milhões de viagens 
(quota de 4,1%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 9,3 milhões (2019) / 2 milhões (2020) 

Portugal/hóspedes | 2,1 milhões (2019) / 460 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 4,37 noites (2019) / 4,37 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 
3,3 milhões de euros (2019) / 1,2 

milhões de euros (2020) 

Algarve/dormidas | 5,9 milhões (2019) / 1 milhão (2020) 

Algarve/hóspedes | 1,2 milhões (2019) / 204 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 5 noites (2019) / 5 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 10,1 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 4,5 milhões 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal)  | 63 rotas / 19 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 4 382 064 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 26 795  

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | 

Aberdeen, Belfast, Birmingham, 

Bournemouth, Bristol, Cardiff, East 

Midlands, Doncaster, Edimburgo, 

Exeter, Glasgow, Leeds, Liverpool, 

Londres, Manchester, Newcastle, 

Newquay, Nottingham, Southampton, 

Southend 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | 

Ryanair, AerLingus, easyJet, Jet2.com, 

Adria Airways, Thomas Cook, TUI, Flybe, 

BA City Flyer, British Airways, e 

Norwegian 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 Algarve é o principal destino nacional em termos de dormidas (63,2%) em 2019 
 É o 1.º mercado no conjunto da procura externa para o Algarve 
 O Reino Unido ocupa a 1.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 19,5% 
 4.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial e o 2.º maior da Europa, com uma quota de 6,5% 

do total da procura turística mundial 
 Os turistas britânicos gastaram em média 10.917€ em viagens internacionais (2017) 
 Portugal está no 15.º lugar do Top 15 dos países mais pesquisados pelos britânicos 
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Mercado prioritário 

Ficha de mercado: Alemanha 
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 
83,7 milhões (país com maior N.º 
habitantes na UE) 

 PIB per capita (2019) | 39,0 euros  
 Gastos turísticos totais (2019) | 83 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 109 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
Áustria, França, Espanha, Itália e Países 
Baixos 

 Principais fontes turistas para Portugal | 
Frankfurt (33,5%), Munique (14,2%), 
Berlim (10%), Dusseldorf (9,9%), 
Colónia (8,2%) 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
15.ª posição - 1,8 milhões de viagens 
(quota de 1,6%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 5,9 milhões (2019) / 1,8 milhões (2020) 

Portugal/hóspedes | 1,5 milhões (2019) / 443 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 3,84 noites (2019) / 4,07 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 
1,9 milhões de euros (2019) / 882,6 mil 

euros (2020) 

Algarve/dormidas | 1,8 milhões (2019) / 672 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 361 mil (2019) / 127 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 5,17 noites (2019) / 5,28 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 6,2 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 2,6 milhões 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 47 rotas / 15 cidades 
Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 1 018 164 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 6220 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | 

Berlim, Bremen, Colónia, Dusseldorf, 
Frankfurt, Hamburgo, Hannover, 
Memmingen, Munique, Estugarda e 
Weeze 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | 
easyJet, Eurowings, Germania Fly, 
Lauda Motion, Ryanair, TUI e Lufthansa 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o principal destino nacional em termos de dormidas (31,6%) 
 É o 2.º mercado no conjunto da procura externa para o Algarve  
 A Alemanha ocupou a 2.ª posição, na procura externa para Portugal, com uma quota de 13,3% 
 A Alemanha é o segundo mercado emissor de turistas a nível mundial 
 Cerca de 88,1% dos fluxos internacionais de outbound estão concentrados em destinos da Europa 
 O país tem 67 aeroportos. Os aeroportos de Frankfurt, Munique, Dusseldorf, Berlim Tegel e Hamburgo são os 

que registam o maior número de passageiros ao longo do ano. 
 Portugal está no 13.º lugar do Top 15 dos países mais pesquisados pelos alemães (1,92%) 
 Os turistas alemães gastaram em média 4737€ por família em viagens internacionais em 2018 
 Dos alemães que nunca visitaram o Algarve, cerca de 25% considera a região bonita, inspiradora (14%) e ligada 

ao sol, praia e mar (13%) 
 Dos alemães que visitaram a região, 87% ficaram satisfeitos com a experiência turística no Algarve 
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Mercado prioritário 

Ficha de mercado: Irlanda 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 4,9 milhões 

 PIB per capita (2019) | 66,2 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 6,8 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 9 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
Reino Unido, Espanha, França, EUA e 

Portugal 

 Principais fontes turistas para Portugal | 
Dublin, Cork, Shannon, Knock e Kerry 

County 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
5.ª posição – 433 mil viagens (quota de 

4,4%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 1,8 milhões (2019) / 187,9 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 413,7 mil (2019) / 53 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 4,35 noites (2019) / 3,53 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas (euros) | 
702,9 mil euros (2019) / 194 mil euros 

(2020) 

Algarve/dormidas | 1,39 milhões (2019) / 114,8 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 265 mil (2019) / 24,4 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 5,24 noites (2019) / 4,7 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 1,56 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 690 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 8 rotas / 5 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 764 903 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 4585 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | 
Cork, Dubin, Kerry County, Knock e 

Shannon 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | Aer Lingus, Ryanair, Luxair e TUI 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o principal destino nacional em termos de dormidas (80,8%) 

 É o 4.º mercado no conjunto da procura externa para o Algarve 

 A Irlanda ocupa a 8.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 3,4% 

 Os turistas irlandeses gastaram em média 1.900 € por família em viagens internacionais (2018) 

 Portugal está no 8.º lugar do Top 15 dos países mais pesquisados pelos irlandeses em 2016 (2,19%) 

 Entre os irlandeses que visitaram o Algarve, pode constatar-se que há uma satisfação geral com a 

experiência turística, avaliada com quatro valores em cinco. 
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Mercado prioritário 

Ficha de mercado: Países Baixos 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 17 milhões 

 PIB per capita (2019) | 44,0 euros 

 Gastos turísticos totais (2018) | 21,5 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2018) | 20,8 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
Alemanha, França, Espanha, Itália e 

Bélgica 

 Principais fontes turistas para Portugal | 
Amesterdão, Eindhoven, Roterdão, 

Groningen e Maastricht 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
8.ª posição - 882 mil viagens (quota de 

2,7%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 2,37 milhões (2019) / 812 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 598 mil (2019) / 183,4 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 3,96 noites (2019) / 4,43 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 
707,9 mil euros (2019) / 314,4 mil 

euros (2020) 

Algarve/dormidas | 1,2 milhões (2019) / 533,8 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 201 mil (2019) / 85,4 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 6,06 noites (2019) / 6,25 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 2,7 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 1,2 milhões 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 11 rotas / 5 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 666 219 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 4084 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | 
Amesterdão, Eelde, Eindhoven, 

Gronigen, Maastricht e Roterdão 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | 
Corendon Dutch, Transavia, TUI e 

Ryanair 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o principal destino nacional em termos de dormidas (54,2%) 

 É o 3.º mercado no conjunto da procura externa para o Algarve 

 Os Países Baixos ocupam a 6.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 5,3% 

 Os turistas holandeses gastaram em média 4708 € por família em viagens internacionais 

 Portugal está no 8.º lugar do Top 15 dos países mais pesquisados pelos alemães (2,3%) 

 Entre os holandeses que visitaram o Algarve, pode constatar-se que há uma satisfação geral com a 

experiência turística, avaliada em 4,1 pontos em cinco 

 O principal aeroporto do país – Schiphol - atingiu o seu limite de movimento de aeronaves, pelo que se 

prevê que muitos operadores aéreos tenham que efetuar alterações nas suas rotas, passando para o 

aeroporto de Lelystad (cerca de setenta quilómetros de distância do aeroporto de Schiphol), ou para o 

Gronigen Eelde Airport (cerca de 200 quilómetros de distância do aeroporto de Schiphol) 
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Mercado prioritário 

Ficha de mercado: França 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 
67 milhões (2.º país com maior N.º 

habitantes da UE) 

 PIB per capita (2019) | 35,2 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 50,5 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 49,3 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
Espanha, Itália, Reino Unido, Portugal e 

Alemanha 

 Principais fontes turistas para Portugal | Paris, Lyon e Nantes 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
4.ª posição – 2,5 milhões de viagens 

(quota de 5%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 4,6 milhões (2019) / 1,34 milhões (2020) 

Portugal/hóspedes | 1,6 milhões (2019) / 478 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 2,83 noites (2019) / 2,82 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 
2,6 milhões de euros (2019) / 1,55 

milhões de euros (2020) 

Algarve/dormidas | 1,17 milhões (2019) / 415,9(2020) 

Algarve/hóspedes | 293,7 mil (2019) / 104,9 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 4 noites (2019) / 3,97 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 8,6 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 3,6 milhões 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 57 rotas / 26 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 719 066 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 4529 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | 

Basileia, Bordeaux, Lille, Lyon, Marselha, 

Montpellier, Nantes, Nice, Paris e 

Toulouse 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | 
easyJet, Volotea, Travel Service, TUI, 

Transavia e Aigle Azur 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 2.º destino nacional em termos de dormidas (25%) 

 É o 5.º mercado no conjunto da procura externa para o Algarve 

 A França ocupa a 4.ª posição, na procura externa para Portugal, com uma quota de 9,8% 

 O país tem 74 aeroportos. Os aeroportos Charles de Gaule e Orly são os que registam o maior número de 

passageiros ao longo do ano 

 Portugal está no terceiro lugar do Top 15 dos países mais pesquisados pelos franceses (3,99%) 

 Os turistas franceses gastaram em média 3138 € por família em viagens internacionais (2018) 
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Mercado prioritário 

Ficha de mercado: Espanha 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 46,4 milhões 

 PIB per capita (2019) | 26,4 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 23.2 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 22,8 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
França, Portugal, Reino Unido, Itália e 

Andorra 

 Principais fontes turistas para Portugal | Madrid e Barcelona 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
2.ª posição – 3,5 milhões de viagens 

(quota de 12,1%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 5,25 milhões (2019) / 1,78 milhões (2020) 

Portugal/hóspedes | 2,28 milhões (2019) / 810,8 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 2,3 noites (2019) / 2,2 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 
1,9 milhões de euros (2019) / 1 milhão de 

euros (2020) 

Algarve/dormidas | 1,13 milhões (2019) / 450, 5 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 407,3 mil (2019) / 181,3 (2020) 

Algarve/Estada média | 2,78 noites (2019) / 2,59 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 6,8 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 2,8 milhões 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 41 rotas / 16 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 67 488 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 488 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | Barcelona, Madrid 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | 
Vueling, Air Nostrum, Corendon Dutch e 

TUI 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 3.º destino nacional em termos de dormidas (21,4%) 

 Espanha ocupa a 3.ª posição na procura externa global para Portugal com uma quota de 10,2% 

 Posiciona-se como a 14.ª economia mundial e a quinta maior da UE 

 Espanha é o 12.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial e o 7.º maior da Europa 

 Cerca de 8,6% dos fluxos de outbound estão concentrados no continente europeu 
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Mercado de aposta 

Ficha de mercado: Bélgica 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 11,4 milhões 

 PIB per capita (2019) | 39,0 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 17,4 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 14,9 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
França, Espanha, Países Baixos, 

Alemanha e Itália 

 Principais fontes turistas para Portugal | Bruxelas 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
10.ª posição - 431,8 mil viagens (quota 

de 1,1%), em 2017 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 1 milhão (2019) / 313,6 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 325,8 mil (2019) / 97,6 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 3,19 noites (2019) / 3,21 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 
378,4 mil euros (2019) / 201,9 mil euros 

(2020) 

Algarve/dormidas | 308,3 mil (2019) / 127,7 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 67,1 mil (2019) / 28,4 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 4,6 noites (2019) / 4,5 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 1,9 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 810 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 10 rotas / 3 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 194 638 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 1322 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | Bruxelas e Ostend 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | Brussels Airlines, Ryanair e TUI 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve e Lisboa constituem os principais destinos nacionais em termos de dormidas, com 29,8% cada 

 A Bélgica ocupa a 10.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 2,2% 
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Mercado de aposta 

Ficha de mercado: Polónia 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 37,8 milhões 

 PIB per capita (2019) | 13,2 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 8,5 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 50,6 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
Reino Unido, Itália, Grécia, Ucrânia e 

Alemanha 

 Principais fontes turistas para Portugal | 
Varsóvia, Katowice, Kralow, Wroclaw, 

Gdansk e Poznan 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
12.ª posição - 566 mil de viagens 

(quota de 3,2%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 959,9 mil (2019) / 227,5 (2020) 

Portugal/hóspedes | 277,6 mil (2019) / 63,2 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 3,46 noites (2019) / 3,60 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 189,9 mil euros (2019)  

Algarve/dormidas | 295,4 mil (2019) / 40,4 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 72,5 mil (2019) / 11 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 4,07 noites (2019) / 3,66 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 600 mil 

Passageiros desembarcados em Portugal | 280 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 8 rotas / 3 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 95 474 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 540 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | Modlin e Wroclaw 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | 
Enter Air, Travel Service, Wizzair, 

Ryanair e Small Planet SP 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 A Polónia ocupa a 11.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 2,0% 
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Mercado de aposta 

Ficha de mercado: Canadá 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 37,7 milhões 

 PIB per capita (2019) | 38,8 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 29,3 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 37,8 milhões 

 Principais países de destino da Europa em 2019 | 
França, Itália, Reino Unido, Espanha e 

Alemanha 

 Principais fontes turistas para Portugal | Toronto e Montreal 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
7.ª posição no contexto europeu - 218 mil 

viagens (quota de 3,4%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 984,8 mil (2019) / 220,2 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 380,9 mil (2019) / 58,5 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 2,59 noites (2019) / 3,77 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 324,5 mil euros (2019) 

Algarve/dormidas | 285,5 mil (2019) / 111,7 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 64,5 mil (2019) / 15,1 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 4,23 noites (2019) / 7,38 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 760 mil 

Passageiros desembarcados em Portugal | 290 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 7 rotas / 2 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 7577 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 30 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | Toronto 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de 

Faro) 
| Air Transat 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 2.º destino nacional em termos de dormidas (28,6%) 

 O Canadá ocupa a 12.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 1,9% 
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Mercado de aposta 

Ficha de mercado: EUA 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 331 milhões 

 PIB per capita (2019) | 54,9 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 151,6 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2018) | 157,9 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
França, Reino Unido, Itália, Alemanha e 

Espanha 

 Principais fontes turistas para Portugal | Newark, Boston, Nova Iorque e Miami 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
16.ª posição no contexto europeu – 516 

mil viagens (quota de 1,7%), em 2018  

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 2,7 milhões (2019) / 333,9 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 1,2 milhões (2019) / 135,2 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 2,26 noites (2019) / 2,47 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 
1,3 milhões de euros (2019) / 315,6 mil 

euros (2020) 

Algarve/dormidas | 283,3 mil (2019) /36,7 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 106,9 mil (2019) / 11,9 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 2,65 noites (2019) / 3,07 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 1,93 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 780 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 9 rotas / 7 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 
Não existem rotas diretas  

 

 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 6.º destino nacional em termos de dormidas (1,6%) 

 Os EUA ocuparam, em 2018, a 7.ª posição, na procura externa para Portugal, com uma quota de 4,7% 
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Mercado de aposta 

Ficha de mercado: Itália 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 60,4 milhões 

 PIB per capita (2019) | 27,9 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 31,5 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 62,2 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
França, Espanha, Reino Unido, Alemanha e 

Grécia 

 Principais fontes turistas para Portugal | Milão e Roma 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
17.ª posição - 362 mil viagens (quota de 

1,1%), em 2017 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 1,7 milhões (2019) / 441,3 (2020) 

Portugal/hóspedes | 722,1 milhões (2019) / 166,2 (2020) 

Portugal/Estada média | 2,36 noites (2019) / 2,65 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 
472,4 mil euros (2019) / 186,9 mil euros 

(2020) 

Algarve/dormidas | 279,5 mil (2019) / 97,9 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 89,7 mil (2019) / 22,7 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 3,12 noites (2019) / 4,31 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 3 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 1,28 milhões 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 22 rotas / 11 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 99 750 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 657 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | Milão, Nápoles e Verona 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de 

Faro) 
| easyJet, Ryanair e Volotea 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 A Itália ocupa a 9.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 3,4% 
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Mercado de aposta 

Ficha de mercado: Suécia  

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 10,3 milhões 

 PIB per capita (2019) | 43,4 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 11,9 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 19 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
Espanha, Noruega, Dinamarca, 

Alemanha e França 

 Principais fontes turistas para Portugal | Estocolmo e Gotemburgo 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
15.ª posição - 263 mil viagens (quota 

de 1,7%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 729,6 mil (2019) / 197,7 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 183,7 mil (2019) / 45,6 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 3,97 noites (2019) / 4,33 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 223,5 mil euros (2019) 

Algarve/dormidas | 232,6 mil (2019) / 78,2 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 42,6 mil (2019) / 11,9 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 5,45 noites (2019) / 6,55 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 390 mil 

Passageiros desembarcados em Portugal | 162 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 4 rotas / 2 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 83 798 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 555 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | Estocolmo e Gotemburgo 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | Norwegian e SAS Scandinavian 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o principal destino nacional em termos de dormidas (32,5%) 

 O mercado constitui o 10.º no conjunto da procura externa para o Algarve 

 A Suécia ocupa a 14.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 1,6% 

 Os turistas suecos gastaram em média 10661 € por família em viagens internacionais 

 Portugal está no 15.º lugar do Top 15 dos países mais pesquisados pelos franceses (1,49%) 

 Os suecos que visitaram o Algarve pontuaram com 3,7 pontos em cinco, a sua experiência turística no 

Algarve 
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Mercado de aposta 

Ficha de mercado: Suíça 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 8,6 milhões 

 PIB per capita (2019) | 69,0 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 17,5 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 19,8 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
França, Itália, Alemanha, Espanha e 

Áustria 

 Principais fontes turistas para Portugal | Genebra, Zurique e Basileia 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
14.ª posição - 215 mil viagens (quota 

de 0,9%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 881,9 mil (2019) / 245,6 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 304,8 mil (2019) / 83,1 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 2,89 noites (2019) / 2,95 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 
595,6 mil euros (2019) / 304,6 mil 

euros (2020) 

Algarve/dormidas | 232,3 mil (2019) / 83 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 53,5 mil (2019) / 19,1 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 4,34 noites (2019) / 4,34 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 3,2 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 1,4 milhões 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 12 rotas / 3 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 153 803 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 969 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | Basileia, Genebra e Zurique 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | easyJet e Edelweiss Air 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 2.º destino nacional em termos de dormidas (26%) 

 A Suíça ocupa a 13.ª posição, na procura externa para Portugal, com uma quota de 1,9% 
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Mercado de aposta 

Ficha de mercado: Brasil 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 212,5 milhões 

 PIB per capita (2019) | 7,3 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 17,6 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2089) | 10,6 milhões 

 Principais países de destino da Europa em 2019 | 
França, Itália, Espanha, Portugal e 

Alemanha 

 Principais fontes turistas para Portugal | 
São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e 

Fortaleza 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
4.ª posição no contexto europeu - 432 mil 

viagens (quota de 11%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 2,96 milhões (2019) / 708,6 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 1,28 milhões (2019) / 282,7 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 2,31 noites (2019) / 2,51 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 
734,9 mil euros (2019) / 216,3 mil euros 

(2020) 

Algarve/dormidas | 212,6 mil (2019) / 52,1 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 82,3 mil (2019) / 18,8 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 2,58 noites (2019) / 2,77 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 2,7 milhões 

Passageiros desembarcados em Portugal | 1,16 milhões 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 15 rotas / 12 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 

Não existem rotas diretas 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de 

Faro) 
| 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 4.º destino nacional em termos de dormidas (6,5%) 

 O Brasil ocupa a 5.ª posição, na procura externa para Portugal, com uma quota de 5,4% 
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Mercado de aposta 

Ficha de mercado: Áustria 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 9 milhões 

 PIB per capita (2019) | 42,2 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 11,5 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 11,9 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
Itália, Alemanha, Croácia, Hungria, 

Espanha 

 Principais fontes turistas para Portugal | Viena de Áustria 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
22.ª posição - 86,8 mil viagens (quota de 

0,5%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 461,2 mil (2019) / 71,8 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 151 mil (2019) / 21,9 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 3,05 noites (2019) / 3,27 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 179,2 mil euros (2019) 

Algarve/dormidas | 102,5 mil (2019) / 18,4 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 25,6 mil (2019) / 4,1 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 4 noites (2019) / 4,46 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 520 mil 

Passageiros desembarcados em Portugal | 220 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 4 rotas / 1 cidade 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 54 913 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 367 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | Viena de Áustria 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de 

Faro) 
| Eurowings e Lauda Motion 

PREVISÕES DE CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL ATÉ 2021 

Mercado Global   

  Gastos turísticos | +2,6% 

  Procura turística | +2,4% 

   Mercado Portugal   

  Gastos turísticos | +2,1% 

  Procura turística | +2,1% 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 3.º destino nacional em termos de dormidas (22,3%) 

 A Áustria ocupa a 18.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 0,9% 
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Mercado de aposta 

Ficha de mercado: Dinamarca 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 5,7 milhões 

 PIB per capita (2019) | 50,6 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 8,6 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 10,8 milhões 

 Principais países de destino (2019) | Suécia, Alemanha, Espanha 

 Principais fontes turistas para Portugal | Copenhaga e Billund 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
13.ª posição - 192 mil de viagens (quota 

de 1,6%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 571,6 mil (2019) / 135,4 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 144,5 mil (2019) / 31,5 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 3,96 noites (2019) / 4,3 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 144,2 mil euros (2019) 

Algarve/dormidas | 102,2 mil (2019) / 17,7 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 23,3 mil (2019) / 4 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 4,37 noites (2019) / 4,42 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 480 mil 

Passageiros desembarcados em Portugal | 194 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 10 rotas / 4 cidades 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 67 880 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 465 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | Aarhus, Billund e Copenhaga 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | 
Primera Air, Norwegian e SAS 

Scandinavian 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 3.º destino nacional em termos de dormidas (18%) 

 A Dinamarca ocupa a 15.ª posição na procura externa global para Portugal com uma quota de 1,2% 

 Os turistas dinamarqueses gastaram em média 5167 euros por família em viagens internacionais (2018) 

 Portugal está no 6.º lugar do Top 15 dos países mais pesquisados pelos dinamarqueses 

 Entre os turistas dinamarqueses que visitaram o Algarve, o nível de satisfação geral com a experiência 

turística foi de 3,7 pontos em cinco 
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Mercado a monitorizar 

Ficha de mercado: Noruega 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 5,4 milhões 

 PIB per capita (2019) | 63,4 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 14,9 milhões 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 8,9 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
Suécia, Dinamarca, Espanha, Reino Unido 

e Polónia 

 Principais fontes turistas para Portugal | Oslo 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
21.ª posição – 72 mil viagens (quota de 

0,7%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 357,5 mil (2019) / 55,9 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 94,4 mil (2019) / 13,4 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 3,79 noites (2019) / 4,18 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 148,6 mil euros (2019) 

Algarve/dormidas | 102,6 mil (2019) / 12,2 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 21,4 mil (2019) / 2,2 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 4,78 noites (2019) / 5,47 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 260 mil 

Passageiros desembarcados em Portugal | 106 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 2 rotas / 1 cidade 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 53 852 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 345 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | Oslo 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de 

Faro) 
| Norwegian 

PREVISÕES DE CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL ATÉ 2021 

Mercado Global   

  Gastos turísticos | +2,6% 

  Procura turística | +2,6% 

   Mercado Portugal   

  Gastos turísticos | +2,2% 

  Procura turística | +2,3% 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 2.º destino nacional em termos de dormidas (28,4%) 

 A Noruega ocupa a 20.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 0,8% 
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Mercado a monitorizar 

Ficha de mercado: Finlândia 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 5,5 milhões 

 PIB per capita (2019) | 41,0 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 5,7 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 10,4 milhões 

 Principais países de destino (2019) | Suécia, Estónia, Espanha, Rússia e França 

 Principais fontes turistas para Portugal | Helsínquia 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
15.ª posição – 128 mil de viagens (quota 

de 1,5%), em 2018 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 428,9 mil (2019) / 99,6 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 105,5 mil (2019) / 22,2 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 4,06 noites (2019) / 4,48 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 100,2 mil euros (2019) 

Algarve/dormidas | 75,7 mil (2019) / 17,6 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 13,3 mil (2019) / 2,5 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 5,68 noites (2019) / 6,98 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 320 mil 

Passageiros desembarcados em Portugal | 131 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 2 rotas / 1 cidade 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 3 997  

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 24 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | 

Operação essencialmente charter 

(Helsínquia; Joensuu; Jyvaskula; Kuopio; 

Lappeenranta; Pori; Vaasa e Kokkola) 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de Faro) | Air Europa; Avion Express e Enter Air 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 3.º destino nacional em termos de dormidas (18,8%) 

 A Finlândia ocupa a 19.ª posição na procura externa global para Portugal, com uma quota de 0,9% 
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Mercado a monitorizar 

Ficha de mercado: Rússia 

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 Habitantes | 145,9 milhões 

 PIB per capita (2019) | 9,7 euros 

 Gastos turísticos totais (2019) | 33,8 milhões de euros 

 Fluxos de outbound totais (2019) | 45,3 milhões 

 Principais países de destino (2019) | 
Turquia, China, Bielorrússia, Ucrânia, 

Cazaquistão 

 Principais fontes turistas para Portugal | Moscovo 

 Posição de Portugal na procura externa global do mercado | 
9.ª posição - 833 mil viagens (quota de 

3,3%), em 2017 

COMPORTAMENTO DO MERCADO 

Portugal/ dormidas | 493,7 mil (2019) / 106,7 mil (2020) 

Portugal/hóspedes | 186,9 mil (2019) / 40,2 mil (2020) 

Portugal/Estada média | 2,64 noites (2019) / 2,65 noites (2020) 

Portugal/receitas turísticas | 178,5 mil euros (2019) 

Algarve/dormidas | 65,9 mil (2019) / 11,8 mil (2020) 

Algarve/hóspedes | 17,8 mil (2019) / 3,5 mil (2020) 

Algarve/Estada média | 3,71 noites (2019) / 3,34 noites (2020) 

LIGAÇÕES AÉREAS DO MERCADO PARA PORTUGAL E PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO (2019) 

Lugares disponíveis (Portugal) | 239 mil 

Passageiros desembarcados em Portugal | 88 mil 

Rotas aéreas/Cidades (Portugal) | 1 rota / 1 cidade 

Passageiros processados (Aeroporto Internacional de Faro) | 

Não existem rotas diretas 

Movimento de aeronaves (Aeroporto Internacional de Faro) | 

Rotas áreas (Aeroporto Internacional de Faro) | 

  Companhias aéreas a operar (Aeroporto Internacional de 

Faro) 
| 

CURIOSIDADES SOBRE O MERCADO 

 O Algarve é o 2.º destino nacional em termos de dormidas (12%) 

 A Rússia ocupou a 18.ª posição, na procura externa para Portugal, com uma quota de 0,9% 
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10.3 Análise dos produtos/segmentos por mercado 

De forma a avaliar a afinidade de cada mercado para com os produtos/segmentos considerados 

para a região, foi desenvolvida a matriz de adequação produto/segmento – mercados, 

preenchida com o apoio da Associação Turismo do Algarve. 

 

 
Legenda:  # Prioritário § Aposta 

Matriz Produtos/Mercados (prioritários e de aposta) 

Fonte: Associação Turismo do Algarve 

10.4 Análise SWOT do turismo do Algarve 

Uma etapa essencial da definição estratégica do turismo do Algarve, passa pela avaliação das suas 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT).  

Para a construção da matriz SWOT do turismo do Algarve foram considerados: 

• Documentos estratégicos com incidência sobre o setor do turismo; 

• Dados sobre a procura e oferta turísticas no Algarve; 

• Caracterização dos diversos produtos/segmentos; 

• Performance dos concorrentes; 

• Performance dos mercados emissores; 

• Tendências do turismo; 

• Entrevistas a stakeholders da região. 
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Saúde e bem-estar # # § § # § §  § § § §       
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FORÇAS 
• Existência de um aeroporto internacional; 
• Facilidade em comunicação com os não-lusófonos 

(domínio de outros idiomas); 
• Diversidade paisagística; 
• Extensão e diversidade da costa; 
• Hospitalidade e simpatia dos locais; 
• Perceção de segurança; 
• Clima; 
• Luz; 
• Dieta mediterrânica como Património Cultural e Imaterial 

da UNESCO; 
• Diferenciação geográfica; 
• Apesar de ser um destino consolidado, há a perceção de 

que ainda tem muito a ser descoberto; 
• Diversidade do nível das tipologias de alojamento; 
• Reconhecida qualidade de alguns elementos da oferta 

(praia, golfe, gastronomia e vinhos e outros); 
• Existência de instituições de diversos níveis de ensino e 

ofertas formativas na área do turismo de reconhecida 
valia. 

 

FRAQUEZAS 
• Mobilidade na região (rede viária e ferroviária); 
• Sinalética informativa e orientadora; 
• Limpeza de espaços públicos e acessos às localidades; 
• (In)disponibilidade de alguns serviços na época baixa; 
• Acessibilidade de espaços públicos e equipamentos 

turísticos por pessoas com mobilidade reduzida; 
• Sazonalidade; 
• Falta de um programa turístico-cultural integrado para a 

época baixa; 
• Problemas de resposta do Sistema Nacional de Saúde; 
• Forma de pagamento na A22 que, sazonalmente, provoca 

grandes constrangimentos na entrada por Espanha; 
• Grande concentração urbana no litoral; 
• Acessibilidade aérea (sobretudo em época baixa); 
• Carência de eventos de dimensão e projeção 

internacional; 
• Articulação entre os diversos modos de transporte; 
• Dificuldades de articulação entre diversos setores com o 

turismo; 
• Baixas sinergias entre players do setor; 
• Falta de condições para fixar recursos humanos na região; 
• Gestão de espaços públicos; 
• Inovação tecnológica das empresas; 
• Esforço de comunicação muito focado no off-line; 
• Investimento promocional muito focado nos produtos de 

motivação primária; 
• Lacunas na informação sobre recursos do território. 

OPORTUNIDADES 
• Crescente notoriedade internacional de Portugal – 

“Portugal é trendy”; 
• Existência de uma vasta área do Algarve que é pouco 

conhecida da generalidade dos visitantes, representando 
um bom potencial para diversificação; 

• Instabilidade política e social em alguns destinos 
concorrentes; 

• Reconhecimento político da importância económica do 
turismo; 

• Diversificação de recursos endógenos com a possibilidade 
de valorização; 

• Aumento das atividades relacionadas com o turismo de 
nichos; 

• Grande percentagem do território com algum estatuto 
de proteção ambiental; 

• Perceção de baixa segurança em alguns destinos 
concorrentes; 

• Lançamento do Plano de Recuperação e Resiliência e 
Plano Reativar Turismo | Construir o Futuro, que 
permitem um forte investimento na economia, 
nomeadamente no setor do turismo; 

• Implementação do Plano Turismo + Sustentável, que 
incorpora as questões da sustentabilidade no turismo; 

• Grande enfoque da região em projetos de Smart 
Destination. 

AMEAÇAS 
• Abrandamento da economia europeia; 
• Brexit; 
• Instabilidade ao nível da distribuição e transporte no 

panorama internacional, com grande número de falências; 
• Recuperação de alguns destinos concorrentes; 
• Escassa presença de marcas de renome internacional; 
• Constrangimentos criados pelo elevado peso da dívida de 

Portugal no seu PIB; 
• Elevada carga fiscal sobre as empresas; 
• Alteração na distribuição de fundos comunitários; 
• Relevância do preço na tomada de decisão; 
• Crescente consciência ambiental, que pode inibir as 

viagens por via aérea; 
• Vulnerabilidade do setor turístico a fatores externos; 
• Escassez de recursos humanos; 
• Alterações climáticas; 
• Ameaça crescente de doenças pandémicas; 
• Custos de contexto; 
• Reservas de água deficitárias na região; 
• Verba alocadas às ERT e às ARPT extremamente reduzida 

face às exigências do mercado e comparativamente aos 
principais concorrentes; 

• Falências recentes de um elevado número de companhias 
aéreas e operadores turísticos; 

• Taxa de mortalidade das empresas turísticas no pós-
pandemia;  

• Dificuldades de tesouraria das empresas; 
• Crise agravada pelo contexto da pandemia COVID-19; 
• Tempo de recuperação a níveis pré-COVID-19. 

Análise SWOT do turismo do Algarve 
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10.5 Ativos estratégicos 

Foram definidos para o Algarve três grupos de ativos estratégicos, que permitem a sua afirmação 

face aos demais concorrentes e a sustentação da visão para a região: 

• Ativos diferenciadores – atributos âncora que distinguem o Algarve e dão resposta às 

motivações da procura; 

• Ativos qualificadores - colocam o destino no conjunto de opções dos turistas; 

• Ativos de suporte - pessoas, um ativo único e transversal, com particular importância no 

turismo, uma vez que se trata de um setor de pessoas para pessoas.  

 
Ativos estratégicos do Turismo do Algarve 

Fonte: RTA 

10.6 Visão e eixos de atuação 

Considerando as orientações estratégicas, foi definida a visão para o destino turístico Algarve, 

alinhada pelas questões da sustentabilidade e que reflete os atributos da região e expetativas da 

procura e da oferta. Esta visão assenta em três eixos interdependentes que resultam de um 

alargado processo de consulta aos atores regionais. 

Visão e Eixos de atuação do Turismo do Algarve 

Fonte: RTA 
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10.7 Objetivos de desempenho do destino – meta 2023 

Componente indissociável do processo de definição estratégica é a de estabelecer objetivos, o 

que possibilita a monitorização da correta implementação dos projetos definidos em fase de 

planeamento.  

Ainda que, tradicionalmente, a performance de um destino turístico seja aferida em função dos 

tradicionais indicadores de desempenho, é aqui proposto (também) um outro conjunto de 

elementos que, espera-se, reflita de forma mais abrangente as propostas vertidas no PMETA 2.0. 

(revisão 2021). 

O cenário que se apresenta considera a (já sentida) retoma de alguns dos principais concorrentes 

internacionais, a redução de capacidade de algumas companhias aéreas no aeroporto de Faro, 

assim como alguns movimentos de consolidação na Europa. Além dos argumentos anteriormente 

aduzidos, foram também consideradas as projeções de crescimento do PIB na União Europeia.  

Não obstante, face às expectáveis intervenções em termos de estruturação e rejuvenescimento 

do portfólio de produtos turísticos, bem como do resultado das parcerias a estabelecer entre os 

diversos intervenientes do setor (e não só), perspetiva-se um comportamento positivo do 

destino, ainda que a ritmos mais moderados que os registados no anterior ciclo. Nesse previsível 

comportamento positivo, está igualmente contemplado o cenário de alguma desconcentração 

do total de dormidas para a época baixa. 

Assumindo, como anteriormente referido, um espetro mais alargado de avaliação, foi também 

apresentado um conjunto mais lato de indicadores, abarcando componentes de avaliação que 

incidem sobre a adoção de comportamentos ambientalmente responsáveis, ou do reforço das 

componentes de valorização dos recursos endógenos e da relação laboral com os recursos 

humanos. 

Todos os cenários então traçados tiveram que ser revistos à luz dos efeitos da inusitada e não 

expetável pandemia que assolou o Mundo, com forte impacto no setor das viagens e turismo. 

Adotando muitas das análises e avaliações nacionais e internacionais, é traçado um cenário de 

recuperação do setor, para níveis pré-COVID-19, em 2023. 
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N.º INDICADOR 
Valor Partida 

(2019) 
Meta 
(2023) 

Obj. 
Crescimento 

 (CAGR)  
(2019 - 2023) 

Obj. 
Crescimento 

 (%)  
(2019 - 2023) 

Valor Partida 
Revisto 
(2020) 

Meta 
 Revista 
(2023) 

Obj. 
Crescimento  

Revisto 
 (CAGR)  

(2020 - 2023) 

Obj. 
Crescimento 

Revisto 
 (%)  

(2020 - 2023) 

1 Dormidas totais de outubro a maio  9 436 291   9 680 998 0,64% 2,59% 3 034 235   9 436 291 45,97% 211% 

2 Voltas de golfe 1 350 127   1 375 028 0,46% 1,84% 716 603   1 350 127 23,51% 88% 

3 Movimento de passsageiros (Aeroporto de Faro) 9 009 170   9 144 308 0,37% 1,50% 2 206 563   9 009 170 59,83% 308% 

4 Taxa de sazonalidade (dormidas) 43,0%   40,0%   -3 pp 57,5%   43,0%   -14,5 pp 

5 Dormidas totais de estrangeiros 15 921 160   16 423 703 0,78% 3,16% 4 094 600   15 921 160 57,25% 289% 

6 Dormidas totais do mercado interno alargado 6 117 255   6 551 431 1,73% 7,10% 4 301 563   6 164 884 12,75% 43% 

7 Proveitos globais no Algarve 1 227 400 000   1 296 428 031 1,38% 5,62% 464 984 835   1 227 400 000 38,20% 164% 

8 Estabel. hoteleiros que otimizam consumo água 65,0% (1) 72,0%   7 pp 76,0% (2) 79,0%   3 pp 

9 Estabel. hoteleiros que otimizam consumo energia 61,0% (1) 68,0%   7 pp 69,0% (2) 72,0%   3 pp 

10 Estabel. hoteleiros que separam resíduos 64,0% (1) 69,0%   5 pp 54,0% (2) 64,0%   10 pp 

11 Colaboradores ao serviço hotelaria com caráter sazonal 28,1% (1) 26,0%   -1,8 pp 28,1% (1) 28,1%   0 pp 

12 Fornecedores locais no total consumo estabel. hoteleiros 68,4% (1) 71,0%   2,6 pp 68,4% (1) 73,0%   4,6 pp 
            

 (1) Valores 2017           

 (2) Valores 2019           

 

Metas 2023 

Fonte: RTA 
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11. Planos de ação e projetos estratégicos 

Tendo em conta os aspetos considerados como mais relevantes para o desenvolvimento turístico 

da região, foram definidos três eixos que refletem os fatores críticos de sucesso do Algarve. Cada 

eixo de atuação é constituído por um conjunto de planos de ação e respetivos projetos 

estratégicos, assumidos como cruciais reforçar a posição competitiva da região: 

• Eixo A – Competitividade – A intervenção neste eixo pretende capacitar a região para se 

apresentar de forma diferenciada e singular no mercado global; 

• Eixo B – Qualidade – Este eixo visa apresentar um conjunto de projetos que contribuam 

para a qualificação e consolidação da oferta; 

• Eixo C – Contributo para a Agenda 2030 – Os planos de ação e correspondentes projetos 

estratégicos visam apresentar um conjunto de intervenções que promovam o 

desenvolvimento turístico sustentável da região, contribuindo para que o turismo na 

região se afirme como um motor de desenvolvimento e de coesão territorial e social. 

De seguida são apresentados os diversos planos de ação e respetivos projetos estratégicos. Para 

cada um destes últimos foi desenvolvida uma ficha de projeto, onde se descrevem os objetivos, 

as tarefas inerentes, as entidades a envolver e os indicadores de controle. 

 

11.1 Eixo A - Competitividade  

 

EIXO A 

 PLANO DE AÇÃO| 1. CONHECIMENTO DE MERCADO 

 
 

Projeto 1.1| Afirmação como Smart Destination 

Projeto 1.2| Dinamização do Observatório Regional de Turismo Sustentável do 

Algarve 

Projeto 1.3| Fomento das sinergias entre a academia e o setor turístico 
 

 PLANO DE AÇÃO| 2. ACESSIBILIDADE AÉREA 

COMPETITIVIDADE 

 
 

Projeto 2.1| Acessibilidade direta com os aeroportos internacionais 

Projeto 2.2| Conetividade com o hub de Lisboa 
 

 PLANO DE AÇÃO| 3. REFORÇAR O POSICIONAMENTO E NOTORIEDADE DO DESTINO  

Capacitar a região 
para se apresentar 

de forma 
diferenciada e 

singular no mercado 
global  

 
 

Projeto 3.1| Captação de grandes eventos 

Projeto 3.2| Dinamização de um programa anual de eventos 

Projeto 3.3| Programa 365 Algarve 

Projeto 3.4| Faro Capital Europeia da Cultura 2027 

Projeto 3.5| Lugares de globalização – candidatura a Património Mundial da UNESCO 

Projeto 3.6| Parcerias com agentes do setor 

Projeto 3.7| Marketing relacional 

Projeto 3.8| Otimização do visitalgarve.pt 

Projeto 3.9| Influenciadores digitais 

Projeto 3.10| Reforçar a visibilidade na comunicação social 

Projeto 3.11| Participação e dinamização de ações para o público e profissionais 

Projeto 3.12| Campanhas 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 
PLANO DE AÇÃO 01 |Conhecimento de mercado 
Projeto 1.1 | Afirmação como Smart Destination 

OBJETIVOS  

• Incentivar o empreendedorismo e fomentar a inovação no 

setor turístico 

• Promover o uso da tecnologia na cadeia de valor do turismo 

• Apoiar as empresas no desenvolvimento de uma visão criativa 

e inovadora 

• Criar laboratórios de formação em parceria 

• Produzir e transferir conhecimento para as empresas do 

setor do turismo 

• Capacitar as empresas na transição para a economia digital 

• Reforçar as capacidades das entidades parceiras para a 

prossecução de uma Região Inteligente Algarve (RIA), através 

do envolvimento dos parceiros com os stakeholders da região, 

visando a competitividade regional, inovando em contextos 

de digitalização da economia 

• Promover a digitalização da economia regional e a sua 

competitividade 

• Incentivar a criação de projetos que visem disponibilizar o 

acesso WIFI gratuito aos cidadãos e visitantes em espaços 

públicos, maximizando a experiência na região 

TAREFAS  

• Dinamização de ações de disseminação sobre a temática 

• Identificar programas nacionais e comunitários de 

cofinanciamento que apoiem as empresas no processo de 

transição da atividade turística para a economia digital 

• Participação e acompanhamento das atividades e projetos do 

Algarve Tech Hub e Digital Innovation Hub 

• Elaborar um modelo de governança liderado pela parceria e 

que garanta a viabilidade e sustentabilidade do projeto no 

médio e longo prazo 

• Elaborar um plano de ação para a implementação e 

operacionalização da Plataforma RIA 

• Definir planos de ação e modelos metodológicos para a 

implementação de soluções Smart Tourism Destination e 

Smart Mobility 

• Estimular a criação de dinâmicas de cooperação institucional 

e a partilha de boas práticas 

• Conhecer e disseminar as boas práticas e as melhores 

aprendizagens nacionais e internacionais, com efeito 

replicador na região 

• Divulgar linhas de financiamento específicas que contribuam 

para os objetivos do Smart Destination 
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ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Universidade do Algarve; 

Associação Turismo do Algarve; Turismo de Portugal; Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve; AMAL - 

Comunidade Intermunicipal do Algarve; Algarve Evolution; 

Instituto do Emprego e Formação Profissional; Associação 

Nacional de Jovens Empresários; CRIA; Algarve STP e associações 

empresariais do setor 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Realização de ações de sensibilização/informação 

• Envolvimento de instituições nos projetos de promoção da 

capacitação institucional e do desenvolvimento regional 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 01 |Conhecimento de mercado 

Projeto 1.2 | Dinamização do Observatório Regional de Turismo Sustentável do 
Algarve 

OBJETIVOS  

• Melhorar a informação sobre a atividade turística no 

Algarve 

• Monitorizar a performance turística da região 

• Comparar o desempenho do Algarve face à concorrência 

• Sustentar o processo de tomada de decisão 

• Participação ativa na Rede INSTO (International Network 

of Sustainable Tourism Observatories) 

TAREFAS  

• Identificar indicadores 

• Identificar entidades que efetuam recolha e análise de 

dados 

• Identificar temáticas relevantes para o setor 

• Desenvolver estudos setoriais 

• Estabelecer mecanismos de monitorização da atividade 

turística; 

• Estabelecer suportes para a difusão da informação 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Turismo de Portugal; 

Organização Mundial do Turismo; Instituto Nacional de 

Estatística; Universidade do Algarve; ANA – Aeroportos de 

Portugal e Associações do setor; 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de indicadores da atividade turística 

monitorizados 

• Tempo para divulgação dos indicadores 

• Estudos desenvolvidos 

• Relatório anual  

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES  

São recorrentes os comentários relativamente à falta de dados estatísticos que suportem a tomada de 

decisão, razão pela qual se torna crucial estabelecer mecanismos de monitorização da atividade/setor 

que, sendo considerados relevantes, deverão ser difundidos de forma acessível e oportuna. Em março de 

2019 foi protocolada a criação do Observatório Regional de Turismo Sustentável do Algarve, pretendendo-

se agora consolidar e dinamizar as diversas atividades. 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 01 |Conhecimento de mercado 

Projeto 1.3 | Fomento das sinergias entre a academia e o setor turístico 

OBJETIVOS  

• Estimular a investigação académica em áreas estratégicas 

e operacionais que carecem de informação de suporte 

• Sustentar o processo de tomada de decisão 

TAREFAS  • Identificar áreas com potencial de investigação. 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve 

e Universidade do Algarve 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de teses, dissertações e projetos de investigação 

desenvolvidos 

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES  

As parcerias com a academia são importantes para a criação de sinergias de produção de conhecimento 

e aprofundamento do contato com a realidade empresarial. 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 |Acessibilidade aérea 

Projeto 2.1 | Acessibilidade direta com os aeroportos internacionais 

OBJETIVOS  

• Promover o acesso ao Algarve de turistas de mercados que 

carecem de ligações diretas com o Aeroporto 

Internacional de Faro 

• Criar novas bases aéreas operacionais em Faro 

TAREFAS  

• Identificar a necessidade de novas rotas 

• Trabalhar em articulação com o Aeroporto Internacional 

de Faro e Turismo de Portugal na negociação com as 

companhias aéreas e/ou outros operadores 

• Fomentar parcerias entre operadores na negociação com 

companhias aéreas 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do 

Algarve; ANA – Aeroportos e Portugal; Turismo de Portugal, e 

Associações do setor 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de novos destinos/ligações 

• Número de frequências 

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES 

Uma das necessidades mais vezes identificadas em estudos e nas diversas entrevistas realizadas, pelo que 

se torna de vital importância intervir o sentido de captar novas rotas aéreas para Faro. 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 |Acessibilidade aérea 

Projeto 2.2 | Conetividade com o hub de Lisboa 

OBJETIVOS  

• Aumentar o número de ligações aéreas entre Lisboa e 

Faro, permitindo uma ligação mais frequente entre os 

aeroportos 

• Aumentar o número de operações para o Algarve, ainda 

que o destino de voo dos passageiros não seja Faro 

• Melhor aproveitamento dos programas de stopover em 

Lisboa 

TAREFAS  

• Fomentar parcerias com operadores e companhas aéreas 

• Identificar as companhias aéreas com programas de 

stopover em Lisboa 

• Disponibilizar conteúdos a companhias aéreas que 

oferecem programas de stopover em Lisboa 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

ANA, Aeroportos de Portugal; Turismo de Portugal; Empresas 

de Rent a Car; Outras empresas e associações do setor 

turístico. 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de frequências entre Lisboa e Faro 

• Número de turistas estrangeiros no Algarve cujo 

aeroporto de chegada a Portugal foi Lisboa 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do 

destino 

Projeto 3.1 | Captação de grandes eventos 

OBJETIVOS  

• Apoiar ações, iniciativas e projetos que contribuam para o 

reforço do posicionamento da região enquanto destino 

turístico para a coesão do território, para a redução da 

sazonalidade e para a sustentabilidade no turismo 

• Incentivar a realização de eventos desportivos, culturais e 

outros com projeção internacional e relevantes para a 

promoção internacional do Algarve 

• Contribuir para a notoriedade internacional da região 

• Captar turistas pela oferta de grandes eventos 

TAREFAS  

• Incentivar a captação de grandes eventos internacionais 

• Informar os promotores de grandes eventos sobre as 

linhas de apoio existentes para a captação/realização de 

grandes eventos internacionais 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Municípios do Algarve; equipamentos desportivos e culturais, 

associações regionais; clubes desportivos e respetivas 

federações; empresas do setor turístico  

INDICADORES DE CONTROLE  • Número de eventos internacionais realizados no Algarve 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do 

destino 

Projeto 3.2 | Dinamização de um programa anual de eventos 

OBJETIVOS  
• Dinamizar eventos que contribuam para a valorização da 

experiência do turista na região 

TAREFAS  

• Coordenar com os municípios a agenda de eventos na 

região 

• Divulgar os eventos da região 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Municípios do Algarve; Direção 

Regional de Cultura; Associações regionais; Promotores de 

eventos 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de eventos realizados por mês 

• Número de eventos realizados por concelho 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do 

destino 

Projeto 3.3 | Programa integrado de animação turística na época baixa 

OBJETIVOS  

• Melhorar a experiência turística e a atratividade do 

destino Algarve, através da oferta de uma programação 

cultural e qualificada, consistente e anual 

• Reforçar a programação cultural na média e baixa estação 

• Valorizar, diferenciar e diversificar a programação cultural 

como complemento aos produtos turísticos já 

consolidados 

• Gerar afluência específica à região 

• Apostar numa programação cultural que valorize a 

identidade cultural e a criação artística da região 

• Estabelecer parcerias e enraizar dinâmicas de articulação 

entre os agentes do turismo, da cultura e do território que 

contribuam para a manutenção do programa no médio e 

longo prazo 

• Dar “vida” à região, em termos de riqueza, emprego e 

bem-estar, através de um projeto consiste, estruturante e 

sustentável 

TAREFAS  

• Elaborar o programa de eventos  

• Desenvolver suportes de comunicação 

• Divulgar o programa  

• Efetuar uma avaliação anual junto dos públicos (turistas e 

residentes) 

• Ajustamento dos pressupostos do programa em função da 

avaliação efetuada 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Secretaria de Estado da Cultura; Secretaria de Estado do 

Turismo; Turismo de Portugal; Região do Turismo do Algarve; 

Associação Turismo do Algarve; Promotores dos eventos; 

Municípios do Algarve; Agentes culturais 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de eventos 

• Número de participantes nos eventos 

• Avaliação dos públicos inquiridos (turistas e residentes) 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do 

destino 

Projeto 3.4 | Faro Capital Europeia da Cultura 2027 

OBJETIVOS  

• Promover a diversidade cultural e linguística e o seu 

património cultural 

• Reforçar a competitividade dos setores cultural e criativo 

• Dinamizar o desenvolvimento local e o turismo cultural 

TAREFAS  

• Elaborar a estratégia cultural para o concelho de Faro 

• Preparar o dossier de candidatura a Faro Capital Europeia 

da Cultura 2027 

• Desenvolver ações tendentes à elaboração da candidatura 

que envolva não apenas a cidade de Faro, mas também 

toda a região 

• Implementar ações de promoção e divulgação 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; AMAL - Comunidade 

Intermunicipal do Algarve; Município de Faro; restantes 

municípios do Algarve; Direção Regional de Cultura; Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve; 

Direção Regional do Algarve do Instituto Português do 

Desporto e Juventude 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Submissão de dossier de candidatura 

• Número de ações de promoção/divulgação 

• Estratégia elaborada 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do 

destino 

Projeto 3.5 | Lugares de globalização – Candidatura a Património Mundial da 
UNESCO 

OBJETIVOS  

• Preservação, conservação, interpretação e divulgação dos 

elementos patrimoniais associados ao bem (lugares de 

globalização) 

• Intercâmbio cultural entre povos contribuindo para o 

diálogo entre culturas, projetando o conceito dinâmico de 

cultura de paz 

• Valorização turística do Algarve 

TAREFAS  

• Investigação sobre o património em torno das Rotas dos 

Descobrimentos 

• Interação em rede dos vários lugares ligados pelo mar e 

que representam um património único, no contexto 

mundial, associados ao processo de globalização; 

• Preparação do dossier da candidatura “Algarve e os 

Lugares de Globalização”, a Património Mundial da 

UNESCO 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Direção Regional de Cultura; 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve; diversos municípios da região; Universidade do 

Algarve. 

INDICADORES DE CONTROLE  • Submissão de dossier de candidatura 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do destino 

Projeto 3.6 | Parcerias com agentes do setor 

OBJETIVOS  

• Desenvolvimento de parcerias com agentes do setor  

• Aumentar a notoriedade do destino 

• Conversão da comunicação em vendas 

TAREFAS  

• Desenvolvimento de campanhas conjuntas 

• Dinamização de fam trips 

• Organização de ações de training com profissionais de 

contato com o público 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do 

Algarve; Agentes do setor 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de campanhas conjuntas 

• Número de fam trips 

• Número de ações de formação 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do 

destino 

Projeto 3.7 | Marketing relacional 

OBJETIVOS  

• Reforçar a comunicação digital do destino 

• Fidelizar e aprofundar o conhecimento do cliente 

• Adequar os conteúdos comunicacionais às expetativas do 

cliente 

• Construir relações duradouras e personalizadas com o 

cliente 

• Criar awareness da marca Algarve 

• Produção de conteúdos criativos alinhados com os 

valores da marca do destino 

TAREFAS  

• Otimização da plataforma de CRM 

• Dinamização e produção de conteúdos para as redes 

sociais que correspondam aos interesses dos clientes e 

potenciais clientes 

ENTIDADES A ENVOLVER  Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de seguidores nas redes sociais 

• Número de posts nas redes sociais 

• Número de “gostos” nas redes sociais 

• Número de partilhas de posts nas redes sociais 

• Número de visualizações das páginas das redes sociais 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do 

destino 

Projeto 3.8 | Otimização do visitalgarve.pt 

OBJETIVOS  

• Reforçar a comunicação digital do destino 

• Fomentar o contacto de proximidade com os turistas 

• Despertar o interesse do viajante e facilitar o processo de 

escolha e planeamento da viagem 

• Transmitir de forma atrativa a informação sobre o 

destino (produtos, atividades, cultura) 

• Potenciar a atratividade do destino 

• Captar e fidelizar o público alvo 

• Alargar as valências do visitalgarve.pt para facilitar a 

comunicação com os profissionais do setor 

• Criar novas funcionalidades  

• Reforçar a promoção e comercialização do destino 

TAREFAS  

• Criação de conteúdos atrativos e novas funcionalidades 

• Criar uma área restrita para profissionais do setor 

• Desenvolver funcionalidades que possibilitem a 

comercialização de produtos e serviços turísticos da região  

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve 

e agentes do setor 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de visitas ao visitalgarve.pt 

• Solução de comercialização implementada 

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES 

As plataformas tecnológicas que suportam a gestão e promoção do destino devem criar condições para 

dar visibilidade às empresas, facilitando a comercialização da sua oferta e a inclusão de serviços de vários 

fornecedores, criando propostas de consumo mais integradas. 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar posicionamento e notoriedade do destino 

Projeto 3.9 |Influenciadores digitais 

OBJETIVOS  

• Reforçar a comunicação digital do destino 

• Testemunhos na primeira pessoa 

• Alargar o alcance dos conteúdos 

• Aumentar a confiança na marca Algarve e a sua 

credibilização 

• Consolidar a marca na mente do cliente 

• Melhorar a comunicação em determinados segmentos 

• Aumentar o engagement 

TAREFAS  

• Angariar embaixadores da região 

• Organizar influencer trips no Algarve 

• Acompanhamento de conteúdos gerados na internet 

sobre o Algarve 

ENTIDADES A ENVOLVER  Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de conteúdos gerados (artigos, posts) 

• Número de influencer trips organizadas 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do 

destino 

Projeto 3.10 | Reforçar a visibilidade na comunicação social 

OBJETIVOS  

• Aumentar a difusão da marca Algarve na comunicação 

social 

• Melhorar a eficácia da comunicação da marca Algarve 

TAREFAS  

• Organização de press trips 

• Acompanhamento dos conteúdos gerados nos meios de 

comunicação social sobre região 

• Difusão de notas de imprensa 

• Organização de conferências de imprensa 

• Difusão de notas de agenda 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do 

Algarve; Órgãos de comunicação social 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de artigos publicados sobre o Algarve 

• Número de entrevistas publicadas 

• Número de press trips 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do 

destino 

Projeto 3.11 | Participação e dinamização de ações para o público e profissionais 

OBJETIVOS  
• Fortalecer o contato direto e a interação com o público 

alvo 

TAREFAS  

• Participação em feiras 

• Dinamização de ações de relações públicas 

• Dinamização de ações de rua 

• Organização e/ou participação em workshops e 

roadshows 

• Participação em fóruns especializados 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do 

Algarve; Órgãos de comunicação social; Agentes do setor 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número participação em feiras 

• Número de ações de relações públicas 

• Número de ações de rua 

• Número de workshops e roadshows 

• Número de participações em fóruns especializados 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO A | COMPETITIVIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Reforçar o posicionamento e notoriedade do 

destino 

Projeto 3.12 | Campanhas 

OBJETIVOS  

• Aumentar a notoriedade da região 

• Reforçar a utilização dos meios on-line na comunicação 

• Melhorar a eficácia da comunicação 

• Adequar a comunicação aos mercados/segmentos alvo 

TAREFAS  

• Identificar os elementos valorizados em cada 

mercado/segmento 

• Desenvolver mensagens comunicacionais com enfoque 

nas experiências e emoções 

• Desenvolver planos de comunicação direcionados para 

mercados/segmentos alvo 

ENTIDADES A ENVOLVER  Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve 

INDICADORES DE CONTROLE  • Número de campanhas 
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11.2 Eixo B – Qualidade 

 

EIXO B 

 PLANO DE AÇÃO| 1. VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

  

Projeto 1.1| Educacionais para agentes do setor turístico da região  

Projeto 1.2| Valorização das carreiras do turismo e captação de recursos humanos 

Projeto 1.3| Capacitação/qualificação dos recursos humanos do setor turístico da região 
 

 PLANO DE AÇÃO| 2. VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS/SEGMENTOS 

QUALIDADE 

 
 

Projeto 2.1| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Sol e mar 

Projeto 2.2| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Golfe 

Projeto 2.3| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Meeting industry & 

corporate 

Projeto 2.4| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos:  Turismo de natureza 

Projeto 2.5| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo residencial 

Projeto 2.6| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Gastronomia e Vinhos 

Projeto 2.7| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Touring cultural e 

paisagístico 

Projeto 2.8| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo de saúde e 

bem-estar 

Valorização dos 
recursos da região, 

de forma a criar 
valor e 

reconhecimento 
nacional e 

internacional 
enquanto destino 

turístico de 
qualidade. 

 

 
 

Projeto 2.9| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo desportivo 

Projeto 2.10| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo náutico 

Projeto 2.11| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo acessível 

Projeto 2.12| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo sénior 

Projeto 2.13| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Autocaravanismo 

Projeto 2.14| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Outros 

produtos/segmentos 
 

 PLANO DE AÇÃO| 3. REFORÇAR O POSICIONAMENTO E NOTORIEDADE DO DESTINO  

 
 

Projeto 3.1| Referenciais de qualidade  

Projeto 3.2| Aproveitamento do património edificado devoluto para fins turísticos 

Projeto 3.3| Serviços de informação ao turista 

Projeto 3.4| Modelos de gestão partilhada para dinamização de áreas com potencial turístico 

Projeto 3.5| Participação e dinamização de grupos de trabalho/articulação com entidades 

terceiras para a melhoria da oferta 

Projeto 3.6| Dinamização do apoio ao investimento 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 
PLANO DE AÇÃO 01 |Valorização e qualificação dos recursos humanos 
Projeto 1.1 | Educacionais para agentes do setor turístico da região 

OBJETIVOS  

• Possibilitar aos agentes do setor turístico do Algarve 

aprofundar o conhecimento dos diversos recursos 

turísticos da região 

• Melhorar o acolhimento e a informação prestada aos 

turistas 

• Qualificar os profissionais de turismo da região 

• Fomentar o trabalho em rede 

TAREFAS  

• Definir um calendário anual de educacionais 

• Formatar o programa das educacionais conjuntamente 

com os municípios 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Municípios do Algarve; 

Agentes do setor; Órgãos de comunicação social 

INDICADORES DE CONTROLE  • Número de educacionais realizadas 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 01 |Valorização e qualificação dos recursos humanos 

Projeto 1.2 | Valorização das carreiras do turismo e captação de recursos 
humanos 

OBJETIVOS  

• Valorizar as carreiras em turismo 

• Captar recursos humanos 

• Suprir a falta de recursos humanos de nível técnico 

• Aumentar a procura de cursos de formação na área do 

turismo 

TAREFAS  

• Desenvolver um programa de visitas às escolas do 3.º ciclo 

do ensino básico e ensino secundário 

• Implementar uma campanha de valorização da profissão 

turística 

• Realizar “dias abertos” nas escolas com vertente de ensino 

profissional na área do turismo 

• Organizar career days, definindo um programa de visitas 

às empresas do setor turístico, onde a população 

estudantil contactará com as diversas profissões 

• Concertar com diversas entidades competentes, com vista 

a melhorar as condições de acesso a vistos de trabalho, 

alojamento e mobilidade dos recursos humanos na área 

do turismo 

• Captar recursos humanos (talentos) com formação em 

outras áreas de conhecimento que possam contribuir para 

a valorização da oferta turística e da experiência do turista 

na região 

• Reconverter recursos humanos de outros setores para o 

setor do turismo 

• Dinamizar e participar em grupos de trabalho com vista à 

resolução dos problemas de alojamento temporário para 

trabalhadores do turismo 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Municípios do Algarve; Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares; Universidade do Algarve; Turismo de Portugal; 

Instituto do Emprego e Formação Profissional; Segurança 

Social; Autoridade para as Condições do Trabalho; Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana; escolas profissionais no 

país e estrangeiro; associações e empresas do setor 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de formandos no setor da hotelaria e turismo 

• Número de visitas às escolas do 3.º ciclo do ensino básico 

e secundário 

• Taxa de integração dos formandos de turismo no mercado 

de trabalho 
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• Número de recursos humanos integrados nas empresas 

turísticas da região 

• Número de vistos associados a contratos de trabalho no 

setor do turismo 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 01 | Valorização e qualificação dos recursos humanos 

Projeto 1.3 | Capacitação/Qualificação dos recursos humanos do setor turístico 
da região 

OBJETIVOS  

• Capacitar os recursos humanos do setor turístico regional 

para melhor corresponderem às necessidades e desafios 

colocados pela procura dos diversos produtos/segmentos 

estratégicos 

• Valorizar competências de suporte à atividade   

• Promover a fixação de pessoal qualificado nas empresas 

do setor 

TAREFAS  

• Realização de ações de capacitação que visem um melhor 

conhecimento do perfil e necessidades dos diversos 

produtos/segmentos estratégicos 

• Realização de ações de capacitação no âmbito do contato 

ao cliente, marketing digital, empreendedorismo, 

inovação e outros 

• Fomentar o aparecimento, divulgação e melhoria dos 

programas de qualificação dos recursos humanos em 

época baixa 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Instituto do Emprego e 

Formação Profissional; Universidade do Algarve; Turismo de 

Portugal; Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 

INDICADORES DE CONTROLE  • Número de ações realizadas 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.1 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Sol e mar 

OBJETIVOS 

• Aumentar o período de fruição, ao longo do ano, das praias 

do Algarve 

• Captar eventos e outra tipologia de ações nas praias nos 

períodos de época média e baixa 

• Melhoria da qualidade ambiental nas praias 

• Estimular a procura do principal produto turístico da região 

– sol e mar/praias 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados ao produto sol e mar 

• Sensibilizar as entidades responsáveis para a necessidade 

de aligeirar a carga burocrática de forma a facilitar a fruição 

de experiências nas praias 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação 

• Ações de sensibilização e limpeza junto da comunidade 

• Campanhas de sensibilização para prevenção de 

comportamentos de risco nas zonas balneares 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Administração Regional de Saúde; Instituto de Conservação da 

Natureza e Floresta; Agência Portuguesa do Ambiente; 

Autoridade Marítima Nacional; Municípios do Algarve; Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de ações desenvolvidas 

• Número de suportes de comunicação 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.2 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Golfe 

OBJETIVOS  

• Reforçar a imagem de destino de golfe de excelência 

• Alargar a base de clientes do produto 

• Criar maior afinidade entre a comunidade residente e a 

modalidade 

• Fomentar a procura de golfe em época baixa 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados ao produto golfe 

• Incentivar o estabelecimento de parcerias entre os 

municípios e as empresas detentoras de campos de golfe, 

de forma a incentivar a prática do golfe por parte dos 

jovens da região 

• Realizar open days em campos de golfe, dirigidos à 

população estudantil do Algarve 

• Garantir a continuidade da presença de um torneio anual 

de projeção internacional na região 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação 

• Dinamizar um College Golf Tournament com fase final a 

disputar no Algarve 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares; Associação 

Algarve Golfe; Conselho Nacional da Indústria do Golfe; 

Federação Portuguesa de Golfe; Campos de golfe da região 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de parcerias 

• Número de ações desenvolvidas 

• Número de suportes de comunicação 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.3 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Meeting 
industry & corporate 

OBJETIVOS  

• Enriquecer e diferenciar a oferta de turismo de negócios 

• Incentivar a utilização de espaços de gestão pública para 

a realização de eventos de negócios 

• Captar um maior número de eventos para a região 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados ao produto  

• Sensibilizar as entidades competentes para a necessidade 

de se simplificarem procedimentos e de se 

implementarem sistemas de relacionamento direto e de 

maior autonomia quanto ao processo de licenciamento 

em espaços, equipamentos e património públicos 

• Identificar monumentos, museus e outros edifícios e 

espaços públicos, com características que permitam a sua 

utilização para a realização de eventos de negócios 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação 

• Criar o Convention Bureau do Algarve 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Direção Regional de Cultura; Municípios do Algarve; 

Autoridade Marítima Nacional. 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de eventos realizados na região 

• Número de venues disponíveis para a realização de 

eventos de negócios 

• Número de suportes de comunicação 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 
PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 
produtos/segmentos 
Projeto 2.4| Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo de 
natureza 

OBJETIVOS  

• Valorizar a oferta de turismo de natureza na região 

• Valorizar os recursos de alto valor ecológico e paisagístico e 

apetrechá-los de forma sustentável, fomentando a atividade 

turística 

• Enriquecer a experiência dos turistas 

• Promover o património natural da região 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados ao turismo de natureza 

• Identificar subprodutos com potencial para estruturação imediata 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação 

• Organizar um evento anual de divulgação e experimentação deste 

produto 

• Implementar ações de comunicação e sensibilização 

• Incentivar a criação de novas rotas/percursos (pedestres, cicláveis 

ou outros) e de novos traçados ou rotas circulares, que 

complementem as rotas âncora existentes 

• Promover uma maior complementaridade entre as rotas 

existentes 

• Participar na definição de modelos de gestão, monitorizar e 

promover de forma integrada as rotas já existentes e a criar 

• Colaborar com as entidades competentes na melhoria das 

condições de acolhimento, visitação e interpretação das áreas 

protegidas e requalificação das infraestruturas existentes 

• Realizar ações de capacitação junto das empresas de animação 

turística sobre o potencial turístico e a necessidade de 

preservação do património natural 

• Sensibilizar as entidades competentes para a necessidade de 

normalizar e agilizar procedimentos 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Municípios do Algarve; Empresas e Associações do setor turístico; 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve; 

Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL); Associações de 

Desenvolvimento Local; Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de suportes de comunicação 

• Número de ações de capacitação  

• Número de ações de divulgação/sensibilização 

• Número de visitantes nas áreas protegidas 

• Evento de turismo de natureza organizado 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.5 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo 
residencial 

OBJETIVOS  

• Aumentar a notoriedade do destino enquanto região com 

qualidade de vida 

• Valorizar a oferta residencial do Algarve 

• Sistematizar e facilitar o acesso à informação por parte dos 

atuais e potenciais residentes estrangeiros 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados ao turismo residencial 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação para 

os residentes estrangeiros e potenciais residentes 

• Criar uma plataforma de comunicação, utilizando o 

modelo “Living in Portugal” (ou outro em vigor), 

acrescentando informação de âmbito regional 

• Dinamizar reuniões regulares com embaixadas, 

consulados e associações vocacionadas para os residentes 

estrangeiros 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Turismo de Portugal; associações, embaixadas e consulados. 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de suportes de comunicação 

• Número de reuniões 

• Plataforma de comunicação implementada 

• Número de segundas habitações na região 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.6 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: 
Gastronomia e Vinhos 

OBJETIVOS  

• Afirmar o Algarve como destino de excelência para o 

produto gastronomia e vinhos 

• Divulgar o património gastronómico e enológico da região 

• Complementar a oferta turística da região 

• Enriquecer a experiência dos turistas 

• Capitalizar a inscrição da Dieta Mediterrânica na lista 

representativa a Património Cultural Imaterial da 

Humanidade, da UNESCO 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados ao produto 

gastronomia e vinhos 

• Acompanhar as tendências, perfil do turista, 

benchmarking da oferta nacional e internacional 

• Promover programas e experiências de férias culinárias e 

enológicas 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação 

• Divulgar a Dieta Mediterrânica 

• Participar e dinamizar eventos associados à Dieta 

Mediterrânica 

• Dinamizar a rota dos vinhos do Algarve 

• Participação no Programa Nacional de Ação para o 

Enoturismo; 

• Sensibilizar os agentes do setor para a necessidade de 

facultarem ao staff as condições para o desenvolvimento 

das competências de atendimento e conhecimentos sobre 

os princípios e requisitos da Dieta Mediterrânica 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Associação dos Industriais Hoteleiros, Restauração e Bebidas; 

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; 

Municípios do Algarve; Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve; Comissão Vitivinícola do 

Algarve; Turismo de Portugal e Confrarias. 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de eventos associados à Dieta Mediterrânica 

• Número de suportes de comunicação e informação 

• Número de ações de divulgação/promoção 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.7 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Touring 
cultural e paisagístico  

OBJETIVOS  

• Afirmar o Algarve como destino de excelência para o 

produto Touring cultural e paisagístico  

• Complementar a oferta turística da região 

• Enriquecer a experiência dos turistas 

• Promover o legado cultural da época dos Descobrimentos; 

• Valorizar a Caravela Boa Esperança como instrumento de 

difusão da cultura portuguesa/Algarve, valorizando-a 

como centro interpretativo dos Descobrimentos 

• Fomentar o crescimento e reconhecimento da Orquestra 

Clássica do Sul, com o objetivo de promover e divulgar a 

atividade cultural e artística e promover o gosto, o 

conhecimento e o aprofundamento da música erudita 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados ao produto Touring 

cultural e paisagístico  

• Estruturar rotas e itinerários experienciais temáticos, 

assentes nos usos e costumes da região; nos diversos 

legados históricos e religiosos e na diversidade natural e 

paisagística 

• Sensibilizar as entidades gestoras dos espaços culturais 

para a adequação de horários à fruição turística e 

capacitação dos colaboradores para o desenvolvimento 

das competências de atendimento e condução de grupos 

• Definir um calendário anual de ações envolvendo a 

Caravela Boa Esperança 

• Divulgar o património natural e cultural da região 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação 

• Criação de novas rotas, roteiros e itinerários; 

• Promover e divulgar concertos da Orquestra Clássica do 

Sul  

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Direção Regional da Cultura; 

Turismo de Portugal; Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve; Municípios do Algarve. 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de rotas estruturadas 

• Número de visitantes aos espaços culturais 

• Número de ações com a Caravela Boa Esperança 

• Número de concertos da Orquestra Clássica do Sul 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.8 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo de 
saúde e bem-estar 

OBJETIVOS  

• Estruturar a oferta de turismo de saúde e bem-estar na 

região 

• Estimular a promoção conjunta das valências médica e 

turística 

• Complementar a oferta composta pelos restantes 

produtos turísticos 

• Enriquecer a experiência dos turísticas. 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados ao produto saúde e 

bem-estar 

• Identificar os serviços e intervenções disponíveis na região 

associadas a cada um dos ramos deste produto 

• Sensibilizar as entidades competentes no sentido de se 

definirem parâmetros para a adoção da designação spa 

• Articular as valências médicas com os equipamentos 

turísticos 

• Organizar a oferta termal, spas e talassoterapia, com vista 

a potenciar esta oferta em articulação com os serviços 

médicos 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação 

ENTIDADES A ENVOLVER  Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Inventário de serviços e intervenções disponíveis na região 

• Número de suportes de comunicação 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.9 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo 
desportivo 

OBJETIVOS  

• Estruturar a oferta de turismo de desporto na região 

• Complementar a oferta composta pelos restantes 

produtos turísticos 

• Promover o potencial das diversas infraestruturas 

existentes na região para acolherem estágios e eventos 

desportivos 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados ao produto desporto 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação 

• Captar eventos desportivos de projeção nacional e 

internacional 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Municípios do Algarve; Instituto Português do Desporto e 

Juventude; associações e clubes desportivos; associações do 

setor turístico; marinas e portos de recreio da região; 

Autódromo Internacional do Algarve. 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Inventário de recursos 

• Número de eventos 

• Número de suportes de comunicação 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.10 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo 
náutico 

OBJETIVOS  

• Estruturar a oferta de turismo náutico na região 

• Fomentar o desenvolvimento do cluster do mar 

• Incentivar o desenvolvimento, promoção e certificação de 

Estações Náuticas na região 

• Complementar a oferta composta pelos restantes 

produtos turísticos 

• Enriquecer a experiência dos turistas 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados ao turismo náutico 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação 

• Sensibilizar gestores dos equipamentos e serviços de 

apoio para a necessidade de o pessoal ter competências 

de atendimento ao público 

• Promover a articulação entre os diversos agentes da oferta 

turística regional 

• Sensibilizar as entidades competentes para melhorar as 

condições de acolhimento e serviços de apoio 

• Sensibilizar as entidades competentes para a necessidade 

de normalizar e agilizar procedimentos 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Autoridade Marítima Nacional; Municípios do Algarve; 

Maralgarve; Associação Portuguesa de Portos de Recreio; 

Direção-geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos; Fórum Oceano 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Inventário de recursos 

• Número de estações náuticas 

• Número de suportes de comunicação 

• Número de ações de sensibilização 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 
PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 
produtos/segmentos 
Projeto 2.11 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo 
acessível 

OBJETIVOS  

• Aumentar a atratividade do destino 

• Melhorar a fruição dos diversos recursos turísticos da região  

• Incentivar a inclusão da acessibilidade na oferta turística, 

enquanto fator diferenciador do destino 

• Qualificar a oferta e a procura da região, desmistificando 

preconceitos e estereótipos sobre as pessoas com 

necessidades especiais, visando aumentar a acessibilidade da 

região do Algarve 

• Estimular a criação de parcerias e redes estratégicas 

• Reforçar as competências de autonomia do turista com 

necessidades especiais 

• Estimular a criação de produtos inovadores, tais como 

itinerários acessíveis, que valorizem o turismo acessível na 

região 

• Sensibilizar e informar da existência de opções turísticas para 

pessoas com necessidades especiais 

TAREFAS  

• Recomendar alterações/melhorias para aumentar a 

acessibilidade/inclusão 

• Realizar ações de formação e sensibilização sobre turismo 

acessível e inclusivo para residentes, agentes do setor e 

população estudantil 

• Criar guias e manuais para a operacionalização de 

recomendações 

• Identificar, criar e promover itinerários acessíveis na região 

• Desenvolver suportes acessíveis de informação e 

comunicação 

• Desenvolver suportes de comunicação do destino “Algarve for 

All” (Algarve acessível para todos) 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Municípios do Algarve; AMAL - Comunidade Intermunicipal do 

Algarve; Empresas do setor turístico; Associação Accessible 

Portugal; IPSS; Instituto Nacional para a Reabilitação;  

INDICADORES DE CONTROLE  

• Inventário de recursos 

• Número de recurso auditados 

• Número de suportes de comunicação 

• Número de ações de sensibilização 

• Número de projetos piloto 

• Número de programas estruturados 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.12 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Turismo 
sénior 

OBJETIVOS  

• Aumentar a atratividade do destino 

• Estruturar a oferta de turismo acessível e sénior na região 

• Melhorar a fruição dos diversos recursos turísticos da 

região  

• Estimular a criação de parcerias e redes estratégicas 

TAREFAS  

• Auditar recursos turísticos ao nível da acessibilidade e 

inventariar os recursos associados ao turismo sénior 

• Desenvolver suportes acessíveis de informação e 

comunicação 

• Desenvolver programas estruturados para o segmento 

sénior 

• Promover uma maior articulação e aproximação com as 

comunidades estrangeiras residentes na região 

• Divulgar a diversidade de recursos passiveis de serem 

utilizados na composição de programas de turismo 

vocacionados para seniores ativos 

• Estimular o aparecimento na região de projetos-piloto de 

cidades/comunidades senior friendly 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Municípios do Algarve; AMAL - Comunidade Intermunicipal do 

Algarve; Empresas do setor turístico; Associações de 

comunidades estrangeiras; 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Inventário de recursos 

• Número de recurso auditados 

• Número de suportes de comunicação 

• Número de ações de sensibilização 

• Número de projetos piloto 

• Número de programas estruturados 
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FICHA DE PROJETO 
PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.13 | Autocaravanismo 

OBJETIVOS  

• Contribuir para a estruturação da oferta de infraestruturas 

de apoio ao autocaravanismo  

• Orientar a procura no sentido de evitar a ocupação 

desorganizada e utilização indevida de espaços públicos 

Dinamizar a Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na 

Região do Algarve (RAARA) 

• Harmonizar da prática do autocaravanismo responsável, 

de acordo com as atuais exigências ambientais, de saúde 

pública, do ordenamento do território e da circulação no 

território, tal como previsto no Programa de Ação para o 

Autocaravanismo responsável do Turismo de Portugal 

TAREFAS  

• Promover a Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na 

Região do Algarve (RAARA)  

• Intervir junto das entidades competentes para a 

implementação de instrumentos de apoio financeiro para 

a criação de novas áreas de serviços para autocaravanas  

• Fomentar a articulação entre entidades no sentido de 

serem criados mecanismos que permitam atuar 

convenientemente sobre alguma procura desordenada no 

território 

• Sensibilizar e informar os autocaravanistas para a adoção 

de boas práticas na utilização dos espaços públicos, 

utilizando a imagem criada pelo TdP, “Life Campers”, para 

ações de sensibilização para a prática sustentável desta 

atividade, de uma forma colaborativa com outros agentes 

do setor.  

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve; Turismo de Portugal; Municípios do Algarve; Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas; Forças de 

Segurança terrestres ou marítimas 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de suportes de comunicação 

• Número de ações de sensibilização 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 02 | Valorização e desenvolvimento dos 

produtos/segmentos 

Projeto 2.14 | Valorização e desenvolvimento dos produtos/segmentos: Outros 
produtos/segmentos 

OBJETIVOS  

• Aumentar a atratividade, competitividade e notoriedade do 

destino 

• Estruturar a oferta de diversos produtos/segmentos 

• Melhorar a fruição dos diversos recursos turísticos da região 

• Estimular o surgimento de uma “nova” procura para a região 

• Interligação entre os diversos produtos/segmentos que 

compõem a oferta turística regional 

• Incentivar a utilização de espaços de gestão pública como 

cenários de filmagens e para a realização de casamentos (2) (5)  

• Posicionar o Algarve no mapa das filmagens internacionais (2)  

• Captação de marcas internacionais de elevada notoriedade (3) 

TAREFAS  

• Inventariar os recursos associados aos diversos 

produtos/segmentos 

• Desenvolver conteúdos e suportes de comunicação 

• Realizar ações de sensibilização (4)  

•  Sensibilizar as entidades competentes para a necessidade de 

se simplificarem procedimentos e de se implementarem 

sistemas de relacionamento direto e de maior autonomia 

quanto ao processo de licenciamento em espaços, 

equipamentos e património públicos (2) (5) 

• Fomentar a criação de experiências segmentadas (3) (4) (5) (6) 

• Atuar junto das entidades competentes sensibilizando para a 

necessidade de se intervir no terminal de cruzeiros de 

Portimão e zona envolvente (1) 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve; Turismo de Portugal; Municípios do Algarve; Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas; Direção Regional de 

Cultura do Algarve; Forças de Segurança; Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras; Autoridade Marítima Nacional; Alfândegas; 

Autoridade Tributária e Aduaneira; Entidades religiosas; Portugal 

Film Commission; Algarve Film Commission; Administração dos 

Portos de Sines e do Algarve; Associação Variações; Algarve 

Evolution; Algarve STP 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Recursos inventariados 

• Número de suportes de comunicação 
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• Número de produções cinematográficas, audiovisuais e 

televisivas realizadas na região 

• Número de estabelecimentos Gay Friendly 

• Número de cruzeiros 

Nota: 

(1) Turismo de cruzeiros 

(2) Turismo cinematográfico e audiovisual 

(3) Turismo de Luxo 

(4) LGBTQIA+ 

(5) Weddings 

(6) Nómadas digitais 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Outros projetos de qualificação e desenvolvimento 

da oferta 

Projeto 3.1 | Referenciais de qualidade 

OBJETIVOS  

• Desenvolver referenciais de qualidade para os diversos 

elementos da oferta turística regional 

• Melhorar a qualidade dos serviços prestados no setor 

turístico 

• Transmitir uma imagem de destino de qualidade e seguro 

TAREFAS  

• Acompanhar os grupos de trabalho da Comissão 

Portuguesa da Normalização para o Turismo (CT 144) 

• Desenvolver parcerias com os diversos agentes do setor 

para a criação e/ou adoção das marcas distintivas de 

qualidade e segurança 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Associações e agentes do setor; 

Turismo de Portugal 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de normas publicadas 

• Número de empresas com certificação/selos de qualidade 

e segurança 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Outros projetos de qualificação e desenvolvimento 

da oferta 

Projeto 3.2 | Aproveitamento do património edificado devoluto para fins turísticos 

OBJETIVOS  

• Divulgar as oportunidades de investimento no setor 

turístico 

• Valorizar e recuperar o património que se encontra 

devoluto ou inativo com potencial turístico 

• Contribuir para a qualificação e enriquecimento da oferta 

TAREFAS  

• Identificar ativos disponíveis no mercado e promover a sua 

recuperação para posterior afetação a uma atividade 

económica com uma finalidade turística 

• Identificar potenciais investidores nos mercados alvo 

• Implementar ações de prospeção e divulgação do 

potencial de investimento da região 

• Promover a realização de ações de charme e missões 

empresariais nos mercados identificados como relevantes, 

para apresentação dos imóveis identificados a potenciais 

investidores 

• Promover a organização de missões de reconhecimento 

com visita de potenciais investidores, para conhecimento 

da oferta regional 

• Promover e dinamizar o Programa Revive na região 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve; Municípios da região; Turismo de Portugal; 

Associações do setor imobiliário;  

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de ações realizadas 

• Portfolio de ativos 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Outros projetos de qualificação e desenvolvimento 

da oferta 

Projeto 3.3| Serviços de informação ao turista 

OBJETIVOS  

• Informar e dar a conhecer a região 

• Prestar acolhimento e assistência aos turistas 

• Manter uma rede estruturada de informação ao turista 

• Valorizar os recursos turísticos da região 

• Otimizar e facilitar o acesso à informação turística 

• Proporcionar aos turistas verdadeiras experiências na 

região 

TAREFAS  

• Inventariar e georreferenciar a oferta turística da região 

• Implementar soluções tecnológicas de apoio ao turista 

que visita a região 

• Produzir outros suportes de apoio à informação 

• Prestar informação turística sobre a região 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Municípios do Algarve; 

Empresas e Associações do setor turístico. 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Base de dados com a oferta turística atualizada 

• Número de suportes de apoio à informação 

• Soluções tecnológicas implementadas 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Outros projetos de qualificação e desenvolvimento 

da oferta 

Projeto 3.4 | Modelos de gestão partilhada para dinamização de áreas com 
potencial turístico 

OBJETIVOS  

• Criar uma dinâmica partilhada de valorização das áreas 

com potencial turístico 

• Estabelecer procedimentos concertados que visem o 

melhor desempenho na salvaguarda de valores naturais e 

patrimoniais da região 

• Gerar uma relação de proximidade aos cidadãos, turistas 

e entidades relevantes para a promoção do 

desenvolvimento sustentável da área com potencial 

turístico 

• Maior eficiência na afetação de recursos 

• Fomento do trabalho em rede 

• Qualificar e valorizar as áreas com potencial turístico 

TAREFAS  

• Efetuar o levantamento de áreas com potencial turístico 

que possam ser enquadradas nos modelos de gestão 

partilhada; 

• Implementar estudos de avaliação de sustentabilidade 

económico-financeira das áreas a intervir 

• Definir modelos de gestão que garantam a 

sustentabilidade das intervenções nestas áreas 

• Implementar protocolos de cogestão que assegurem a 

sustentabilidade dos espaços 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Municípios do Algarve; 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; 

Empresas e Associações do setor turístico. 

INDICADORES DE CONTROLE  • Número de protocolos de gestão partilhada 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Outros projetos de qualificação e desenvolvimento 

da oferta 

Projeto 3.5 | Participação e dinamização de grupos de trabalho/articulação com 
entidades terceiras para a melhoria da oferta 

OBJETIVOS  

• Promover a troca de conhecimento e estabelecer 

parcerias para o desenvolvimento de projetos 

• Participar e dinamizar grupo de trabalho numa perspetiva 

de inovação colaborativa e aberta 

• Promover a integração e adaptação das políticas setoriais 

com vista à melhoria da oferta turística 

• Envolver os agentes setoriais 

• Dinamizar a cooperação setorial e multissetorial 

• Incentivar a criação de redes e grupos de trabalho de 

partilha de informação, conhecimento, promoção e 

comunicação sobre questões que impactam no turismo 

TAREFAS  

• Participar e incentivar a criação de grupos de trabalho e 

redes setoriais e multissetoriais 

• Atuar como órgão consultivo junto das entidades 

competentes 

• Fomentar a articulação entre as diversas entidades com 

oferta formativa profissionalizante, para concertação da 

oferta formativa por nível de formação, área geográfica e 

temáticas, adequada às necessidades dos diversos 

produtos/segmentos 

• Fortalecer o cluster do turismo, criando interconexões e 

interseções com os demais clusters nacionais 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Municípios do Algarve; 

Empresas e Associações do setor turístico; Entidades públicas 

de outros setores de atividade (Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras; ASAE; Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas; Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

Associação Portuguesa do Ambiente; Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Algarve). 

INDICADORES DE CONTROLE  • Número de participações em grupos de trabalho 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO B | QUALIDADE 

PLANO DE AÇÃO 03 |Outros projetos de qualificação e desenvolvimento 

da oferta 

Projeto 3.6 |Dinamização do apoio ao empresário e ao investimento 

OBJETIVOS  

• Promover a inovação e modernização da oferta turística 

regional; 

• Captar e apoiar potenciais investidores do setor turístico 

• Organizar um serviço de atendimento e apoio à 

dinamização e captação do investimento turístico 

TAREFAS  

• Proceder ao levantamento, tratamento, sistematização e 

divulgação de informação sobre fontes de financiamento 

a projetos de desenvolvimento turístico 

• Disponibilizar e prestar assistência técnica por via da 

prestação de informação sobre legislação turística e linhas 

de financiamento para as empresas do setor turístico 

• Desenvolver um guia de apoio ao investidor no setor 

turístico 

• Dinamizar sessões de esclarecimento sobre fundos de 

apoio ao investimento; 

• Promover o conhecimento das regras e incentivos fiscais, 

financeiros e outros relativos ao investimento turístico 

• Responder ou reencaminhar consultas de potenciais 

investidores para as entidades competentes 

• Acompanhar e dinamizar a rede regional integrada de 

apoio ao empresário 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve; Turismo de Portugal; 

Municípios do Algarve; AMAL – Comunidade Intermunicipal do 

Algarve; Núcleo Empresarial da Região do Algarve; empresas e 

associações do setor turístico; Instituto do Emprego e 

Formação Profissional; Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e à Inovação 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de atendimentos  

• Criação do guia de apoio ao investidor 
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11.3 Eixo C – Contributo para a Agenda 2030 

 

EIXO C 

 PLANO DE AÇÃO| 1. VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 
 

Projeto 1.1| Definição de portfólio de projetos para compensação de emissão de CO2 

Projeto 1.2| Campanhas de sensibilização para turistas 

Projeto 1.3| Estimular a economia circular no turismo 

Projeto 1.4| Certificação ambientais no setor do turismo 

Projeto 1.5| Dinamização e participação em grupos de trabalho referentes á preservação 

e valorização de recursos naturais e outras temáticas de impacto ambiental e social 

Projeto 1.6| Mobilidade urbana suave 

 

CONTRIBUTO PARA A 
AGENDA 2030 

 PLANO DE AÇÃO| 2. VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS/SEGMENTOS 
  

Projeto 2.1| Campanha de sensibilização direcionada para os residentes 

Projeto 2.2| Ações de sensibilização junto da população estudantil 

Projeto 2.3| Ações de sensibilização e capacitação para profissionais do setor 
 

Fomentar a atividade 
turística na região, indutora 

de progresso económico, 
salvaguardando o ambiente 

e os recursos naturais, 
satisfazendo as 

necessidades da presente e 
das futuras gerações 

(desenvolvimento 
sustentável) 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO C | CONTRIBUTO PARA A AGENDA 2030 

PLANO DE AÇÃO 01 | Algarve Marca Destino Sustentável 

Projeto 1.1 | Definição de portfólio de projetos para compensação de emissão de 
CO2 

OBJETIVOS  
• Mobilizar um conjunto de entidades públicas e privadas 

para investimento em revitalização e restauro ecológico 

TAREFAS  

• Identificação de parceiros 

• Definição de áreas a intervir 

• Composição do portfólio 

• Definição de critérios 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Entidades públicas e privadas; Região de Turismo do Algarve; 

ONG; Associações de defesa do ambiente 

INDICADORES DE CONTROLE  • Criação de um portfólio 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO C | CONTRIBUTO PARA A AGENDA 2030 

PLANO DE AÇÃO 01 | Algarve Marca Destino Sustentável 

Projeto 1.2 | Campanhas de sensibilização para turistas 

OBJETIVOS  

• Promover os valores naturais e culturais do Algarve 

• Promover atitudes de proteção e conservação da natureza 

e do património cultural 

• Sensibilizar os turistas para uma correta fruição da região 

e respeito pelas normas de conduta 

• Promover o usufruto do património natural e cultural da 

região, com respeito pela sua diversidade e fragilidade e 

apelar à sua consciente proteção 

• Induzir a adoção de comportamentos cívicos e 

ambientais mais corretos 

TAREFAS  

• Organizar iniciativas de comunicação, informação e 
sensibilização sobre boas práticas, como: sensibilização 
para o uso eficiente de água, redução do lixo na via 
pública, correta fruição do cordão dunar, de entre outras 

• Promover ações preventivas de forma a prevenir a adoção 
de comportamentos de risco 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do 

Algarve; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve; AMAL – Comunidade Intermunicipal do 

Algarve; Agência Portuguesa do Ambiente; Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas; Águas do Algarve; 

Administração Regional de Saúde do Algarve; Agência 

Portuguesa do Ambiente. 

INDICADORES DE CONTROLE  • Número de ações de sensibilização/comunicação 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO C | CONTRIBUTO PARA A AGENDA 2030 

PLANO DE AÇÃO 01 | Algarve Marca Destino Sustentável 

Projeto 1.3 | Estimular a economia circular no turismo 

OBJETIVOS  

• Promover ativamente o uso eficiente e a produtividade 

dos recursos através de produtos, processos e modelos de 

negócio assentes na desmaterialização, reutilização, 

reciclagem e recuperação dos materiais 

• Sensibilizar as empresas para a adoção de boas práticas 

• Identificar oportunidades de aceleração e transição para a 

utilização mais sustentável e eficiente dos recursos 

• Conciliar estratégias conjuntas entre os atores públicos e 

privados da região 

• Contribuir para a Agenda regional de transição para a 

economia circular do Algarve (Plano de Ação para a 

Economia Circular) 

TAREFAS  

• Participar e desenvolver ações de sensibilização sobre a 

economia circular 

• Levantamento de casos de boas práticas na região e no 

exterior 

• Desenvolvimento de guia de boas práticas para o turismo 

regional 

• Identificar programas nacionais e comunitários de 

cofinanciamento de apoio à adoção de boas práticas para 

a dinamização da economia circular 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve; Associações 

empresariais 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de ações de sensibilização e disseminação 

• Edição de guia de boas práticas 

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES 

No âmbito do Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), entende-se como economia circular aquela 

que promove ativamente o uso eficiente e a produtividade dos recursos por ela dinamizados, através de 

produtos, processos e modelos de negócio assentes na desmaterialização, reutilização, reciclagem e 

recuperação dos materiais. 

 

 

 

 

  



 

 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  308 
 

 

FICHA DE PROJETO 
EIXO C | CONTRIBUTO PARA A AGENDA 2030 

PLANO DE AÇÃO 01 | Algarve Marca Destino Sustentável 

Projeto 1.4 | Certificações ambientais no setor do turismo 

OBJETIVOS  

• Aumentar o número de empresas do setor turístico 

certificadas por programas de boas práticas ambientais 

• Adotar boas práticas ambientais e redução dos impactos 

negativos do turismo e dos custos com o consumo de 

recursos naturais 

• Promover a educação ambiental para a sustentabilidade 

• Aumentar o reconhecimento e valorização das boas 

práticas pelos turistas 

• Promover o reconhecimento e certificação da região como 

destino turístico sustentável 

TAREFAS  

• Participar em grupos de trabalho 

• Divulgar informação referente aos programas e 

certificações ambientais existentes 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Empresas do setor turístico; 

Entidades certificadoras nacionais e internacionais 

INDICADORES DE CONTROLE  

• Número de empresas do setor turístico 

galardoadas/certificadas 

• Reconhecimento Internacional do Algarve como destino 

turístico sustentável 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO C | CONTRIBUTO PARA A AGENDA 2030 

PLANO DE AÇÃO 01 | Algarve Marca Destino Sustentável 

Projeto 1.5 | Dinamização e participação em grupos de trabalho referentes à 
preservação e valorização de recursos naturais, mitigação dos impactos das 
alterações climáticas e outras temáticas de impacto ambiental e social 

OBJETIVOS  

• Discutir os impactos das alterações climáticas e escassez 
de recursos, nos diversos setores de economia e da 
sociedade, com vista à definição futura de medidas de 
adaptação para toda a região 

• Estabelecer medidas que levem ao reconhecimento pela 
sociedade da escassez do recurso água 

• Promover a adoção de comportamentos para um uso mais 
moderado da água e um crescente compromisso na 
eficiência hídrica por parte dos vários setores económicos  

• Promover a adoção de comportamentos ambiental e 
socialmente responsáveis no uso dos recursos da região 

• Identificar opções estratégicas e medidas de adaptação 
necessárias para aumentar a resiliência do território e 
populações 

• Reduzir a vulnerabilidade do Algarve a situações extremas 

TAREFAS  

• Participar em grupos de trabalho referentes à preservação 
e valorização de recursos naturais e outras temáticas de 
impacto ambiental e social 

• Participação na elaboração do Plano Regional de Eficiência 
Hídrica do Algarve 

• Recolher e sistematizar conhecimento como ferramenta 
de apoio à decisão 

• Dinamização e participação em workshops para 
auscultação dos atores chave, de forma a recolher 
informação útil que permita desenvolver um plano de 
ação eficaz 

• Planos de comunicação para a sensibilização do público 
em geral 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do Algarve; 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve; Universidade do Algarve; Juntas de Freguesia; Agência 
Portuguesa do Ambiente; AMAL – Comunidade Intermunicipal 
do Algarve; Associação Regional de Saúde; Instituto de 
Socorros a Náufragos; Águas do Algarve; Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural; Administração da Região 
Hidrográfica do Algarve; Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Algarve; Federação Nacional de Regantes de 
Portugal (envolvendo as Associações de Regantes de golfe); 
Conselho Nacional da Indústria do Golfe; Fundação Oceano 
Azul; Associações diversas. 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de grupos de trabalho 
• Número de comissões de acompanhamento 
• Número de ações de sensibilização 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO C | CONTRIBUTO PARA A AGENDA 2030 

PLANO DE AÇÃO 01 | Algarve Marca Destino Sustentável 

Projeto 1.6 | Mobilidade urbana suave 

OBJETIVOS  

• Melhoria da mobilidade dos visitantes na região 

• Contribuir para a implementação das ações definidas no Plano 

de Ação 2020 da Mobilidade Urbana Sustentável no Algarve 

• Incentivar junto da comunidade a utilização de formas de 

mobilidade mais eficientes, como o recurso a transportes 

coletivos de passageiros ou a opção por veículos não poluentes 

• Cooperar de forma continuada para a concretização da 

mobilidade sustentável 

• Partilhar experiências para a resolução dos problemas de 

transporte e de mobilidade e a aplicação de medidas 

• Colaborar para a inovação nas práticas de planeamento, visando 

a otimização dos recursos existentes para concretizar ações 

custo-eficazes 

• Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de 

carbono, cumprindo os princípios de equidade e de justiça social 

• Mapear e disponibilizar informação sobre os postos de 

abastecimento de veículos elétricos existentes na região. 

TAREFAS  

• Identificar e divulgar potenciais fontes de financiamento para o 

desenvolvimento e implementação do Plano de Mobilidade e 

Transportes Intermunicipal (PMTI) 

• Participar em grupos de trabalho relativos ao PMTI 

• Acompanhar o processo de consolidação, 

expansão/revitalização da Ecovia do Algarve  

• Coadjuvar o processo de transformação de comportamentos 

para uma maior eficiência na utilização dos recursos na 

mobilidade/acessibilidade 

• Cocriar soluções de mobilidade e acessibilidade inovadoras; 

• Experimentar soluções de mobilidade/acessibilidade, através da 

viabilização de novas práticas e/ou ferramentas/modelos de 

gestão 

• Integrar os vários modos e serviços de transporte com os 

principais polos geradores de deslocações urbanas e 

interconcelhias 

• Avaliar de forma contínua qual o progresso efetuado ao nível da 

execução do plano e das várias ações 

• Dialogar e promover a participação de todos os intervenientes e 

a população, visando a concertação e a inclusão social 

• Fomentar o alargamento da rede de postos de abastecimento 

de veículos elétricos. 
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ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Comunidade Intermunicipal do 

Algarve - AMAL; Municípios do Algarve; Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve; Associações do setor; outras 

entidades públicas. 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de participações em grupos de trabalho 

• Redução de emissões de CO2 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO C | CONTRIBUTO PARA A AGENDA 2030 

PLANO DE AÇÃO 02 | Fomento da cultura de turismo 

Projeto 2.1 | Campanha de sensibilização direcionada para os residentes 

OBJETIVOS  

• Alertar para o contributo do turismo para o 

desenvolvimento regional e qualidade de vida dos 

residentes 

• Sensibilizar a opinião pública para a importância da 

atividade turística na região, dando visibilidade ao tema 

• Promover atuações consideradas como boas práticas 

pelos residentes no acolhimento aos turistas 

• Contribuir para a construção de uma opinião pública mais 

atuante e consciente do fenómeno do turismo 

• Motivar os residentes, influenciando o seu modo de agir e 

induzindo progressivamente comportamentos cívicos 

mais corretos para com o património natural e cultural 

TAREFAS  

• Promover o conhecimento dos recursos naturais e 

patrimoniais, centrando a lógica no conceito de 

“embaixadores” 

• Desenvolver ações de sensibilização para a adoção de boas 

práticas no acolhimento a turistas 

ENTIDADES A ENVOLVER  Região de Turismo do Algarve; Municípios e Agentes do setor 

INDICADORES DE CONTROLE  • Número de campanhas/ações realizadas 

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES 

Ainda que a hospitalidade seja apontada como um dos pontos fortes do Algarve, foi considerado 

necessário intervir ao nível da consciencialização dos diferentes públicos que interagem com os turistas, 

relativamente à importância de bem receber/acolher para o bom desempenho turístico da região. Se os 

residentes valorizarem o fenómeno turístico e entenderem o seu papel no mesmo, assumirão o 

compromisso para a sua melhoria, dele beneficiando. 
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FICHA DE PROJETO 
EIXO C | CONTRIBUTO PARA A AGENDA 2030 

PLANO DE AÇÃO 02 | Fomento da cultura de turismo 

Projeto 2.2 | Ações de sensibilização junto da população estudantil 

OBJETIVOS  

• Sensibilizar para a importância do turismo na região 

• Dar a conhecer os recursos/produtos turísticos 

• Fomentar atitudes de bom acolhimento para com os 

turistas 

TAREFAS  

• Criar conteúdos e suportes comunicacionais 

• Desenvolver visitas educacionais temáticas 

• Organizar passatempos e atividades lúdico-educacionais 

relacionadas com o turismo 

• Organizar visitas de sensibilização às escolas 

ENTIDADES A ENVOLVER  
Região de Turismo do Algarve; Direção Regional de Educação 

e Municípios 

INDICADORES DE CONTROLE  Ações de sensibilização realizadas  

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES 

A criação de bases para reforçar as condições de acolhimento por parte dos residentes e futuros 

profissionais de turismo, acaba por ser a consequência lógica para o conjunto de ações propostas neste 

eixo. 

 

  



 

 

PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DO TURISMO DO ALGARVE | 2020-2023 |  314 
 

 

FICHA DE PROJETO 
EIXO C | CONTRIBUTO PARA A AGENDA 2030 
PLANO DE AÇÃO 02 | Fomento da cultura de turismo 
Projeto 2.3 | Ações de sensibilização e capacitação para profissionais do setor 

OBJETIVOS  

• Sensibilizar o trade sobre o contributo do turismo para o 

desenvolvimento sustentável da região 

• Criar uma cultura de turismo responsável/sustentável 

• Promover um melhor conhecimento da cultura local 

• Minimizar os eventuais impactos negativos da atividade 

turística na região 

• Contribuir para a sustentabilidade e qualidade do serviço 

prestado pelas empresas e agentes do setor 

• Promover uma maior inovação empresarial, respondendo 

às novas tendências e evolução do mercado 

• Desenvolver uma maior consciência ambiental e 

responsabilidade social 

• Envolver ativamente os atores do turismo em ações que 

visem um maior compromisso para com o destino 

• Sensibilizar os agentes do setor turístico sobre a 

importância da melhoria da qualidade do serviço e da 

hospitalidade 

• Capacitar os agentes do setor turístico sobre as 

especificidades e características dos principais produtos 

turísticos 

• Capacitar os agentes do setor sobre a importância de boas 

práticas ambientais e de condutas com vista à preservação 

dos valores culturais como forma de distinção e 

desenvolvimento sustentável 

TAREFAS  

• Desenvolver ações de sensibilização para o trade sobre o 

contributo do turismo em prol do desenvolvimento 

regional 

• Dinamizar ações de capacitação dos profissionais do setor 

• Avaliar os recursos da região e construir uma oferta 

distintiva e sustentável 

ENTIDADES A ENVOLVER  

Região de Turismo do Algarve; Associação Turismo do 

Algarve; Municípios do Algarve; Turismo de Portugal; 

Empresas e associações do setor. 

INDICADORES DE CONTROLE  
• Número de ações de sensibilização 

• Número de ações de capacitação 
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12. Ficha técnica 
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12. Ficha técnica 

Coordenação e desenvolvimento (Região de Turismo do Algarve) 

 Duarte Padinha  

 Susana Miguel 

Coordenação e desenvolvimento (Universidade do Algarve) 

 Cláudia Ribeiro de Almeida 

Apoio Técnico (Região de Turismo do Algarve e Universidade do Algarve) 

 Carlos Almeida 

 Cláudia Ruivinho 

 Ema Mendonça 

 Fernando Soares 

 Inês Gonçalves 

 Luís Segura 

 Luísa Correia 

 Miguel Saial 

 Regina Nunes 

 Miguel Nogueira 

Fotografias 

 Região de Turismo do Algarve 

Entrevistas 

Para complementar toda a fase de diagnóstico, suportar a identificação de mercados e produtos, 

bem como sustentar a definição estratégica apresentada, foram realizadas entrevistas a 

stakeholders públicos e privados da região. 

Ficam os agradecimentos da equipa de trabalho aos entrevistados: 

 Adriana Nogueira - Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCA) 

 Alberto Mota Borges - ANA – Aeroportos de Portugal, SA  

 Alexandra Rodrigues Gonçalves - Universidade do Algarve (UAlg) 

 António Goulart - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) 

 António Pina – Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) 

 Aquiles Marreiros – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR 

Algarve) 

 Carlos Luís - Confederação dos Empresários do Algarve (CEAL) 

 Castelão Rodrigues - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

 Daniel do Adro - Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA)  

 Daniel Santana – União Geral do Trabalhadores (UGT) 

 Duarte Correia - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) 

 Dulce Almeida - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) 
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 Eduardo Miranda - Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) 

 Elidérico Viegas – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) 

 Fátima Catarina - Região de Turismo do Algarve/Associação Turismo do Algarve (RTA/ATA) 

 Francisco Serra - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDRAlg) 

 Honório Teixeira - Associação das Rent a Car do Algarve (ARAC) 

 Hugo Nascimento - Associação Turismo do Algarve (ATA) 

 Inês Longueiro - Dream Day Wedding Planners 

 Isolete Correia - Associação Portuguesa de Portos de Recreio (APPR)  

 João Fernandes - Região de Turismo do Algarve/Associação Turismo do Algarve (RTA/ATA) 

 João Paulo Sousa - Algarve Golf/Associação Turismo do Algarve (ATA) 

 João Viegas Fernandes - Associação Mundial de Turismo de Saúde e Bem-Estar 

 Joel Pais – Associação Portuguesa de Casinos (APC) 

 Jorge Beldade – Associação Turismo do Algarve (ATA) 

 José Matias - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve/Região de 

Turismo do Algarve (AHETA/RTA) 

 Luís Correia da Silva – D. Pedro Golf 

 Manuela Rosa - Universidade do Algarve (UAlg) 

 Margarida Santos - Universidade do Algarve (UAlg) 

 Mário José - Algarve Luxury Concierge 

 Marta Cabral – Associação Rota Vicentina 

 Martinho Fortunato - Associação Portuguesa de Portos de Recreio (APPR) 

 Nuno Monteiro - Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve/Região de 

Turismo do Algarve/Associação Turismo do Algarve (AIHSA/RTA/ATA) 

 Paulo Águas - Universidade do Algarve (UAlg) 

 Pedro Lopes – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) 

 Reinaldo Teixeira - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do 

Algarve/Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de 

Portugal/Federação Portuguesa de Turismo Rural (AHETA/APEMIP/FPTR) 

 Rúben Paula - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) 

 Sara Silva - Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) 

 Vítor Neto - Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) 

 


