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SUMÁRIO
EXECUTIVO

O estudo do perfil do turista que visita o Algarve 
tem como principal objetivo perceber a essência 
do turismo na região. O Algarve é a principal 
região turística do país, com um fluxo de 
dormidas de 17 milhões em 2015, e 119 mil camas 
no alojamento tradicional, a região absorve mais 
de 30% da oferta e da procura. Apesar da 

O turista residencial desloca-se para sul para 
férias e lazer (80%) ainda como mote de viagem 
surge a saúde e o bem-estar (9%) ou a visita a 
familiares e amigos (10%). Este turista viaja em 
família (51%) ainda que novos paradigmas sociais 
alimentem uma viagem com amigos (11%) ou 
sozinhos (7%). Uma procura maioritariamente 

supremacia que as estatísticas turísticas lhe 
conferem, existe todo um fluxo de oferta e 
procura que importa quantificar. Este estudo dá 
mais um contributo para a caracterização desta 
realidade. Com efeito, dormidas de 17 milhões 
representam 55% da verdadeira dimensão 
turística no Algarve. Se aos 45% por contabilizar 
somarmos o efeito multiplicador duma estada 
do turista residencial 1,4 vezes superior ao 
turismo tradicional. Pode admitir-se que o sobre 
dimensionamento da procura turística, que em 
termos de hóspedes se queda pelos 45% em 
dormidas pode significar mais de 77%, ou 
aproximadamente 40 milhões de dormidas.

estrangeira (58%) justifica que o meio de 
deslocação privilegiado seja o avião (44%) ou a 
viatura própria (53%). A divergência de valores 
entre as deslocações para chegar ao destino e o 
meio de deslocação no destino, quando o 
enfoque é a viatura própria (53% e 61%) parece 
sugerir que muitos dos que possuem uma 
segunda residência na região (26%) também 
possuem uma viatura de matrícula portuguesa 
que utilizam durante as férias. Para além da casa 
própria, utilizam também o arrendamento 
privado (47%) que é reservado maioritariamente 
online (61%), no Booking.com (23%) ou no AirBnb 
(28%) sugerindo que cada vez mais o alojamento 
local ganha consistência e quota de mercado. 

11

Para além da casa própria, utilizam também o arrendamento privado 
(47%) que é reservado maioritariamente online (61%), no 
Booking.com (23%) ou no AirBnb (28%) sugerindo que cada vez 
mais o alojamento local ganha consistência e quota de mercado.
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METODOLOGIA 

DE ESTUDO

Este relatório tem como principal objetivo 
conhecer e compreender características, 
preferências e comportamentos do turista 
que visitou o Algarve em 2016. Na sua 
essência, é alimentado por dados primários 
recolhidos a partir de questionários aplicados 
por entrevista pessoal aleatoriamente a 
todos os turistas que circulavam no Algarve. 
A recolha de dados, neste caso inquéritos ao 

turista, fundamenta-se nas teorias do 
comportamento do consumidor e pretende 
identificar as suas principais características:  i.
P s i c o g rá f i c a s ;   M o t i va c i o n a i s ;   i i .  i i i .
Tripográficas ;  Satisfação e Fidelização e,  iv. v.
Sociodemográficas. 
Tendo em conta as realidades turísticas da 
região, abordam-se dois tipos de turistas: o 
turista tradicional e o turista residencial. 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO

FIG. 1.1 AMOSTRA POR PERÍODO DE RECOLHA E SEGMENTOS| 
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No destino permanecem 12,6 dias, visitam 
(55%) vários concelhos no Algarve, ainda que o 
foco continue na faixa litoral e nos destinos mais 
carismáticos da região (Portimão, Albufeira e 
Loulé). Alguns (11%) deslocam-se também a 
Lisboa, ao Alentejo e/ou ao Porto, ou a outros 
locais no estrangeiro (4%), mais concretamente 
Espanha. A praia (47%) é o principal fator de 
atração, numas férias onde o desporto (6%) e 
relaxar (10%) também prevalecem. Turistas que 
viajam com regularidade (2 ou mais vezes por 
ano- 54%), durante o verão (63%) ou em 
qualquer outra época (30%), para zonas 
costeiras (85%), baseiam as suas escolhas nas 
recomendações de familiares e amigos (21%), na 
experiência que o hábito de visita para sul lhes 
confere (22%) ou em pesquisas online (15%).

A grande maioria já conhecia o Algarve (87%), 
local que visitam pelo menos uma vez por ano 
(49%), desde o início do século XXI (40%) ou 
desde a década de 90 (23%). Apesar do hábito e 
da visita recorrente, estes turistas estão 
satisfeitos (98%) e pretendem regressar (97%). 
Indicadores estes que revelam bem a afinidade e 
as emoções positivas que o destino despoleta. 
Estes turistas emocionalmente comprometidos 
com a região definem o local como agradável, 
amigável, bom, bonito, quente, sol e descanso. 
Sinónimos que desvendam o seu nível de 
satisfação com a praia, o clima, a gastronomia e 
até as pessoas. Embaixadores por excelência 
recomendam o destino (96%) e partilham as 
suas férias nas redes sociais (48%). A excelência 
do destino só não é total porque o trânsito, 
a l g u n s  s e r v i ço s  e  o  co nge s t i o n a m e n to 
desagradam quem vem para relaxar.

Os turistas tradicionais alojam-se em hotéis 
(53%) ou resorts (34%) por 8,9 dias. Uma 
procura maioritariamente estrangeira (79%) 
justifica viagens por via aérea (68%). Apesar 
duma permanência que ultrapassa a semana, ¼ 
dos turistas desloca-se a pé ou de táxi dentro da 

região, sugerindo que a mobilidade não é um 
p ro b l e m a .  O u t ro s  ( 4 4 % )  v i s i t a m  vá r i a s 
localidades no Algarve, fora do Algarve (11%) ou 
na vizinha Espanha (5%). Para além dos passeios, 
estes turistas vão à praia (42%), praticam 
desporto (9%) ou divertem-se nos parques 
aquáticos (6%). Também estes turistas, são 
habituais na região (74%) ainda que com uma 
cadência de visita menor (39% uma vez por ano 
ou 33% ocasionalmente). Satisfeitos (98%) 
pretendem regressar (95%) e recomendar (96%) 
com uma taxa de partilha elevada (53%). Pela 
forte afinidade que revelam, pelo estado de 
espirito e pelos adjetivos que usam para definir o 
Algarve, constituem-se como excelentes 
embaixadores do destino. 

A capacidade de retenção dos turistas na região 
é muito elevada e parece ser para manter no 
futuro, tanto é que o potencial de crescimento do 
turismo residencial ascende a 48%. Tendo por 
base o valor médio das propriedades 180 000 
euros pode esperar-se um impacte económico 
relevante. Férias, reforma e investimento 
moderam a decisão de fixar a sua base de férias 
no sul do país, não fosse este um destino 
conotado como “as caraíbas da Europa” ou o 
“paraíso”. Os níveis de excelência que este 
estudo refere, traduzem-se numa receita 
económica que importa considerar. Com efeito, 
com um gasto médio de 136 euros e uma estada 
média de 10 dias geram uma receita estimada de 
1400 euros por turista (efeito económico do 
turista que visita o Algarve). Um regresso quase 
certo e níveis de satisfação elevados sugerem 
que mais de três quartos dos turistas são fiéis ao 
destino. 

Ao nível da recomendação, pode antecipar-se 
que o número de pessoas a ouvir falar do Algarve 
assuma a razão de um para quatro, no entanto 
com as partilhas nas redes sociais, a imagem do 
sul de Portugal assume uma exposição quase 
viral.
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região, abordam-se dois tipos de turistas: o 
turista tradicional e o turista residencial. 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO
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No destino permanecem 12,6 dias, visitam 
(55%) vários concelhos no Algarve, ainda que o 
foco continue na faixa litoral e nos destinos mais 
carismáticos da região (Portimão, Albufeira e 
Loulé). Alguns (11%) deslocam-se também a 
Lisboa, ao Alentejo e/ou ao Porto, ou a outros 
locais no estrangeiro (4%), mais concretamente 
Espanha. A praia (47%) é o principal fator de 
atração, numas férias onde o desporto (6%) e 
relaxar (10%) também prevalecem. Turistas que 
viajam com regularidade (2 ou mais vezes por 
ano- 54%), durante o verão (63%) ou em 
qualquer outra época (30%), para zonas 
costeiras (85%), baseiam as suas escolhas nas 
recomendações de familiares e amigos (21%), na 
experiência que o hábito de visita para sul lhes 
confere (22%) ou em pesquisas online (15%).

A grande maioria já conhecia o Algarve (87%), 
local que visitam pelo menos uma vez por ano 
(49%), desde o início do século XXI (40%) ou 
desde a década de 90 (23%). Apesar do hábito e 
da visita recorrente, estes turistas estão 
satisfeitos (98%) e pretendem regressar (97%). 
Indicadores estes que revelam bem a afinidade e 
as emoções positivas que o destino despoleta. 
Estes turistas emocionalmente comprometidos 
com a região definem o local como agradável, 
amigável, bom, bonito, quente, sol e descanso. 
Sinónimos que desvendam o seu nível de 
satisfação com a praia, o clima, a gastronomia e 
até as pessoas. Embaixadores por excelência 
recomendam o destino (96%) e partilham as 
suas férias nas redes sociais (48%). A excelência 
do destino só não é total porque o trânsito, 
a l g u n s  s e r v i ço s  e  o  co nge s t i o n a m e n to 
desagradam quem vem para relaxar.

Os turistas tradicionais alojam-se em hotéis 
(53%) ou resorts (34%) por 8,9 dias. Uma 
procura maioritariamente estrangeira (79%) 
justifica viagens por via aérea (68%). Apesar 
duma permanência que ultrapassa a semana, ¼ 
dos turistas desloca-se a pé ou de táxi dentro da 

região, sugerindo que a mobilidade não é um 
p ro b l e m a .  O u t ro s  ( 4 4 % )  v i s i t a m  vá r i a s 
localidades no Algarve, fora do Algarve (11%) ou 
na vizinha Espanha (5%). Para além dos passeios, 
estes turistas vão à praia (42%), praticam 
desporto (9%) ou divertem-se nos parques 
aquáticos (6%). Também estes turistas, são 
habituais na região (74%) ainda que com uma 
cadência de visita menor (39% uma vez por ano 
ou 33% ocasionalmente). Satisfeitos (98%) 
pretendem regressar (95%) e recomendar (96%) 
com uma taxa de partilha elevada (53%). Pela 
forte afinidade que revelam, pelo estado de 
espirito e pelos adjetivos que usam para definir o 
Algarve, constituem-se como excelentes 
embaixadores do destino. 

A capacidade de retenção dos turistas na região 
é muito elevada e parece ser para manter no 
futuro, tanto é que o potencial de crescimento do 
turismo residencial ascende a 48%. Tendo por 
base o valor médio das propriedades 180 000 
euros pode esperar-se um impacte económico 
relevante. Férias, reforma e investimento 
moderam a decisão de fixar a sua base de férias 
no sul do país, não fosse este um destino 
conotado como “as caraíbas da Europa” ou o 
“paraíso”. Os níveis de excelência que este 
estudo refere, traduzem-se numa receita 
económica que importa considerar. Com efeito, 
com um gasto médio de 136 euros e uma estada 
média de 10 dias geram uma receita estimada de 
1400 euros por turista (efeito económico do 
turista que visita o Algarve). Um regresso quase 
certo e níveis de satisfação elevados sugerem 
que mais de três quartos dos turistas são fiéis ao 
destino. 

Ao nível da recomendação, pode antecipar-se 
que o número de pessoas a ouvir falar do Algarve 
assuma a razão de um para quatro, no entanto 
com as partilhas nas redes sociais, a imagem do 
sul de Portugal assume uma exposição quase 
viral.
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Entende-se por Turista Tradicional aquele que 
utiliza as formas de alojamento tradicionais. 
Por sua vez, os Turistas Residenciais são 
todos os que se alojam em casa própria, casa 
de familiares e amigos e os que recorrem a 
arrendamentos privados.  
Considerando estes pressupostos teórico/ 
conceptuais, o presente estudo suporta-se 
numa amostra total de 4.205 inquéritos 
recolhidos em dois períodos. No período Julho 

a Agosto representativo da época alta do 
turismo na região, foram recolhidos 2.562 
inquéritos, ou seja 61% da amostra total. No 
periodo de Julho/Agosto 51% dos turistas 
eram tradicionais e 49% residenciais. No 
p e r i o d o  d e  S e te m b ro / O u t u b ro  fo ra m 
recolhidos 1643 inquéritos (39% da amostra), 
onde os turistas residenciais representam 
39% da amostra e os tradicionais 61% (cf. 
Figura 1.1 ).

Mais do que apenas caracterizar de forma 
ge n e ra l i s t a  o s  t u r i s t a s ,  a  p a r t i r  d o s 
tradicionais critérios sociodemográficos e 
logística de viagem (estada média, local de 
alojamento, tipo de alojamento, gastos, entre 
o u t ro s ) ,  e s te  e s t u d o  p ro ce d e  a  u m a 
segmentação de mercado assente em 
critérios motivacionais, psicográficos, de 
satisfação e lealdade para com o destino, uma 
vez que se perceciona uma forte fidelização 
dos turistas que visitam a região. Neste 
sentido, definem-se os seguintes objetivos 
específicos:

Ÿ E s t i p u l a r  d i f e r e n t e s  v a r i á v e i s 
m o t i va c i o n a i s ,  p s i c o g rá f i c a s ,  d e 
satisfação e lealdade que permitam uma 
mais correta, rigorosa e completa análise e 
m e n s u ra ç ã o  d a s  c a ra c t e r í s t i c a s 
comportamentais dos turistas;

Ÿ Identificar diferentes segmentos de 
m e rc a d o ,  a  p a r t i r  d e  c r i té r i o s  d e 
segmentação definidos, e com base na 
dicotomia “visitante de primeira vez” e 
“visitante de repetição”; e no caso deste 

último segmento, clusterizar e discriminar 
as semelhanças e as diferenças que 
caracterizam os diversos subgrupos de 
turistas leais ao destino Algarve; assim 
como diferenciar entre os turistas que 
utilizam as formas de alojamento turístico 
classificadas, e os turistas residenciais;

Ÿ Determinar os níveis de satisfação e 
fidelização dos diferentes segmentos 
turísticos identificados pelo estudo;

Ÿ Aferir acerca do peso dos diferentes 
segmentos turísticos identificados pelo 
estudo em termos da sua importância 
relativa para a região, com base nos seus 
re s p e t i vo s  i m p a c te s  e co n ó m i co s , 
financeiros, imobiliários e efeito difusor; 

Ÿ Traçar as implicações estratégicas dos 
d i fe re n t e s  s e g m e n t o s  t u r í s t i c o s 
identificados pelo estudo para o futuro da 
competitividade do Algarve enquanto 
destino turístico;

Ÿ Caracterizar a interatividade do turista que 
visita o Algarve com as redes sociais. 

A Figura 1.3 apresenta a estrutura conceptual 
que suporta o desenvolvimento do estudo.

MOTIVAÇÕES

1) Porque viajam para o Algarve?
 Para que viajam para o Algarve?2)

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS

1) Qual a sua experiência turística?
 Qual a sua experiência turística 2)

relativamente ao Algarve?

CARACTERÍSTICAS
SÓCIO-DEMOGRÁFICAS

1) Quem são?

CARACTERÍSTICAS TRIPOGRÁFICAS

1) Como viajam?

SEGMENTAÇÃO

1) Psicográfica

AVALIAÇÃO PÓS COMPRA

1) Qual a sua familiaridade 
     com o Destino?

 Como avaliam?2)
3) Intenções Futuras?

FIG. 1.3 DIAGRAMA METODOLÓGICO | 
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OUTPUTS POR SEGMENTOS

Ao nível do país de residência, que por sua vez 
espelha a heterogeneidade da procura do 
d e s t i n o ,  ve r i f i c a - s e  q u e  o s  t u r i s t a s 
provenientes das ilhas da Grã-Bretanha (31%) 
são os que mais viajam para o Algarve.  A 
Alemanha (10%), a Espanha (7%) e a França 
(7%), são, depois do RU, os grandes emissores 
de turistas para a região. Destaque ainda para 
os turistas provenientes da Holanda que não 
pertencendo ao ‘Big 5'  dos mercados 
emissores de turistas para o Algarve registam 

3% do peso total da amostra. Ainda, tal como a 
Figura 2.1 demonstra, a zona do Barlavento é a 
que retêm a maior parte destes turistas (64%), 
sendo que o Centro capta 21%, enquanto 
apenas 15% destes optam por se deslocar para 
o Sotavento. De salientar que os concelhos de 
Lagos, Portimão, Albufeira e Loulé sendo os 
grandes polos turísticos da região são 
responsáveis pela disparidade que existe 
entre zonas.

OBJETIVOS E DIAGRAMA METODOLOGICO

1) PERFIL DO TURISTA

2) MOTIVAÇÕES

3) FIDELIZAÇÃO

4) COMPETITIVIDADE 

5) IMPACTES ECONÓMICO/

FINANCEIROS

6) TURISMO RESIDENCIAL

BARL. CENT. SOTA.

TUR. RES.TUR. TRAD.

JUL - AGO SET - OUT

1514
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FIG. 1.4 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO E TAXAS DE RESPOSTA| 

Pacote Turístico - Em que moeda está  a responder à questão anterior?  

Qual o regime de alojamento que reservou? 

O seu alojamento é em Timeshare/ Vacation Club? 

Nestas férias, que meio de transporte utilizou para chegar ao Algarve?  

Outra, Qual?

Nestas férias, como se desloca dentro do Algarve? 

Outra, Qual?

Com que antecedência reservou a viagem para o Algarve?

Em que localidade vai ficar alojado?

Qual o concelho?

Através de que meio reservou o alojamento no Algarve? 

Outra, Qual?

Online?

Outra Online, Qual?

Através de que meio reservou o Voo ou o Transporte para chegar ao Algarve?

Outro meio de transporte, Qual?
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CARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVEO modelo de análise proposto tem como 
principal objetivo traçar o perfil dos turistas 
nacionais e estrangeiros que visitam o 
Algarve em termos gerais, decompondo o 
u n i ve r s o  e m  s e g m e n to s  d i s t i n to s  e 
identificando o grau de satisfação, de 
fidelização, e a imagem que cada segmento 
tem do destino. A um nível mais macro 
pretende-se ainda em termos globais avaliar 
o impacto direto económico-financeiro que o 
turismo gera na Região, bem como os efeitos 
multiplicadores do turismo na promoção do 
Algarve, nomeadamente o efeito imobiliário 
associado (fundamentalmente nas intenções 
e concretizações de compra de residências de 
férias no Algarve).

A segmentação do mercado turíst ico 
r e a l i z o u - s e  a  p a r t i r  d o s  c r i t é r i o s 
m o t i v a c i o n a i s  e  p s i c o g r á f i c o s , 
caracterizando-se posteriormente cada um 

dos segmentos encontrados também em 
termos das suas semelhanças e diferenças 
sociodemográficas e tripográficas. Numa 
análise paralela avalia-se o grau de satisfação 
dos turistas e a sua afetividade para com a 
região.

O resultado final é uma análise exaustiva do 
perfil dos turistas no Algarve em termos 
g e ra i s ,  d e c o m p o n d o  o  u n i ve r s o  e m 
segmentos distintos e identificando o grau de 
satisfação, de fidelização, e a imagem que cada 
s e g m e n to  te m  d o  d e s t i n o ;  e  t a m b é m 
co m p re e n d e r  o  i m p a c te  e co n ó m i co -
financeiro e os efeitos multiplicadores de cada 
segmento em termos de publicidade do 
destino e ao nível do efeito imobiliário 
( f u n d a m e n t a l m e n te  n a s  i n te n çõ e s  e 
concretizações de compra de residências de 
férias no Algarve).

  
O INQUÉRITO: RECOLHA DE DADOS
 

Os dados foram recolhidos através de 
inquéritos constituídos por questões abertas 
e fechadas. O inquérito estrutura-se em seis 
partes:

A PRIMEIRA PARTE – Caracteriza a visita ao 
Algarve compreendendo 20 questões, 15 de 
resposta fechada e cinco de resposta aberta.

A SEGUNDA PARTE – Caracteriza os hábitos 
turísticos e desenvolve-se em 6 questões de 
resposta fechada.

A TERCEIRA PARTE – Avalia as motivações, 
satisfação e fidelização do turista ao Algarve 
em 22 questões, sendo que quatro são de 
resposta aberta.

A QUARTA PARTE – Mede os custos de 
viagem em três questões.

A QUINTA PARTE – Foca o turismo residencial 
em 13 questões, das quais três são de resposta 
aberta. Este grupo de resposta obrigatória 
para todos os que afirmaram ter ficado alojado 
em casa própria e/ou tenham manifestado 
intenção de adquirir uma segunda residência 
no Algarve pretende caracterizar o mercado 
imobiliário existente e o que os turistas 
desejavam ter. No relatório distinguem-se 
dois eixos de análise: o turismo residencial 
efetivo (que contém todos os que possuem 
casa própria na região) e o turismo residencial 
potencial (todos os que pretendem vir a 
adquirir uma segunda residência na região).

A SEXTA PARTE - Caracteriza o turista em 
termos sociais e demográficos.

A estrutura do questionário e as taxas de 
resposta obtidas constam na Figura 1.4.

NÃO
RESP.

INQ. 
VALIDOS

Qual o principal motivo da sua visita ao Algarve? 4.205 NominalQ1

Com quem está a viajar? NominalQ2 4.205

Quantas pessoas o acompanham nesta viagem? QuantitativaQ3

N.º de Crianças 4.205 QuantitativaQ4

Quantos dias vai permanecer no Algarve nestas férias? QuantitativaQ5

4.205

4.131

4.205

Nestas férias, que tipo alojamento escolheu? NominalQ10 4.205

4.205

4.205

4.205

4.205

4.205

4.205

74

556 3.649

556 3.649
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FIG. 1.4 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO E TAXAS DE RESPOSTA| 

Pacote Turístico - Em que moeda está  a responder à questão anterior?  

Qual o regime de alojamento que reservou? 

O seu alojamento é em Timeshare/ Vacation Club? 

Nestas férias, que meio de transporte utilizou para chegar ao Algarve?  

Outra, Qual?

Nestas férias, como se desloca dentro do Algarve? 

Outra, Qual?

Com que antecedência reservou a viagem para o Algarve?

Em que localidade vai ficar alojado?

Qual o concelho?

Através de que meio reservou o alojamento no Algarve? 

Outra, Qual?

Online?

Outra Online, Qual?

Através de que meio reservou o Voo ou o Transporte para chegar ao Algarve?

Outro meio de transporte, Qual?

Nestas férias, pretende visitar outros locais no Algarve? 

Se sim, quais?  1º local

2º local

3º local

4º local

5º local

Nestas férias, pretende visitar outra região Portuguesa? 

SE SIM, Que outra(s) região Portuguesa pretende visitar? 

Nestas férias, pretende visitar outro país? 

Se sim, quais? 1ª Opção

2ª Opção

No Algarve, quais as atividades que pretende realizar? 1ª Actividade 

2ª Atividade

3ª Atividade

E..., quais as que gostaria mas, não vai realizar? 1ª Atividade 

2ª Atividade

3ª Atividade

Considera que o resultado do Brexit, pode influenciar a sua decisão de escolha de 
destino de férias?   

4.073

4.166

4.201

4.198

4.173

4.183

132

39

4

7

32

0

0

0

22

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Qualitativa

Nominal

Qualitativa

Quantitativa

Qualitativa

Qualitativa

Nominal

Qualitativa

Nominal

Qualitativa

Nominal

Qualitativa

Nominal

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Nominal

Qualitativa

Nominal

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Nominal

TIPO DE
VARIÁVEL 

AMOSTRA

Resposta obrigatória apenas 
para quem comprou pacote

Resposta obrigatória apenas 
para quem reservou aloja.

Resposta obrigatória para 
quem não usou viatura própria

CRITÉRIOS 
DE RESPOSTA

Comprou pacote turístico? NominalQ6

Se sim, quanto custou o pacote turístico? 556 3.649 QuantitativaQ7

Q8

Pacote Turístico - O custo é para a totalidade das pessoas em viagem ou por pessoa?  NominalQ9

Q11

Q12

Q13

Q13.1

Q14

Q14.1

Q15

Q16

Q17

Q18

Q18.1

Q18.2

Q18.3

Q19

Q19.1

Q20

Q21.1

Q21.2

Q21.3

Q21.4

Q21.5

Q22

Q23

Q24

Q24.1

Q24.2

Q25.1

Q25.2

Q25.3

Q26.1

Q26.2

Q26.3

Q27

CARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVEO modelo de análise proposto tem como 
principal objetivo traçar o perfil dos turistas 
nacionais e estrangeiros que visitam o 
Algarve em termos gerais, decompondo o 
u n i ve r s o  e m  s e g m e n to s  d i s t i n to s  e 
identificando o grau de satisfação, de 
fidelização, e a imagem que cada segmento 
tem do destino. A um nível mais macro 
pretende-se ainda em termos globais avaliar 
o impacto direto económico-financeiro que o 
turismo gera na Região, bem como os efeitos 
multiplicadores do turismo na promoção do 
Algarve, nomeadamente o efeito imobiliário 
associado (fundamentalmente nas intenções 
e concretizações de compra de residências de 
férias no Algarve).

A segmentação do mercado turíst ico 
r e a l i z o u - s e  a  p a r t i r  d o s  c r i t é r i o s 
m o t i v a c i o n a i s  e  p s i c o g r á f i c o s , 
caracterizando-se posteriormente cada um 

dos segmentos encontrados também em 
termos das suas semelhanças e diferenças 
sociodemográficas e tripográficas. Numa 
análise paralela avalia-se o grau de satisfação 
dos turistas e a sua afetividade para com a 
região.

O resultado final é uma análise exaustiva do 
perfil dos turistas no Algarve em termos 
g e ra i s ,  d e c o m p o n d o  o  u n i ve r s o  e m 
segmentos distintos e identificando o grau de 
satisfação, de fidelização, e a imagem que cada 
s e g m e n to  te m  d o  d e s t i n o ;  e  t a m b é m 
co m p re e n d e r  o  i m p a c te  e co n ó m i co -
financeiro e os efeitos multiplicadores de cada 
segmento em termos de publicidade do 
destino e ao nível do efeito imobiliário 
( f u n d a m e n t a l m e n te  n a s  i n te n çõ e s  e 
concretizações de compra de residências de 
férias no Algarve).

  
O INQUÉRITO: RECOLHA DE DADOS
 

Os dados foram recolhidos através de 
inquéritos constituídos por questões abertas 
e fechadas. O inquérito estrutura-se em seis 
partes:

A PRIMEIRA PARTE – Caracteriza a visita ao 
Algarve compreendendo 20 questões, 15 de 
resposta fechada e cinco de resposta aberta.

A SEGUNDA PARTE – Caracteriza os hábitos 
turísticos e desenvolve-se em 6 questões de 
resposta fechada.

A TERCEIRA PARTE – Avalia as motivações, 
satisfação e fidelização do turista ao Algarve 
em 22 questões, sendo que quatro são de 
resposta aberta.

A QUARTA PARTE – Mede os custos de 
viagem em três questões.

A QUINTA PARTE – Foca o turismo residencial 
em 13 questões, das quais três são de resposta 
aberta. Este grupo de resposta obrigatória 
para todos os que afirmaram ter ficado alojado 
em casa própria e/ou tenham manifestado 
intenção de adquirir uma segunda residência 
no Algarve pretende caracterizar o mercado 
imobiliário existente e o que os turistas 
desejavam ter. No relatório distinguem-se 
dois eixos de análise: o turismo residencial 
efetivo (que contém todos os que possuem 
casa própria na região) e o turismo residencial 
potencial (todos os que pretendem vir a 
adquirir uma segunda residência na região).

A SEXTA PARTE - Caracteriza o turista em 
termos sociais e demográficos.

A estrutura do questionário e as taxas de 
resposta obtidas constam na Figura 1.4.

NÃO
RESP.

INQ. 
VALIDOS

Qual o principal motivo da sua visita ao Algarve? 4.205 NominalQ1

Com quem está a viajar? NominalQ2 4.205

Quantas pessoas o acompanham nesta viagem? QuantitativaQ3

N.º de Crianças 4.205 QuantitativaQ4

Quantos dias vai permanecer no Algarve nestas férias? QuantitativaQ5

4.205

4.131

4.205

Nestas férias, que tipo alojamento escolheu? NominalQ10 4.205

4.205

4.205

4.205

4.205

4.205

4.205

74

556 3.649

556 3.649

PARTE I

1716



Com que frequência faz férias durante o ano fora da sua residência habitual?  

Em que alturas do ano costuma fazer férias?

Que tipo de local prefere para passar férias?

Ag. de Viagens/ Op. Turísticos

Brochuras

Guias Turisticos (Livros)

Feiras/Eventos Prom. Turistica 

Jornais/revistas

Televisão

Web search

Familiares Amigos

Redes sociais

Como escolhe as experiências/ atividades que faz/pretende fazer no Algarve? 
Indique a fonte mais importante. 

Indique a segunda fonte mais importante. 

Indique a terceira fonte mais importante. 

Diga-me, por favor, das seguintes frases qual descreve melhor a sua atitude face à 
escolha de um destino turístico (Escolha apenas 1 frase).   

Já tinha visitado o Algarve anteriormente? 

Se sim, em que ano visitou pela 1ª vez o Algarve?

Com que frequência visita o Algarve?

Tenciona voltar a passar férias no Algarve, num futuro próximo?  

Como avalia o Algarve enquanto destino turístico? 

Até que ponto recomendaria o Algarve como destino turístico aos seus pares?  

Em termos de custos, o Algarve é um destino...?

Partilha as suas férias no Algarve nas redes sociais? 

Se sim, onde partilha?

Se sim, onde partilha?

Se sim, onde partilha?

Se sim, onde partilha?

Outra rede social, Qual?

Nominal

Nominal

Nominal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Quantitativa

Nominal

Nominal

Ordinal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Qualitativa

TIPO DE
VARIÁVEL 

AMOSTRA
CRITÉRIOS 
DE RESPOSTA

Q4.2

Q4.3

Q4.4

Q4.6

Q4.7

Q4.7

Q4.8

Q5.1

Q5.2

Q5.3

Q6

Q7

Q7.1

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q13.1

Q13.2

Q13.3

Q13.4

Q13.5

CARACTERIZAÇÃO DOS HÁBITOS TURÍSTICOS NÃO
RESP.

INQ. 
VALIDOS

4.198Q1

Q2

Q3

Q4.1

Q4.5

Resposta obrigatória para 
quem partilha 

Resposta obrigatória para 
quem já visitou o Algarve

4.197

4.197

3.963

4.205

4.205

3.932

3.934

4.057

4.205

4.205

TIPO DE
VARIÁVEL 

AMOSTRA
CRITÉRIOS 
DE RESPOSTA

Q15.3

Q16.1

Q16.2

Q16.3

Q17.2

Q17.3

Q18.1

Q18.2

Q18.3

Q20.1

Q20.2

Q20.3

Q20.4

Q20.5

Q20.6

Q21.1

Q21.2

Q21.3

Q21.4

Q21.5

Q21.6

Q21.7

NÃO
RESP.

INQ. 
VALIDOS

Q14.1

Q14.2

Q14.3

Q15.1

Q15.2

Q17.1

Resposta obrigatória para 
quem partilha 

2ª Motivação

3ª Motivação

Qualitativa

Qualitativa

3º Item

2º Item

2º Item

3º Item

CARACTERIZAÇÃO DOS HÁBITOS TURÍSTICOS 

O que partilha:

O que partilha:

O que partilha:

Quais foram as principais motivações que o levaram a  escolher o Algarve como  
destino de férias? 1ª Motivação

Nestas férias no Algarve, quais os aspectos que menos o  satisfizeram? 1º Item

Nestas férias no Algarve, quais os aspectos que mais o  satisfizeram? 1ºItem

Quais seriam as três palavras que utilizaria para descrever o  Algarve? 1ª Palavra 

2ª Palavra

3ª Palavra

Eu sinto que o Algarve é parte de mim  

Algarve é muito especial para mim 

Eu identifico-me fortemente Algarve 

Sinto-me muito apegado ao Algarve 

Visitar o Algarve diz muito sobre quem sou 

O Algarve diz-me muito

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nominal

Nominal

Nominal

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

3.483

2.728

2.490

3.928

4.205

4.144

2.881

4.205

4.197

4.194

4.194

4.205

4.205

4.205

4.205

4.205

FIG. 1.4 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO E TAXAS DE RESPOSTA (CONTINUAÇÃO)| FIG. 1.4 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO E TAXAS DE RESPOSTA (CONTINUAÇÃO)| 
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Com que frequência faz férias durante o ano fora da sua residência habitual?  

Em que alturas do ano costuma fazer férias?

Que tipo de local prefere para passar férias?

Ag. de Viagens/ Op. Turísticos

Brochuras

Guias Turisticos (Livros)

Feiras/Eventos Prom. Turistica 

Jornais/revistas

Televisão

Web search

Familiares Amigos

Redes sociais

Como escolhe as experiências/ atividades que faz/pretende fazer no Algarve? 
Indique a fonte mais importante. 

Indique a segunda fonte mais importante. 

Indique a terceira fonte mais importante. 

Diga-me, por favor, das seguintes frases qual descreve melhor a sua atitude face à 
escolha de um destino turístico (Escolha apenas 1 frase).   

Já tinha visitado o Algarve anteriormente? 

Se sim, em que ano visitou pela 1ª vez o Algarve?

Com que frequência visita o Algarve?

Tenciona voltar a passar férias no Algarve, num futuro próximo?  

Como avalia o Algarve enquanto destino turístico? 

Até que ponto recomendaria o Algarve como destino turístico aos seus pares?  

Em termos de custos, o Algarve é um destino...?

Partilha as suas férias no Algarve nas redes sociais? 

Se sim, onde partilha?

Se sim, onde partilha?

Se sim, onde partilha?

Se sim, onde partilha?

Outra rede social, Qual?

Nominal

Nominal

Nominal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Quantitativa

Nominal

Nominal

Ordinal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Qualitativa

TIPO DE
VARIÁVEL 

AMOSTRA
CRITÉRIOS 
DE RESPOSTA

Q4.2

Q4.3

Q4.4

Q4.6

Q4.7

Q4.7

Q4.8

Q5.1

Q5.2

Q5.3

Q6

Q7

Q7.1

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q13.1

Q13.2

Q13.3

Q13.4

Q13.5

CARACTERIZAÇÃO DOS HÁBITOS TURÍSTICOS NÃO
RESP.

INQ. 
VALIDOS

4.198Q1

Q2

Q3

Q4.1

Q4.5

Resposta obrigatória para 
quem partilha 

Resposta obrigatória para 
quem já visitou o Algarve

4.197

4.197

3.963

4.205

4.205

3.932

3.934

4.057

4.205

4.205

TIPO DE
VARIÁVEL 

AMOSTRA
CRITÉRIOS 
DE RESPOSTA

Q15.3

Q16.1

Q16.2

Q16.3

Q17.2

Q17.3

Q18.1

Q18.2

Q18.3

Q20.1

Q20.2

Q20.3

Q20.4

Q20.5

Q20.6

Q21.1

Q21.2

Q21.3

Q21.4

Q21.5

Q21.6

Q21.7

NÃO
RESP.

INQ. 
VALIDOS

Q14.1

Q14.2

Q14.3

Q15.1

Q15.2

Q17.1

Resposta obrigatória para 
quem partilha 

2ª Motivação

3ª Motivação

Qualitativa

Qualitativa

3º Item

2º Item

2º Item

3º Item

CARACTERIZAÇÃO DOS HÁBITOS TURÍSTICOS 

O que partilha:

O que partilha:

O que partilha:

Quais foram as principais motivações que o levaram a  escolher o Algarve como  
destino de férias? 1ª Motivação

Nestas férias no Algarve, quais os aspectos que menos o  satisfizeram? 1º Item

Nestas férias no Algarve, quais os aspectos que mais o  satisfizeram? 1ºItem

Quais seriam as três palavras que utilizaria para descrever o  Algarve? 1ª Palavra 

2ª Palavra

3ª Palavra

Eu sinto que o Algarve é parte de mim  

Algarve é muito especial para mim 

Eu identifico-me fortemente Algarve 

Sinto-me muito apegado ao Algarve 

Visitar o Algarve diz muito sobre quem sou 

O Algarve diz-me muito

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nestas férias sinto-me

Nominal

Nominal

Nominal

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

3.483

2.728

2.490

3.928

4.205

4.144

2.881

4.205

4.197

4.194

4.194

4.205

4.205

4.205

4.205

4.205

FIG. 1.4 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO E TAXAS DE RESPOSTA (CONTINUAÇÃO)| FIG. 1.4 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO E TAXAS DE RESPOSTA (CONTINUAÇÃO)| 
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AMOSTRA POR PAÍS DE RESIDÊNCIA

TIPO DE
VARIÁVEL 

AMOSTRA
CRITÉRIOS 
DE RESPOSTA

Q6

CUSTOS DA VISITA AO ALGARVE NÃO
RESP.

INQ. 
VALIDOS

3.923Q1

Q2 3.923

Q3

1.719Q4

Q5

3.923

2.584

2.584

Nestas férias, quanto espera despender? 

Em que moeda nos responde?

Esse valor monetário é...?

Quanto despendeu no alojamento? 

Quanto despendeu no transporte? 

Outros gastos

Tem uma segunda residência no Algarve? 

Pretende possuir uma segunda residência no Algarve? 

Como comprou ou pretende comprar a sua 2ª residência? 

Se sim, Qual o principal motivo? 

Outra, Qual?

Que tipo de propriedade  tem/ prefere ter? 

Qual a tipologia que tem/ prefere ter? 

Em que local se situa ou em que gostaria que se situasse a sua propriedade?  

Quanto despendeu/ espera despender para adquirir uma 2ª Residência no Algarve?   

Quantitativa

Nominal

Nominal

Quantitativa

Quantitativa

Quantitativa

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Quantitativa

536 3.669

Q4

717

Q5

Q6

Q7

Q8.2

Q8.3

Q9.1

Q9.2

Q9.3

Q10.1

Q10.2

Q10.3

Q11

Q12

TURISMO RESIDENCIAL

4.205Q1

Q2 4.205

Q3

937Q3.1

Q3.2

706

874

391

Q8.1

622

Indique 3 comodidades que considere muito importantes na aquisição de uma 
2ª Residência? 1ª Comodidade   

2ª Comodidade

3ª Comodidade

Qual o regime de propriedade que optou/ opta para a aquisição da sua 2ª residência 
no Algarve?  

Adquiriu ou pretende adquirir a sua 2ª residência… 

Quais são para si os critérios mais Importantes para a decisão de compra de uma 
2ª Residência? 1º Critério   

2º Critério

3º Critério

Para si, quais os 3 principais obstáculos que encontra para a aquisição de uma 
2ª residência no Algarve? 1º Obstáculo

2º Obstáculo

3º Obstáculo

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Nominal

Nominal

Resposta obrigatória para 
quem tem ou pretende ter 
uma segunda residência  

4.007 198

Q6

45

Q7

Q8

Q9

Q11

Q12

SÓCIO DEMOGRÁFICAS

4.160Q1

Q2 4.205

Q3

3.718Q4

Q5

4.205

4.205

4.205

4.205

Q10 4.204

4.132Habilitações

Resposta obrigatória  

Quantitativa

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Qualitativa

Quantitativa

Quantitativa

Nominal

Nominal

Nominal

Resposta obrigatória  

Resposta obrigatória  

Resposta facultativa 

Resposta facultativa 

3.975

Idade

Género

Estado Profissional

Rendimento Médio Mensal

Nacionalidade

País de residência

Profissão

Dimensão Agregado Familiar - Adultos 

Dimensão Agregado Familiar - Crianças 

Estado civil

Tipo de habitação permanente  

874

A amostra foi definida tendo por base a 
informação sobre os turistas (dormidas e 
hóspedes no Algarve 2015). 
Dados estatísticos do Turismo de Portugal 
(2015) mostram que o número de hóspedes 
registados no Algarve em 2015 foi de 3,7 
milhões em alojamento tradicional a que 

acresce mais cerca de 2,5 milhões em turismo 
residencial. No total foram recolhidos 4.637 
questionários e validados 4.205, o que 
significa uma taxa de validação de 90,7%. Os 
432 questionários anulados apresentavam 
respostas não válidas ou um elevado número 
de não respostas.

Total Algarve 4.000 4.205

Total em Alojamento Tradicional 1.618 2.290

Total em Turismo Residencial 2.382 1.915
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A anulação destes questionários torna a 
a n á l i s e  m a i s  f i áve l .  E s t a  a m o s t ra  fo i 
i g u a l m e n te  e s t ra t i f i ca d a  p o r  p a í s  d e 
residência e por zonas do Algarve, ainda que a 
estratificação fosse fundamentalmente 
indicativa, já que a mesma baseou-se em 
estatísticas oficiais do ano anterior e 

estimativas sobre o turismo residencial de 
2014. O facto de a recolha ter ocorrido em 
todos os concelhos do Algarve, junto a 
diferentes pontos turísticos atribui à amostra 
a aleatoriedade que estes estudos exigem, 
refletindo a realidade turística que caracteriza 
a região. 
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AMOSTRA POR ZONAS DO ALGARVE

Barlavento 2600 2710

Centro 845 877

Sotavento 555 618
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FIG. 1.7 | AMOSTRA PREVISTA E VALIDADA POR ZONAS DO ALGARVE 

Tendo em conta que a amostra foi estratificada por zonas, apresentam os resultados de cada uma em 
função da amostra recolhida para essa zona específica.

A VISITA AO 

ALGARVE

A VISITA AO ALGARVE CARACTERIZAÇÃO

CAPÍTULO  II

O Algarve é efetivamente um dos maiores polos turísticos da Europa, registando consideráveis 
crescimentos no número de dormidas (12,9M em 2009; 14,7M em 2013; 16,4M em 2014; 16,6M 
em 2015). 

Alojando todo o tipo de nacionalidades, são os turistas britânicos, alemães, irlandeses e 
holandeses que lideram a quota turística no Algarve. Segundo a ANA – Aeroportos de Portugal, 
estas 4 nacionalidades representaram (2015) 5.373.000 passageiros.

2322

OBS. - Os gráficos do Capítulo II, sempre que estatisticamente relevante,  apresentam a informação estatística 
tendo por base: Análise Geral dos Dados; Segmentações por Período de Recolha, Tipo de Turista e Zonas do 
Algarve.
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FIG. 2.1 TURISMO TRADICIONAL E RESIDENCIAL POR LOCAL DE ALOJAMENTO| 
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55%

TUR. TRAD.

Os turistas de visita ao Algarve distribuem-se 
p e l o  a l oj a m e n to  t ra d i c i o n a l  ( 5 5 % )  e 
residencial (45%). A prevalência do Barlavento 
no turismo Algarvio é mais evidente entre os 
turistas tradicionais (70%) do que entre os 
residenciais  (57%).  Já  no Centro e no 
Sotavento a situação inverte-se muito 
provavelmente porque a oferta hoteleira é 
menor.  Albufeira (42%),  Loulé (12%) e 

Portimão (12%) são os municípios preferidos 
pelos turistas tradicionais. 

O turista residencial, por sua vez, apresenta 
uma maior dispersão territorial, para além de 
Albufeira, Loulé e Portimão que concentram 
50% destes turistas, Faro (7%), Lagos (8%), 
Silves (7%) e Tavira (7%) são alguns dos 
concelhos mais procurados.
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O Algarve é visitado fundamentalmente para 
férias e lazer, por motivos de saúde e bem-
estar ou para visitar familiares e amigos. O 
meio de alojamento utilizado despoleta 
tempos de visita diferentes e de alguma forma 
motivações diferentes. Enquanto os turistas 
tradicionais se deslocam para férias e lazer ou 
para saúde e bem-estar. Os residenciais 
distribuem-se por férias/lazer (80%), visita a 
familiares e amigos (10%) ou saúde e bem-
estar (9%).

Por zonas é o Barlavento que concentra maior 
número de turistas em férias/lazer, já no 
Sotavento o enfoque surge na saúde e bem-
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FIG. 2.2 PRINCIPAL MOTIVO DA VISITA | 
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estar principalmente entre os turistas 
tradicionais (49%) e na visita a familiares e 
amigos (23%) entre os turistas residenciais. 

Estes resultados sugerem uma relativa 
especialização turística por zonas, ainda que 
demasiado ténue para ser promovida. Por 
p e r í o d o s  d e  v i s i t a  a  p reva l ê n c i a  d a s 
férias/lazer nos meses de julho/agosto são o 
prenúncio dum modelo laboral onde as mono-
férias subsistem. Nos meses de setembro-
outubro, o mote das férias surge também 
associado à saúde e bem-estar, anunciando 
perfis de turistas diferentes.

JUL./ AGO.

88%

TT TR

84%

SET./ OUT.

TT TR

 

14%

 

13%

ZONA SOT.

52%

TT TR

48% 

49%

ZONA CENT.

TT TR

76%75%

ZONA BARL.

TT TR

92%95%

61%

39%

Jun/Ago. 16'

Set./Out. 16'

AMOSTRA POR PERÍODO 

64%Barlavento 

Centro

AMOSTRA POR ZONAS

21%

15%Sotavento

2524



FIG. 2.1 TURISMO TRADICIONAL E RESIDENCIAL POR LOCAL DE ALOJAMENTO| 

TUR. RES.

45%

JUL./ AGO. SET./ OUT. ZONA BARL. ZONA SOT.ZONA CENT.

BARL. SOT.CENT.LEGENDA

55%

TUR. TRAD.

Os turistas de visita ao Algarve distribuem-se 
p e l o  a l oj a m e n to  t ra d i c i o n a l  ( 5 5 % )  e 
residencial (45%). A prevalência do Barlavento 
no turismo Algarvio é mais evidente entre os 
turistas tradicionais (70%) do que entre os 
residenciais  (57%).  Já  no Centro e no 
Sotavento a situação inverte-se muito 
provavelmente porque a oferta hoteleira é 
menor.  Albufeira (42%),  Loulé (12%) e 

Portimão (12%) são os municípios preferidos 
pelos turistas tradicionais. 

O turista residencial, por sua vez, apresenta 
uma maior dispersão territorial, para além de 
Albufeira, Loulé e Portimão que concentram 
50% destes turistas, Faro (7%), Lagos (8%), 
Silves (7%) e Tavira (7%) são alguns dos 
concelhos mais procurados.

 

58%

Turismo Tradicional

Turismo Residencial 

57%

66%

43%

34%

 

53%

60%

O Algarve é visitado fundamentalmente para 
férias e lazer, por motivos de saúde e bem-
estar ou para visitar familiares e amigos. O 
meio de alojamento utilizado despoleta 
tempos de visita diferentes e de alguma forma 
motivações diferentes. Enquanto os turistas 
tradicionais se deslocam para férias e lazer ou 
para saúde e bem-estar. Os residenciais 
distribuem-se por férias/lazer (80%), visita a 
familiares e amigos (10%) ou saúde e bem-
estar (9%).

Por zonas é o Barlavento que concentra maior 
número de turistas em férias/lazer, já no 
Sotavento o enfoque surge na saúde e bem-

Fér. & Lazer

Saúde & 
Bem-Estar

FIG. 2.2 PRINCIPAL MOTIVO DA VISITA | 

NEGÓCIOS

SAÚDE E BEM-ESTAR

VIS. FAM. & AMIGOS

FÉRIAS & LAZER

TUR. TRAD. TUR. RES.

1%

11%

2%

86%

1%

9%

10%

80%

estar principalmente entre os turistas 
tradicionais (49%) e na visita a familiares e 
amigos (23%) entre os turistas residenciais. 

Estes resultados sugerem uma relativa 
especialização turística por zonas, ainda que 
demasiado ténue para ser promovida. Por 
p e r í o d o s  d e  v i s i t a  a  p reva l ê n c i a  d a s 
férias/lazer nos meses de julho/agosto são o 
prenúncio dum modelo laboral onde as mono-
férias subsistem. Nos meses de setembro-
outubro, o mote das férias surge também 
associado à saúde e bem-estar, anunciando 
perfis de turistas diferentes.

JUL./ AGO.

88%

TT TR

84%

SET./ OUT.

TT TR

 

14%

 

13%

ZONA SOT.

52%

TT TR

48% 

49%

ZONA CENT.

TT TR

76%75%

ZONA BARL.

TT TR

92%95%

61%

39%

Jun/Ago. 16'

Set./Out. 16'

AMOSTRA POR PERÍODO 

64%Barlavento 

Centro

AMOSTRA POR ZONAS

21%

15%Sotavento

2524



FIG. 2.3 COMPANHIA DE VIAGEM | 
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O turista tradicional viaja com o conjugue 
(40%) ou com a família (38%), ou com amigos 
(13%), num grupo de 2,6 pessoas. Os turistas 
residenciais viajam com a família (51%), com o 
cônjugue (28%) ou com amigos (11%). A 
proximidade dos números sugere que a 
companhia de viagem é indispensável 
independentemente do tipo de viagem, ou do 
alojamento que escolhem.

O Sotavento perfila um turismo mais familiar 
entre os turistas residenciais (57%). O Centro 
é a zona que absorve maior número de 

t u r i s t a s  d e  g r u p o  ( a m i go s  2 0 % ) .  J á  o 
Barlavento recebe todos os tipos de turistas 
apanágio da grande concentração turística 
nesta zona do Algarve. 

Sem grandes surpresas e, mais uma vez fruto 
da concentração das férias no mês de agosto, 
surge associado ao tempo de viagem (julho-
agosto) uma maior concentração no turismo 
familiar enquanto nos meses de setembro-
outubro são os cônjugues ou os amigos, as 
companhias privilegiadas para viajar.
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FIG. 2.4 PAÍS DE RESIDÊNCIA | 

O turismo tradicional é proveniente de 
Portugal (21%), Reino Unido (25%), Alemanha 
(11%). O turismo residencial alberga nacionais 
(42%), britânicos (19%) e franceses (8%). 

Por zonas, ainda que a supremacia seja do 
m e rca d o  n a c i o n a l ,  é  o  S o t ave n to  q u e 
apresenta maior quota de mercado no 
turismo doméstico (30% no tradicional e 54% 
no residencial). O Barlavento é a zona preferida 
pelos Irlandeses (12%) e pelos Alemães (12%) 
que utilizam o alojamento tradicional. O Centro 
recebe Franceses (11%) em turismo residencial 
e  alemães em turismo tradicional .  No 
Barlavento a este mosaico cultural alia-se 

também os alemães (9%) e os irlandeses (7%), 
no turismo residencial.

No turismo tradicional, o Barlavento é a zona 
que maior internacionalidade assume, 
alemães (12%), irlandeses (12%) e britânicos 
(27%) restringem a quota dos portugueses a 
18%. No centro são os portugueses (31%) e os 
países de língua inglesa (britânicos 27% e 
irlandeses 11%) que predominam. Já no 
Sotavento, espanhóis (12%), alemães (12%) e 
britânicos (14%) marcam o turismo tradicional 
nesta zona. Por períodos, os portugueses 
abrandam o ritmo de viagens em direção ao 
sul, para darem lugar aos alemães, ingleses e 
Irlandeses.
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O turismo tradicional é proveniente de 
Portugal (21%), Reino Unido (25%), Alemanha 
(11%). O turismo residencial alberga nacionais 
(42%), britânicos (19%) e franceses (8%). 
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e  alemães em turismo tradicional .  No 
Barlavento a este mosaico cultural alia-se 

também os alemães (9%) e os irlandeses (7%), 
no turismo residencial.

No turismo tradicional, o Barlavento é a zona 
que maior internacionalidade assume, 
alemães (12%), irlandeses (12%) e britânicos 
(27%) restringem a quota dos portugueses a 
18%. No centro são os portugueses (31%) e os 
países de língua inglesa (britânicos 27% e 
irlandeses 11%) que predominam. Já no 
Sotavento, espanhóis (12%), alemães (12%) e 
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sul, para darem lugar aos alemães, ingleses e 
Irlandeses.
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Mais de metade dos turistas tradicionais 
optaram por ficar alojados em hotéis/ 
pousadas (53%),  enquanto os resorts 
representam 34% e, os parques de campismo, 
6%. Estes turistas permanecem na região por 
9 dias. Quase metade (47%) dos turistas 
residenciais optaram pelo arrendamento 
privado, sendo que 26% possui casa própria 
no Algarve e 27% aproveitou a oportunidade 
de ter amigos ou familiares com casa própria 
n a  re g i ã o .  O s  t u r i s t a s  re s i d e n c i a i s 
apresentam uma maior estada média (12,6 
dias).

No Barlavento sobressaem os resorts (36%) e 
o arrendamento privado (56%). No Centro e no 
Sotavento o padrão de alojamento é idêntico. 
É no Sotavento que os turistas residenciais 

permanecem mais tempo (13,4 dias) por 
oposição ao Barlavento onde permanecem 
apenas 12,2 dias. No turismo tradicional é o 
Centro que menor permanências regista (8,4 
dias).

Por períodos, é nos meses julho/agosto que 
maiores tempos de permanência regista, 
sendo os hotéis (50%) e o arrendamento 
privado (48%) os meios de alojamento 
privilegiados. Em setembro/outubro as casas 
de famil iares e amigos (33%) ganham 
protagonismo enquanto os parques de 
campismo descem de 8% para 4%. Corolário 
do tipo de alojamento escolhido surgem como 
preponderantes os regimes de só dormida 
(46%) ou o já conhecido APA (32%). 
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O avião e a viatura própria são os meios de 
transporte mais utilizados para entrar na 
região. Por tipo de turismo praticado são os 
residenciais que mais recorrem à viatura, 
muito provavelmente porque vêm por mais 
tempo e com um grupo maior de pessoas. 

Por zonas, o Sotavento recebe turistas  
residenciais que ou cruzam a fronteira 
espanhola ou entram pela fronteira rodoviária. 
Já  os turistas tradicionais chegam ao 
sotavento por via aérea (30%).

No Centro a utilização do avião já é mais 
evidente, ainda que seja o Barlavento o local 
q u e  m a i s  t u r i s t a s  d e s e m b a rca d o s  n o 
aeroporto de Faro recebe (73%), não fosse 
esta a zona preferida pelos estrangeiros. 

Por períodos, são os meses de setembro-
outubro que mais trânsito no aeroporto geram 
quer entre os turistas tradicionais (79%) quer 
entre os residenciais (69%).
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Os turistas que chegam à região por viatura 
própria, utilizam o mesmo meio para se 
deslocarem dentro do Algarve. Note-se, no 
entanto que entre os turistas residenciais 
apenas 53% chegam por viatura própria, mas 
61% deslocam-se por esta via dentro do 
Algarve,  sugerindo que existe já  uma 
percentagem de pessoas que por terem 
segunda residência no Algarve possuem 
também uma viatura. 

Por outro lado, os meios de transporte 
públicos continuam a não ter expressão na 
mobilidade dos turistas. Por zonas destaca-
se a utilização de autocaravanas pelos 

turistas tradicionais (10%)e da viatura própria 
entre os residenciais (83%) no Sotavento. No 
Barlavento, os turistas tradicionais recorrem 
às rent-a-cars (31%) ou aos autocarros (13%), 
sugerindo que a mobilidade nesta zona não é 
uma questão. No centro,  o táxi ou andar a pé 
são as formas de mobilidade que se destacam 
(21%) entre os turistas tradicionais.

Por períodos a viatura própria perde peso de 
julho-agosto para setembro-outubro para os 
meios de transporte públicos ou rent-a-cars, 
ainda que o comboio continue a não ser 
considerado. 
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A reserva de alojamento é maioritariamente 
concretizada online (61% em qualquer forma 
de turismo). O Booking.com, a AirBnb e a 
H o m e Away  s ã o  a s  p l a t a fo r m a s  m a i s 
m e d i a t i z a d a s .  Co n t a to s  p e s s o a i s  e 
experiência prévia são os outros meios de 
reserva usados (25% no turismo residencial e 
18% no turismo tradicional) fruto da larga 
experiência que estes turistas possuem na 
região. Estes meios de reserva mantém-se 
independentemente do mês ou da zona 
visitada. Nos meses de setembro-outubro as 
agências de viagem recuperam ligeiramente a 
sua quota (29% no turismo tradicional), muito 

por força duma maior procura de alemães. Por 
zonas é o Sotavento que mais turistas de 
agência recebem (26%). Por operador online, 
pode afirmar-se que o AirBnb é mais forte no 
s o t a v e n t o  ( 3 5 %  e n t r e  o s  t u r i s t a s 
residenciais), o HomeAway no Centro (24%), 
e n q u a n to  o  B o o k i n g . co m  s e  a s s u m e 
preponderante em todas as zonas do Algarve. 
N o s  m e s e s  d e  s e te m b ro - o u t u b ro ,  a 
Booking.com é o principal meio de reserva 
para os turistas tradicionais (64%) enquanto 
os turistas residenciais reservam a partir da 
AirBnb (40%), quota que nos meses de julho-
agosto dividem com a HomeAway.
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Os sites das companhias aéreas ou o balcão da 
mesma são os meios de reserva privilegiados 
para quem utiliza o avião. Por zonas é no 
Sotavento que a agência de viagens é mais 
utilizada para reservar o transporte, sendo 
que no Centro é o site da agência de viagens.  
No Barlavento, agências com menor quota e 
sites das companhias são utilizados sugerindo 

um mix turístico que a diversidade de 
nacionalidades deixava adivinhar. 

Diversidade que pauta as reservas de 
transporte também por períodos escondendo 
eve n t u a i s  d i fe re n ça s ,  q u e  e m  te r m o s 
estatísticos não são evidentes.

FIG. 2.10 INTENÇÃO DE VISITA A OUTROS LOCAIS NO ALGARVE| 
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No que toca à pretensão de visita a outros 
l o c a i s  n o  A l ga r ve ,  4 4 %  d o s  t u r i s t a s 
tradicionais e 55% dos residenciais mostra 
vontade de visitar outros locais do Algarve.  
Nos meses de setembro-outubro e talvez 
porque o motivo de visita seja também saúde 
e bem estar, a vontade de passear por locais 
diferentes do local de alojamento diminui. 

Por zonas, são os turistas alojados no Centro 
que maior propensão apresentam para visitar 
outros locais (52% dos turistas tradicionais e 
62% dos residenciais). Os turistas alojados no 
Sotavento que visitam outros locais, querem 
conhecer Loulé (15%), Vila do Bispo (12%) e 
Faro (17%), entre os turistas tradicionais, 
situação que se mantêm também para os 
turistas residenciais. 

Os turistas alojados no Centro deslocam-se 
em visita a Albufeira (20%), Portimão (18% 
turistas tradicionais e 14% residenciais) e 
Lagos (12% tradicionais, 8% residenciais). Já os 
alojados no Barlavento aventuram-se por 
passeios maiores, Lagos (23% turistas 
tradicionais, 17% residenciais) e Portimão (16% 
tradicionais e 18% residenciais) são concelhos 
de visita obrigatórios.
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Os sites das companhias aéreas ou o balcão da 
mesma são os meios de reserva privilegiados 
para quem utiliza o avião. Por zonas é no 
Sotavento que a agência de viagens é mais 
utilizada para reservar o transporte, sendo 
que no Centro é o site da agência de viagens.  
No Barlavento, agências com menor quota e 
sites das companhias são utilizados sugerindo 

um mix turístico que a diversidade de 
nacionalidades deixava adivinhar. 

Diversidade que pauta as reservas de 
transporte também por períodos escondendo 
eve n t u a i s  d i fe re n ça s ,  q u e  e m  te r m o s 
estatísticos não são evidentes.
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l o c a i s  n o  A l ga r ve ,  4 4 %  d o s  t u r i s t a s 
tradicionais e 55% dos residenciais mostra 
vontade de visitar outros locais do Algarve.  
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Conhecer outros locais em Portugal não está 
fora de causa, 12% dos tradicionais e 11% dos 
residenciais circulam entre o Alentejo (11 e 
18%), Lisboa (55 e 48%) e Porto (17 e 13%). A 
mobilidade dentro de Portugal é maior para os 
turistas alojados no Sotavento, talvez porque 

muitos são estrangeiros e por isso mais 
propensos a viajar dentro de Portugal do que 
os nacionais. Por períodos de visita as 
diferenças não são significativas. Sendo 
sempre privilegiados, o Alentejo, Lisboa e 
Porto. 
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Cruzar a fronteira para conhecer a vizinha 
Espanha é a vontade de 5% dos turistas 
tradicionais e 4% dos residenciais, ainda que 
muitos não se manifestem. No que toca às 
zonas são os alojados no Sotavento que 
preferem visitar Espanha (13% dos turistas 
tradicionais) e 3% dos residenciais, muito 
provavelmente pela proximidade e até 
familiaridade com o país. Por períodos os 
meses de julho/agosto absorvem o maior 

número de turistas residenciais em visita a 
outros locais no estrangeiro (11%) já em 
setembro/outubro são os tradicionais que 
reúnem maior número de turistas a cruzar a 
f ro n te i ra  ( 1 1 % ) .  E s p a n h a  co n ce n t ra  a 
esmagadora maioria das visitas, no entanto o 
maior número de países encontrados em 
setembro/outubro sugerem que o aeroporto 
de Faro assume agora uma nova função- 
plataforma de ligação com o resto do mundo.

ESPANHA 92% 86%
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Tanto os turistas tradicionais como os turistas 
re s i d e n c i a i s ,  m o s t ra m  i n te re s s e  e m 
atividades comuns – Praia (42% e 47%); 
Desporto (9% e 6%) e Relaxar (8% e 10%). Por 
períodos as atividades a realizar mantem-se 
apenas os parques aquáticos perdem posição 
pelo seu encerramento no final de agosto. A 
praia é o mote de todos os turistas e em todas 
as zonas, ainda que assuma maior relevância 
no Sotavento.

No entanto, existe um leque de atividades que 
os turistas queriam ter realizado, mas que por 
algum motivo, não realizaram. As atividades 
que mais se destacam são o Desporto (53% e 
43%); Passeios (17% e 19%) e Golfe (10% e 
17%). A maioria destas atividades só não 
ocorreu pelas dificuldades de agenda quer dos 
turistas quer da própria oferta que dificilmente 
consegue dar resposta ao fluxo de procura. 
Por períodos e zonas a incapacidade de 
realizar estas atividades persiste.
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Relativamente à frequência, altura do ano e 
local preferido para férias, 40% dos turistas 
tradicionais fazem férias uma vez por ano, 
duas vezes (36%) ou outros mais recorrentes, 
três vezes ou mais (18%). A altura do ano que 
mais preferem é notoriamente o verão (61%), E 
querem passá-lo numa zona costeira (83%). Já 
41% dos turistas residenciais fazem férias 
uma vez por ano, duas vezes (33%) e três 
vezes ou mais (21%), deixando claro que a 
altura do ano preferida é o verão (63%) e a 
costa é a zona com maior destaque nas suas 
preferências (85%). A variabilidade das 
preferências dos turistas alojados no 
Sotavento sugere que estes têm menos 
restrições de viagem, uma maior frequência 
de viagem (2 ou mais vezes por ano) e a 

percentagem de turistas que afirma ser-lhe 
indiferente para onde viaja e em que altura é 
disso sinónimo. A indiferença pelo período de 
férias dos que visitaram o Algarve em 
julho/agosto (19 e 22%, respetivamente) 
parece sugerir que o verão é imposto pelas 
restrições familiares e laborais. Os que viajam 
em setembro/outubro revelam uma ainda 
maior liberdade (42% dos tradicionais e 46% 
dos residenciais é indiferente ao período de 
férias. Indiferença esta que persiste no local 
para passar férias, sugerindo que estes 
turistas, mais livres de restrições laborais e 
familiares, aproveitam as oportunidades, a 
maior frequência de viagem neste segmento 
de final de verão é disso corolário, a maioria 
viaja 2 ou mais vezes ao ano.
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períodos as atividades a realizar mantem-se 
apenas os parques aquáticos perdem posição 
pelo seu encerramento no final de agosto. A 
praia é o mote de todos os turistas e em todas 
as zonas, ainda que assuma maior relevância 
no Sotavento.

No entanto, existe um leque de atividades que 
os turistas queriam ter realizado, mas que por 
algum motivo, não realizaram. As atividades 
que mais se destacam são o Desporto (53% e 
43%); Passeios (17% e 19%) e Golfe (10% e 
17%). A maioria destas atividades só não 
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turistas quer da própria oferta que dificilmente 
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parece sugerir que o verão é imposto pelas 
restrições familiares e laborais. Os que viajam 
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FIG. 2.15 FONTES UTILIZADAS PARA A ESCOLHA DAS EXPERIÊNCIAS NO ALGARVE | 
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As experiências que os turistas têm no 
Algarve, partem de fontes de suporte para a 
decisão, sendo que as que mais se destacam 
p a ra  o s  t u r i s t a s  t ra d i c i o n a i s  s ã o  a 
re co m e n d a çã o  ( 1 8 % ) ,  e  a  i n fo r m a çã o 
disponível no hotel (13%) e a Pesquisa e 
publicidade online (16%). As fontes com mais 
d e s t a q u e  u t i l i z a d a s  p e l o s  t u r i s t a s 
residenciais são as mesmas, no entanto, a 
recomendação e a experiência prévia têm 

maior impacto (21% e 22% respetivamente), 
enquanto a Pesquisa e publicidade online 
(15%) assume valores muito similares. Por 
zonas, ou por períodos, as fontes utlizadas são 
idênticas sugerindo a relativa consistência de 
p ro ce s s o s .  Po r  o u t ro  l a d o ,  o  re c u r s o 
recorrente a recomendações sugere que 
satisfazer quem nos visita é o melhor veículo 
de promoção do destino.
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Com tempos de reserva claramente distintos, 
poder-se-ia esperar que a intensidade de 
procura de informação fosse também ela 
distinta, não é o caso Turistas residenciais e 
tradicionais socorrem-se de quase todas as 
fontes disponíveis,  a inda que as mais 
util izadas sejam as recomendações de 

familiares e amigos, as pesquisas online e as 
redes sociais. Curiosamente é no período de 
setembro/outubro que as pesquisas se 
propagam por mais meios, em julho/agosto a 
heterogeneidade é menor.
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FIG. 2.15 FONTES UTILIZADAS PARA A ESCOLHA DAS EXPERIÊNCIAS NO ALGARVE | 
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Algarve, partem de fontes de suporte para a 
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fontes disponíveis,  a inda que as mais 
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No que toca aos turistas por zonas é evidente 
que o traço das curvas é mais heterogéneo no 
Sotavento, sugerindo a utilização de mais 
fontes de informação, por oposição ao Centro 

e Barlavento, locais em que as pesquisas 
estão mais circunscritas às redes sociais, 
recomendações de familiares e amigos e 
pesquisas online. 
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FIG. 2.17 ATITUDE FACE À ESCOLHA DO DESTINO | 

O cuidado que colocam no planeamento da 
viagem decorre da sua atitude perante as 
férias. A escala de medida utilizada sugere um 
perfil mais alocêntrico (quando o turista é 
avesso ao risco – opta sempre pelo mesmo 
destino) para um perfil mais psicocêntrico 
(aqueles que gostam de correr riscos- opto 
sempre por locais novos, nunca repito 
destinos). O perfil do turista que visita o 
Algarve oscila entre o mid cêntrico, gostam de 

riscos mas moderados (preferem novos mas 
repetem destinos) e o alocêntrico (optam 
sempre pelo mesmo destino). No que toca aos 
turistas por zona o perfil é coerente com o 
geral, ainda que no Barlavento os turistas 
tradicionais tendam a ser mais arrojados. Por 
períodos, são os meses de setembro/outubro 
que mais turistas alocêntricos congregam, 
preferem novos destinos ainda que por vezes 
repitam os já conhecidos.
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No que toca aos turistas por zonas é evidente 
que o traço das curvas é mais heterogéneo no 
Sotavento, sugerindo a utilização de mais 
fontes de informação, por oposição ao Centro 

e Barlavento, locais em que as pesquisas 
estão mais circunscritas às redes sociais, 
recomendações de familiares e amigos e 
pesquisas online. 
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repetem destinos) e o alocêntrico (optam 
sempre pelo mesmo destino). No que toca aos 
turistas por zona o perfil é coerente com o 
geral, ainda que no Barlavento os turistas 
tradicionais tendam a ser mais arrojados. Por 
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que mais turistas alocêntricos congregam, 
preferem novos destinos ainda que por vezes 
repitam os já conhecidos.
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FIG. 2.18 MOTIVAÇÕES PARA ESCOLHA DO DESTINO ALGARVE | 
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As motivações para a escolha do destino são 
semelhantes entre os dois tipos de turistas. O 
clima e o preço acessível aparecem como 
f a t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  ( 2 1 %  e  1 9 % 
respetivamente) para os dois tipos de 
turistas. No entanto, o turista tradicional 
acaba por dar destaque também ao facto de 

querer conhecer mais o destino (7 %) e ao mar 
(7%), enquanto o turista residencial valoriza o 
hábito (6%). Por zonas o mote das viagens 
mantém-se ainda que no Sotavento relaxar 
justifique esta viagem. Por períodos é o preço 
acessível que sobressai.
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FIG. 2.19  REPETIÇÃO E FREQUÊNCIA DE VISITA AO ALGARVE |
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Quando questionados se já tinham visitado o 
Algarve, 74% dos turistas tradicionais 
responde positivamente tal como 87% dos 
turistas residenciais. A frequência de visita 
dos turistas tradicionais é menor do que a dos 
turistas residenciais: -os turistas tradicionais 
visitam o Algarve, uma vez - 39% ou muito 
raramente 33%; -os turistas residenciais 
visitam uma vez – 49% ou muito raramente – 
18%. 

Por zonas, é o Barlavento que atrai mais 
turistas de primeira vez (30% dos turistas 
tradicionais e 17% dos residenciais). Muito em 
função da quantidade de turistas de repetição 
que recebe (85% entre os tradicionais e 94% 
entre os residenciais), o Sotavento é a zona de 
visita mais recorrente (49% visita uma vez, 

duas 15% ou três ou mais vezes 19%, dos 
turistas residenciais). O Barlavento é a zona de 
v i s i t a  m e n o s  re p e t i d a  ( 2 2 %  e n t re  o s 
residenciais e 37% entre os tradicionais 
visitam esta zona raramente). Já o Centro é um 
local que requer uma visita anual (40% dos 
tradicionais e 49% dos residenciais), com uma 
taxa de repetição de 84% no turista tradicional 
e de 88% no turista residencial. 

Por períodos, são os meses de setembro/ 
outubro que mais turistas de primeira vez 
congregam (37% dos tradicionais e 28% dos 
residenciais), por isso a visita aleatória (40% 
o u  2 4 %  v i s i t a m  m u i t o  r a r a m e n t e , 
respetivamente) ou a visita anual (45% ou 
45%, respetivamente) são preferidas.
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Quando questionados se já tinham visitado o 
Algarve, 74% dos turistas tradicionais 
responde positivamente tal como 87% dos 
turistas residenciais. A frequência de visita 
dos turistas tradicionais é menor do que a dos 
turistas residenciais: -os turistas tradicionais 
visitam o Algarve, uma vez - 39% ou muito 
raramente 33%; -os turistas residenciais 
visitam uma vez – 49% ou muito raramente – 
18%. 

Por zonas, é o Barlavento que atrai mais 
turistas de primeira vez (30% dos turistas 
tradicionais e 17% dos residenciais). Muito em 
função da quantidade de turistas de repetição 
que recebe (85% entre os tradicionais e 94% 
entre os residenciais), o Sotavento é a zona de 
visita mais recorrente (49% visita uma vez, 

duas 15% ou três ou mais vezes 19%, dos 
turistas residenciais). O Barlavento é a zona de 
v i s i t a  m e n o s  re p e t i d a  ( 2 2 %  e n t re  o s 
residenciais e 37% entre os tradicionais 
visitam esta zona raramente). Já o Centro é um 
local que requer uma visita anual (40% dos 
tradicionais e 49% dos residenciais), com uma 
taxa de repetição de 84% no turista tradicional 
e de 88% no turista residencial. 

Por períodos, são os meses de setembro/ 
outubro que mais turistas de primeira vez 
congregam (37% dos tradicionais e 28% dos 
residenciais), por isso a visita aleatória (40% 
o u  2 4 %  v i s i t a m  m u i t o  r a r a m e n t e , 
respetivamente) ou a visita anual (45% ou 
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O hábito verbalizado como mote da viagem 
fica bem evidente quando se avalia o ciclo de 
vida do turista, para alguns a relação com a 
região começou há 50 anos atrás (2% dos 
turistas residenciais), outros visitam o 
Algarve desde os anos 90 (23%) ou desde  
2000 (40%). Também de repetição mas com 
um relacionamento mais jovem estão os 
turistas tradicionais que visitam desde os 
anos 80 (9%), 90 (15%) ou desde o séc. XXI 

(49%). Sem grandes diferenças surgem as 
zonas, ainda que a zona com turistas com um 
ciclo de vida mais recente seja o Centro entre 
os turistas tradicionais e o Sotavento entre os 
residenciais. Por períodos são os turistas que 
visitam o Algarve em julho/agosto os que 
possuem uma relação mais antiga com a 
região, curiosamente no turismo tradicional 
(3% desde a década de 70, 9% desde a década 
de 80 e 13% desde a década de 90).
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Ao contrário do que seria expetável,  a 
repetição é recorrente, o hábito de visita não 
inviabiliza a satisfação de quem visita o 
Algarve. Um destino que está de acordo com 
as expetativas (41% dos turistas tradicionais e 
50% dos residenciais), ou melhor do que o que 
esperava (43% e 35%) ou até muito melhor do 
que esperava (14% e 13%). A avaliação positiva 
é declarada por 98% dos turistas sejam eles 

tradicionais ou  residenciais, alojados em 
qualquer uma das zonas ou viajando em 
qualquer dos períodos. Esta satisfação 
combinada com um custo considerado 
acessível (69% e 69%) justifica a afinidade 
com o destino. Por zonas o local mais acessível 
é o Sotavento,  e o menos acessível  o 
Barlavento. Por períodos, os meses de 
setembro/outubro são os mais acessíveis.
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Afinidade que embora seja mais profunda 
entre os turistas residenciais é significativa 
entre os turistas tradicionais. Por zonas esta 
afinidade é mais evidente no Barlavento. No 
Centro o hiato entre tradicionais e residenciais 

sugere ofertas claramente distintas. Por 
períodos são os turistas que viajam em 
julho/agosto que maior afinidade revelam 
com o destino.
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FIG. 2.23 EMOÇÕES DOS TURISTAS RELATIVAMENTE AO DESTINO | 
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A afinidade e hábito de visita justifica o estado 
de espirito dos turistas. Felizes, satisfeitos, 
tranquilos e relaxados são as emoções que 
personificam e antecipam a satisfação que os 
turistas demonstram para com o Algarve. 

Por zonas estes sentimentos persistem sem 
diferenças significativas porém quando 
analisados por períodos  a intensidade destas 
emoções assume uma proporção mais 
relevante.  

FIG. 2.24 FATORES DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO| 
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A praia, o clima, a gastronomia e as pessoas 
são os atributos que justificam a satisfação 
dos turistas, elementos transversais a todas 
as zonas do Algarve e a ambos os períodos.  
Para ser perfeito, o Algarve, só precisa de gerir 
c a p a c i d a d e s  d e  c a r ga ,  p a ra  ev i t a r  o 
congestionamento que os turistas não 
apreciam. A necessitar de melhoria estão 
também os serviços (atendimento),  o 
estacionamento e o trânsito. Por períodos e 
principalmente em setembro/outubro 
sobressai ainda a qualidade (7% para os 

tradicionais e 5% para os residenciais) e a 
gastronomia (9% e 8% respetivamente) como 
elementos menos positivos. No Sotavento 
reclama-se das acessibilidades (6% entre os 
tradicionais) e as atividades noturnas (4% 
também para os tradicionais). No Centro, as 
portagens (7% para ambos os segmentos) e a 
gastronomia (5% e 3% respetivamente) são 
os elementos que mais desagradaram. No 
Barlavento, o clima (4% para ambos os 
segmentos) e a gastronomia (6% e 4% 
respetivamente) não satisfizeram.

SET./ OUT. ZONA BARL. ZONA SOT.ZONA CENT.

TT TR TT TRTT TRTT TR

JUL./ AGO.

11%

11%

TT TR

11%

11%

10%

9%

10%

9%

11%

10%

11%

9%

10%

10%

10%

10%

11%

10%

10%

10%

Feliz

Tranquilo

4%
17%

-
9%
7%

JUL./ AGO. SET./ OUT. ZONA BARL. ZONA SOT.ZONA CENT.

TT TR TT TR TT TRTT TRTT TR

-
4%

 

-
6%

 

Portagens
Gastronomia

Qualidade

4%
15%

-
8%
5%

 
5%

 
7%

 
3%

7%

6%
7%
4%

3%
2%

Acessib.
Gastronomia

Act. Noturnas
Portagens

4948

-



FIG. 2.23 EMOÇÕES DOS TURISTAS RELATIVAMENTE AO DESTINO | 

TUR. TRAD. TUR. RES.

13%24% NS/NR

7%

9%

5%

6%

7%

10%

10%

6%

10%

5%

6%

7%

10%

10%

CONTENTE

SATISFEITO

ADMIRADO

ATIVO

RELAXADO

FELIZ

TRANQUILO

A afinidade e hábito de visita justifica o estado 
de espirito dos turistas. Felizes, satisfeitos, 
tranquilos e relaxados são as emoções que 
personificam e antecipam a satisfação que os 
turistas demonstram para com o Algarve. 

Por zonas estes sentimentos persistem sem 
diferenças significativas porém quando 
analisados por períodos  a intensidade destas 
emoções assume uma proporção mais 
relevante.  

FIG. 2.24 FATORES DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO| 

ELEMENTOS QUE MAIS O SATISFAZEM+

PR
A

IA

25%

CL
IM

A

19%

G
AS

TR
O

N
O

M
IA

17%

PE
SS

O
AS

5%
TR

Â
NS

IT
O

 

6%

SE
RV

IC
O

S

8%

PR
EÇ

O

9%

CH
EI

O

9%

ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

ELEMENTOS QUE MAIS O SATISFAZEM+

PR
A

IA

26%

CL
IM

A

20%

G
AS

TR
O

N
O

M
IA

15%

PE
SS

O
AS

5%

TR
Â

NS
IT

O
 

7%

SE
RV

IC
O

S

7%

PR
EÇ

O

7%

CH
EI

O

12%

ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. RES.TUR. TRAD.

A praia, o clima, a gastronomia e as pessoas 
são os atributos que justificam a satisfação 
dos turistas, elementos transversais a todas 
as zonas do Algarve e a ambos os períodos.  
Para ser perfeito, o Algarve, só precisa de gerir 
c a p a c i d a d e s  d e  c a r ga ,  p a ra  ev i t a r  o 
congestionamento que os turistas não 
apreciam. A necessitar de melhoria estão 
também os serviços (atendimento),  o 
estacionamento e o trânsito. Por períodos e 
principalmente em setembro/outubro 
sobressai ainda a qualidade (7% para os 

tradicionais e 5% para os residenciais) e a 
gastronomia (9% e 8% respetivamente) como 
elementos menos positivos. No Sotavento 
reclama-se das acessibilidades (6% entre os 
tradicionais) e as atividades noturnas (4% 
também para os tradicionais). No Centro, as 
portagens (7% para ambos os segmentos) e a 
gastronomia (5% e 3% respetivamente) são 
os elementos que mais desagradaram. No 
Barlavento, o clima (4% para ambos os 
segmentos) e a gastronomia (6% e 4% 
respetivamente) não satisfizeram.

SET./ OUT. ZONA BARL. ZONA SOT.ZONA CENT.

TT TR TT TRTT TRTT TR

JUL./ AGO.

11%

11%

TT TR

11%

11%

10%

9%

10%

9%

11%

10%

11%

9%

10%

10%

10%

10%

11%

10%

10%

10%

Feliz

Tranquilo

4%
17%

-
9%
7%

JUL./ AGO. SET./ OUT. ZONA BARL. ZONA SOT.ZONA CENT.

TT TR TT TR TT TRTT TRTT TR

-
4%

 

-
6%

 

Portagens
Gastronomia

Qualidade

4%
15%

-
8%
5%

 
5%

 
7%

 
3%

7%

6%
7%
4%

3%
2%

Acessib.
Gastronomia

Act. Noturnas
Portagens

4948

-



Quando desafiados para descrever o Algarve 
em palavras, adjetivos como amigável, bom, 
bonito, calor, diversão, divertimento, férias, 
lindo, maravilhoso, mar, pessoas, praias e sol, 
sugerem um destino que deleita todos os que 
o visitam. Palavras que também sobressaem 
por zonas e por segmentos. No período, 
j u l h o / ago s to  a s  p a l av ra s  q u e  m e l h o r 
descrevem o algarve são praias, quente e sol, 
não fosse esta a zona de balnear por 

excelência em Portugal. Já em setembro e 
muito possivelmente pelo menor fluxo 
turístico, o sol e as praias são combinadas com 
a beleza da região. No sotavento persiste a 
vocação balnear, calor, praias e sol. No Centro 
à vocação balnear junta-se as férias, frases 
como Férias são no Algarve, justificam esta 
a s s o c i a ç ã o .  E n q u a n to  n o  B a r l ave n to 
sobressaem ainda o ambiente, amigável, 
relaxante, bonito ou de forma ainda mais 
assertiva lindo, que enquadra a região.

FRASES E PALAVRAS 
PARA DEFINIR O ALGARVE

FIG. 2.25 PALAVRAS PARA DESCREVER O ALGARVE | FIG. 2.26 PARTILHAS, CONTEÚDOS E PLATAFORMAS DIGITAIS | 
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Recomendação esta também alimentada 
pelas partilhas nas redes sociais. O turista 
tradicional apresenta uma maior intenção de 
partilha (53%) relativamente ao turista 
residencial (48%), sendo que para ambos, a 
rede social mais utilizada é o Facebook (50% e 
53%). Quanto aos conteúdos que estes 

partilham, as fotos lideram a quota, (43% e 
45%) seguidas dos comentários (33% e 32%). 
Os turistas que visitam o Algarve em 
julho/agosto são mais propensos a partilhar 
informação sobre as suas férias. Já os turistas 
do Sotavento são mais recatados na difusão 
da informação.
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Quando desafiados para descrever o Algarve 
em palavras, adjetivos como amigável, bom, 
bonito, calor, diversão, divertimento, férias, 
lindo, maravilhoso, mar, pessoas, praias e sol, 
sugerem um destino que deleita todos os que 
o visitam. Palavras que também sobressaem 
por zonas e por segmentos. No período, 
j u l h o / ago s to  a s  p a l av ra s  q u e  m e l h o r 
descrevem o algarve são praias, quente e sol, 
não fosse esta a zona de balnear por 

excelência em Portugal. Já em setembro e 
muito possivelmente pelo menor fluxo 
turístico, o sol e as praias são combinadas com 
a beleza da região. No sotavento persiste a 
vocação balnear, calor, praias e sol. No Centro 
à vocação balnear junta-se as férias, frases 
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assertiva lindo, que enquadra a região.

FRASES E PALAVRAS 
PARA DEFINIR O ALGARVE
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Recomendação esta também alimentada 
pelas partilhas nas redes sociais. O turista 
tradicional apresenta uma maior intenção de 
partilha (53%) relativamente ao turista 
residencial (48%), sendo que para ambos, a 
rede social mais utilizada é o Facebook (50% e 
53%). Quanto aos conteúdos que estes 

partilham, as fotos lideram a quota, (43% e 
45%) seguidas dos comentários (33% e 32%). 
Os turistas que visitam o Algarve em 
julho/agosto são mais propensos a partilhar 
informação sobre as suas férias. Já os turistas 
do Sotavento são mais recatados na difusão 
da informação.
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IMPACTOS ECONÓMICOS NO ALGARVE

CARACTERIZAÇÃO

Os turistas de visita ao Algarve gastam em média por dia 136 euros, valor este que se traduz 
numa receita média por turista de 1400 euros, montante que simboliza a receita média que 
cada turista gera.
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36%

45%
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21%

15%

OUTRAS DESPESAS

43%

40%

O  TRADICIONAL distribui as suas despesas por alojamento (36% do gasto total), transportes TURISTA
para chegar ao destino (21%) e 43% noutras despesas. Um gasto médio de 143 euros por dia e uma 
estada média de 9 dias significa que cada turista, no Algarve gasta 1275 euros. 
 
Os  RESIDENCIAIS distribuem as suas despesas pelo alojamento (45%), por outras despesas TURISTAS
(40%) e pelos transportes (15%). O fato de já conhecerem o destino traduz-se numa relativa maior 
moderação nos gastos. Em termos médios o turista residencial gasta por dia 129 euros o que face a uma 
estada média de 13 dias pressupõe um gasto turista dia da ordem dos 1600 euros.

ALOJAMENTO TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS

GASTO MÉDIO: 129€
GASTO TOTAL: 1.275€

GASTO MÉDIO: 136€
GASTO TOTAL: 1.436€

FIG. 2.28 IMPACTES ECONÓMICOS POTENCIAIS | 
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A s  m é d i a s  e s c o n d e m  n o  e n t a n t o  a 
heterogeneidade de perfis que visitam o 
Algarve. No turismo tradicional 30% dos 
turistas gastam menos de 100 euros, 18% 
entre 101 a 150 euros e outros mais abastados 
excedem os 151 euros (23%), sugerindo que a 
região é preferida por vários estratos 
socioeconómicos e possui oferta capaz de 
satisfazer todos os públicos. Já no turismo 
residencial, a concentração nos menores 
gastos é maior (36% gasta menos de 100 
euros, 17% gasta entre 101 e 150 euros). A 
p e rce n t age m  d e  p e s s o a s  co m  ga s to s 
superiores 151 euros situa-se nos 22%.  Por 

zonas é o Turista tradicional no Barlavento que 
maior quota de mercado possui (38%) e maior 
gasto e maior estada média apresenta, o 
potencial deste mercado só é ensombrado 
pela maior aleatoriedade de visita. No Centro e 
no Sotavento, pelo gasto e pela estada pode 
antecipar-se um segmento com elevado 
potencial económico, melhorar pressupõe 
fazer crescer a importância relativa destes 
nichos. Ao nível do turismo residencial, o gasto 
médio é maior no Centro e relativamente 
menor nas outras zonas, contudo a muito 
maior estada média permite equilibrar as 
receitas geradas por estes turistas. 
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FIG. 2.29 TURISMO RESIDENCIAL NO ALGARVE E POTENCIAL DE CRESCIMENTO | 
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Os turistas que visitam o Algarve com casa própria no Algarve representam 27% do total de 
turistas, tendo em conta as intenções dos turistas tradicionais (8%) e dos residenciais que 
por ora usam a casa de familiares e amigos ou arrendamentos privados (13%). Pode 
antecipar-se que no futuro o turismo residencial no Algarve ascenda a 48%. Sendo que é no 
Sotavento que o potencial de imobiliário é maior, curiosamente é em setembro/outubro que 
o potencial é maior.
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MERCADO RESIDENCIAL EFETIVO - Os turistas que possuem uma segunda habitação no Algarve, 
compraram sem intermediários/diretamente ao construtor (34%) ou através de imobiliária (41%). Estas 
propriedades têm um valor estimado de 100 000 euros, podendo no entanto variar entre 50 000 euros e 
1 000 000 euros. Vivendas (55%) ou apartamentos (38%) de pequena dimensão, localizadas em zonas 
costeiras (58%) ou em cidades (45%) são utilizadas ou adquiridas com o propósito de férias (38%), ou 
para várias funções (39%). 

Na escolha da propriedade privilegiou-se a localização, a piscina, o estacionamento, a 
existência de ar condicionado, os acabamentos e o jardim.  

Motivados pela localização, o preço, a proximidade da praia e pela segurança compraram uma casa no 
Algarve. 

Os obstáculos à compra/ usufruto deste imóvel prendem-se com as restrições mais comuns do 
consumo- tempo e dinheiro, a que acresce a burocracia associada à compra de imóveis e os impostos 
sobre imóveis. 
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MERCADO RESIDENCIAL POTENCIAL - Os turistas que pretendem possuir uma segunda habitação no 
Algarve, pretendem comprar sem intermediários/diretamente ao construtor (33% ou 40%) ou através 
de imobiliária (45% ou 48%). Na aquisição pretendem despender 110 000 euros, podendo no entanto 
variar entre 19 000 euros e 1 500 000 euros. 

Pretendem um apartamento (41% ou 45%) ou uma vila/vivenda (47% ou 45%) de pequena 
dimensão, localizadas em zonas costeira (70%) ou em zonas rurais (8%) com o propósito de 
férias (53%), ou reforma (16%).

Na escolha da propriedade privilegia-se o ar condicionado, a piscina, a garagem e o estacionamento. 
Motivados pela localização, pelo preço e pelo clima pretendem comprar uma casa no Algarve. 

Os obstáculos à compra/ usufruto deste imóvel prendem-se com as restrições mais comuns do 
consumo- tempo e dinheiro, a que acresce a burocracia e a qualidade da construção. 
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O PERFIL DO TURISTA

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA

O perfil do turista é relativamente homogéneo entre segmentos turísticos, ainda que o turista  
residencial aparente um melhor nível económico. 

MASCULINO

  - DE 29IDADE
30-44
45-54
55-64

 SOLTEIROESTADO CIVIL
CASADO

  TR. DEPEND.SIT. PROFISSIONAL
TR. INDEPEND.

REFORMADO

 SECUNDÁRIOHABILITAÇÕES 
SUPERIOR

1501-2000€RENDIMENTO  
2001-3000€
3001-4000€

TURISTAS TRADICIONAIS - Os turistas tradicionais são jovens (menos de 30 anos – 18%), ou entre os 30 
e os 44 anos 34%, ou mais seniores 45-54 anos (24%). Solteiros (23%) ou casados (73%) possuem um 
nível de educação que varia entre o secundário completo (31%) ou o superior (66%), trabalham por conta 
de outrem (65%) ou por conta própria (16%) com rendimentos inferiores a 3000 €/mês (56%), ou 
superior a 3000 €/mês (34%), outros ainda preferiram não referir o seu rendimento (10%) sugerindo 
uma capacidade financeira que não pretendem declarar por ser superior à media.

Por períodos destaque-se que é em setembro/outubro a procura de turistas seniores é maior (28% em 
ambos os segmentos).Por zonas é o sotavento que mais turistas seniores recebe (31%).

TURISTAS RESIDENCIAIS são adultos (30-44 anos – 38%, 45-54 23%), próximos da idade da reforma 
(55-64 anos – 13%). Solteiros (22%) ou casados (74%) possuem um nível de educação que varia entre o 
secundário completo (34%) ou o superior (61%), trabalham por conta de outrem (63%) ou por conta 
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superior a 3000 euros/mês (28%), outros ainda preferiram não referir o seu rendimento (14%) 
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Por períodos, são os meses de setembro/outubro que maior número de seniores apresenta (28%). Por 
zonas é o barlavento que maior procura de seniores regista (26%), sendo também esta a zona preferida 
pelos mais jovens (14%).
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MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

OS PORTUGUESES NO ALGARVE

CARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVE

As estatísticas do Turismo afirmam que os 
portugueses são responsáveis por 34% das 
dormidas no Algarve ( 16 milhões de dormidas em 

2015), sendo que a nível nacional 65% deste fluxo 
acontece em Turismo Residencial. 

TUR. TRAD.
38%

TUR. RES.
62%

O Algarve segue o mesmo padrão, a supremacia dos 
movimentos ocorre no Turismo Residencial (62% da 
procura) e, os  meses de julho/agosto 78% da procura .

TUR. TRAD.

MEIO DE ALOJAMENTO E REGIME DE RESERVA

O turista tradicional aloja-se preferencialmente em hotéis (54%) ou resorts turísticos 
(30%) ou até em parques de campismo (10%). O regime de só dormida (44%) e a APA 
(35%) são os mais procurados, fruto dum modelo mais americano de exploração dos 
hotéis que cobram o pequeno-almoço à parte. 

HOTEL - 54%

Só dormida - 44%
APA - 35%
Est. Média - 8 diasRESORT - 30% CAMPISMO - 10%

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
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Bem-estar/ Saúde
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MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
73%

 
Booking.com - 51%

AirBnb - 29%

OUTROS
15%

Antecedência Média de Reserva - 61 dias

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer 
(74%) ou por bem estar/saúde (19%) é reservada 
online (73%) ou por contatos pessoais 15%). 

Online privilegiam-se o Hotel booking.com (51%) e 
a AirbBnb (29%), reafirmando a hegemonia destas 
fontes de pesquisa de alojamento no quadro 
t u r í s t i c o  n a c i o n a l .  E s t a s  re s e r va s  s ã o 
concretizadas com 61 dias de antecedência, em 
média. 

A esmagadora maioria (79%) viaja em veículo próprio. Ainda que pouco expressivo o comboio (3%) e o avião (12%) 
constituem já alternativas, o preço das portagens e a insegurança das estradas portuguesas pode estar na base 
destas preferências.  

Estas férias são passadas em família (44%), com o companheiro(a) (34%) ou ainda com amigos (9%). Um grupo de 
viagem de 2,4 pessoas constitui um efeito multiplicador nas receitas turísticas relevante.

Uma vez no Algarve alojam-se no Barlavento (58%), no Centro (26%) ou no Sotavento (16%) por oito dias em média 
e deslocam-se com a sua própria viatura (80%) ou por outros meios (6% -a pé e de táxi). O autocarro (3%) ou os 
carros alugados em rent-a-cars (7%) são outras alternativas para assegurar a sua mobilidade. Mobilidade esta que 
para 48% dos turistas não se circunscreve ao concelho de alojamento, nem à zona onde ficaram alojados. 

Os turistas tradicionais visitam Albufeira (16%), Loulé (20%) e Portimão (15%) reforçando a popularidade turística 
destes concelhos.

A visita a outros locais do país é residual, apenas 4% não descura uma 
visita ao Alentejo (43%), ao Centro (14%) ou a Lisboa (14%). Residual 
é também visita a outros países, 4% dos portugueses que passam 
férias no Algarve vai também a Espanha.

Estes turistas procuram no Algarve, a praia (43%), a diversão que os 
parques aquáticos do Algarve (7%) oferecem e desportos que o clima 
e o ambiente propiciam (8%), principalmente aqueles que se 
relacionam com o mar ou com a natureza (caminhadas). Numas férias 
claramente ativas, relaxar (7%) surge associada ao desporto e aos 
passeios.  O espirito insaciável dos portugueses é também visível 
nas atividades que pretendiam, mas não conseguiram realizar: mais 
desporto (48%), Golfe (20%) e passeios (20%) foi o que faltou a estes 
turistas, muito provavelmente porque acessibilidades e tempos 
carecem duma melhor gestão das capacidades de carga. Nos 
desportos destacam-se os náuticos, nos passeios a carência ocorre 
nos marítimos.
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UMA CASA FORA DE CASA

LOCAL DE ALOJAMENTO E ESTADA MÉDIA

Os portugueses no Algarve regressam à sua segunda casa (36%) ou a casa de familiares e 
amigos (25%), outros optam pelo arrendamento privado (41%) onde permanecem 12 dias.  Estes 
para garantirem alojamento reservam online (38%), ou por contatos que já possuem (61%), com 
uma antecedência de 41 dias.  As plataformas usadas para reservar onl ine são 
fundamentalmente a AirBnb (34%) ou os contatos pessoais (29%). 

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
81%

VFR
9%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
38%

 
AirBnb - 34%

Outras plataformas - 29%

OUTROS
61%

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer 
(74%) ou para visitar familiares e amigos (9%), 
concretiza-se numa deslocação por viatura própria 
(91%) ou residualmente, por avião (6%). 

Estas férias são passadas em família (57%), ou com 
o companheiro(a) (25%) ou ainda com amigos (7%), 
num grupo com dimensão média de 2,7 pessoas. 

CASA PRÓPRIA CASA FAMILIARES

36% 25%

ARREND. PRIVADO

39%

TUR. RES.

MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

Uma vez no Algarve alojam-se no Barlavento (51%), no Centro (25%) ou no Sotavento (24%) por doze dias. 

Permanecer no concelho ou circunscritos à zona do Algarve onde ficaram alojados durante as quase duas semanas 
de estada, não é a pretensão da maioria dos turistas (57%) que pretendem visitar outros locais. Como prioridades 
de visita têm Loulé (18%), Portimão (15%) e Albufeira (14%).

A visita a outros locais do país é residual, apenas 9% não descura uma 
visitar outros sítios. Destes, o Alentejo (41%) e Lisboa (18%) são os 
mais relevantes. Residual é também a visita a outros países, 4% dos 
portugueses que passam férias no Algarve visita também Espanha 
(83%).

Mais ou menos circunscritos à área onde se alojam, a praia (47%), o 
relaxar (12%), e o desporto (5%) são prioridade absoluta numas férias 
que se querem ativas. Curioso é notar que apesar de estarem no 
mesmo país e até de possuírem casa própria ou de familiares e 
amigos na área, conhecer/descobrir (7%) persiste, o que revela a 
diversidade que o reino dos Algarves tem para a oferecer. 
Diversidade esta que só não é maior para estes turistas pela 
persistência nos concelhos mais carismáticos do Algarve. Explorar 
esta diversidade implica potenciar os segredos que a região tem.

A potenciar também surgem as atividades desportivas (40%), 
principalmente as náuticas, o golfe (23%) e infraestruturas que 
permitam passear (22%), já que os turistas residenciais pretendiam, 
mas não realizaram estas atividades.
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HÁBITOS PORTUGUESES

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

Os turistas tradicionais que visitaram o Algarve viajam no verão (60%) ou nos períodos que o 
trabalho permite (22% são indiferentes). A sua frequência de viagem distribui-se entre uma 
(50%) a duas vezes por ano (31%).

As zonas costeiras são as preferidas (72%) ainda que as 
zonas mais rurais não deixem de ser consideradas 
(10%), sendo que muitos são indiferentes (12%). 

No planeamento das suas férias privilegiam as 
pesquisas online (3,13), a opinião dos familiares e 
amigos (2,90) e as redes sociais (2,55).  Ainda que 
independentemente da fonte de informação utilizada 
acabem a reservar online.

As atividades a desenvolver no destino são escolhidas 
pela experiência prévia (24%), pela recomendação de 
familiares e amigos (19%) ou por pesquisas online 
(16%), o que sugere uma certa propensão para manter 
os hábitos e a conformidade social que a cultura 
portuguesa impõe.

O perfil mais psiconcêntrico que se adivinha nas formas 
d e  p l a n e a r  a  v i age m ,  s ã o  b e m  p a te n te s  n a s 
preferências de diversificação de destinos. A grande 
maioria dos portugueses é avesso ao risco, 21% opta 
sempre pelo mesmo destino, ou varia entre dois ou três 
destinos que conhece e sabe que gosta (19%). Outros, 
mais concretamente 42% preferem novos embora 
repitam, revelando um perfil mais alocêntrico onde o 
desconhecido e a aventura despoleta a viagem.

Povo com fraca tradição de viagens preferem mover-se dentro do país 75% (INE,2015) mais do que para o 
estrangeiro. O Algarve é a sua principal prioridade. Modéstia e moderação, bem como algumas dificuldades 
laborais constrangem as suas decisões e preferências.

ESTAÇÃO DE FÉRIAS PREFERIDA
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ESCOLHA DE ACTIVIDADES

Online
16%
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Experiência 
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24%

TURISTA RESIDENCIAL

Os cenários do litoral são privilegiados (77%) ainda que zonas mais rurais sejam também 
consideradas (9%).

No planeamento das suas férias, as pesquisas online 
(2,81), as recomendações de familiares e amigos (2,6) e 
as redes sociais (2,2) são os meios privilegiados. Ainda 
que as reservas que carecem de ser concretizadas 
sejam efetivadas online ou por contatos pessoais.

A tradição de férias no Algarve justifica que as escolhas 
das atividades a desenvolver ocorram pela experiência 
previa (24%), pelas recomendações de familiares e 
amigos (19%) ou pelas pesquisas online (16%) para os 
menos familiarizados com o destino.  Hábitos estes que 
só comprovam que o espirito ativo e aventureiro dos 
portugueses conflitua com a necessidade de decidir 
em posse de toda a informação. Conflito que justifica a 
persistência no mesmo destino (28%) ou uma opção 
variada mais controlada (17% vario entre dois ou três 
destinos da sua eleição). Outros mais aventureiros, 
preferem novos destinos embora repitam (31%) 
revelando um perfil mais psicocentrico.

Estes turistas viajam uma (47%) a duas vezes por ano (33%) ainda que muitos porque tem casa própria no sul do 
país regressam à sua residência de férias, três ou mais vezes por ano (18%). As restrições laborais ou familiares 
impõem o verão (66%) como principal período de férias, ainda que muitos sejam indiferentes (22%) à estação de 
férias. 
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HÁBITOS PORTUGUESES

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

Os turistas tradicionais que visitaram o Algarve viajam no verão (60%) ou nos períodos que o 
trabalho permite (22% são indiferentes). A sua frequência de viagem distribui-se entre uma 
(50%) a duas vezes por ano (31%).

As zonas costeiras são as preferidas (72%) ainda que as 
zonas mais rurais não deixem de ser consideradas 
(10%), sendo que muitos são indiferentes (12%). 

No planeamento das suas férias privilegiam as 
pesquisas online (3,13), a opinião dos familiares e 
amigos (2,90) e as redes sociais (2,55).  Ainda que 
independentemente da fonte de informação utilizada 
acabem a reservar online.

As atividades a desenvolver no destino são escolhidas 
pela experiência prévia (24%), pela recomendação de 
familiares e amigos (19%) ou por pesquisas online 
(16%), o que sugere uma certa propensão para manter 
os hábitos e a conformidade social que a cultura 
portuguesa impõe.

O perfil mais psiconcêntrico que se adivinha nas formas 
d e  p l a n e a r  a  v i age m ,  s ã o  b e m  p a te n te s  n a s 
preferências de diversificação de destinos. A grande 
maioria dos portugueses é avesso ao risco, 21% opta 
sempre pelo mesmo destino, ou varia entre dois ou três 
destinos que conhece e sabe que gosta (19%). Outros, 
mais concretamente 42% preferem novos embora 
repitam, revelando um perfil mais alocêntrico onde o 
desconhecido e a aventura despoleta a viagem.

Povo com fraca tradição de viagens preferem mover-se dentro do país 75% (INE,2015) mais do que para o 
estrangeiro. O Algarve é a sua principal prioridade. Modéstia e moderação, bem como algumas dificuldades 
laborais constrangem as suas decisões e preferências.
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Os cenários do litoral são privilegiados (77%) ainda que zonas mais rurais sejam também 
consideradas (9%).

No planeamento das suas férias, as pesquisas online 
(2,81), as recomendações de familiares e amigos (2,6) e 
as redes sociais (2,2) são os meios privilegiados. Ainda 
que as reservas que carecem de ser concretizadas 
sejam efetivadas online ou por contatos pessoais.

A tradição de férias no Algarve justifica que as escolhas 
das atividades a desenvolver ocorram pela experiência 
previa (24%), pelas recomendações de familiares e 
amigos (19%) ou pelas pesquisas online (16%) para os 
menos familiarizados com o destino.  Hábitos estes que 
só comprovam que o espirito ativo e aventureiro dos 
portugueses conflitua com a necessidade de decidir 
em posse de toda a informação. Conflito que justifica a 
persistência no mesmo destino (28%) ou uma opção 
variada mais controlada (17% vario entre dois ou três 
destinos da sua eleição). Outros mais aventureiros, 
preferem novos destinos embora repitam (31%) 
revelando um perfil mais psicocentrico.

Estes turistas viajam uma (47%) a duas vezes por ano (33%) ainda que muitos porque tem casa própria no sul do 
país regressam à sua residência de férias, três ou mais vezes por ano (18%). As restrições laborais ou familiares 
impõem o verão (66%) como principal período de férias, ainda que muitos sejam indiferentes (22%) à estação de 
férias. 
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Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

DAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS Á RELAÇÃO COM O DESTINO

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

O mote dos turistas tradicionais para disfrutarem o seu tempo de lazer no Algarve decorre dos 
atributos inatos ao destino (mar, golfe, clima e um preço acessível), da necessidade de 
conformidade com os seus grupos sociais (Estar com a família ou com os amigos), ou da 
afinidade que possuem com o destino (hábito).   

Esta afinidade que para alguns persiste por várias décadas surge da recorrente repetição do 
destino, 92% dos turistas tradicionais são turistas de repetição. As suas visitas ao destino 
ocorrem numa base anual (50%) ou raramente (18%), outros mais leais repetem o destino duas 
vezes no ano (10%). Com maior ou menor cadência de visita, a relação do destino dura deste a 
década de 80 (17%), década de 90 (27%) ou encetou-se no século XXI (43%). 

18% 10%
Raramente

50%
1x Ano 2x Ano

92%
Turista de Repetição

17%

27%

43%

5%

Esta afinidade, que em termos práticos se traduz na recorrente revisita, é verbalizada como: “O Algarve é muito 
especial para mim” (3,42), ou “Eu identifico-me totalmente com o Algarve” (3,28), ou “O Algarve diz-me muito” 
(3,28). O que sugere um alinhamento entre a identidade do turista e do destino, aspeto que deve ser explorado para  
definir a personalidade da marca Algarve.

As palavras que estes turistas utilizam para definir o Algarve, dão o primeiro passo, nesse sentido. As quase mil 
duzentas palavras utilizadas para definir a região, mais recorrentes são: agradável, descanso e relaxar, férias, calor, 
diversão contrastam com o descanso, entre outras. O superlativo fica bem patente e demonstra que a relação com o 
destino recai mais no campo emocional do que cognitivo.

Palavras para definir o Algarve

As emoções verbalizadas pelos turistas 
confirmam a sua afinidade emocional com o 
destino: satisfeitos (24%), ativos (16%) ou 
admirados (14%), apesar da recorrência da 
visita, são os sentimentos que caraterizam as 
suas férias no Algarve. 

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 14% 16% 24%

O Algarve é muito especial para mim - 3,42

Eu identifico-me fortemente com o Algarve - 3,28

O Algarve diz-me muito - 3,28

SATISFAÇÃOADMIRADO ATIVO

6968



Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

DAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS Á RELAÇÃO COM O DESTINO

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

O mote dos turistas tradicionais para disfrutarem o seu tempo de lazer no Algarve decorre dos 
atributos inatos ao destino (mar, golfe, clima e um preço acessível), da necessidade de 
conformidade com os seus grupos sociais (Estar com a família ou com os amigos), ou da 
afinidade que possuem com o destino (hábito).   

Esta afinidade que para alguns persiste por várias décadas surge da recorrente repetição do 
destino, 92% dos turistas tradicionais são turistas de repetição. As suas visitas ao destino 
ocorrem numa base anual (50%) ou raramente (18%), outros mais leais repetem o destino duas 
vezes no ano (10%). Com maior ou menor cadência de visita, a relação do destino dura deste a 
década de 80 (17%), década de 90 (27%) ou encetou-se no século XXI (43%). 
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Esta afinidade, que em termos práticos se traduz na recorrente revisita, é verbalizada como: “O Algarve é muito 
especial para mim” (3,42), ou “Eu identifico-me totalmente com o Algarve” (3,28), ou “O Algarve diz-me muito” 
(3,28). O que sugere um alinhamento entre a identidade do turista e do destino, aspeto que deve ser explorado para  
definir a personalidade da marca Algarve.

As palavras que estes turistas utilizam para definir o Algarve, dão o primeiro passo, nesse sentido. As quase mil 
duzentas palavras utilizadas para definir a região, mais recorrentes são: agradável, descanso e relaxar, férias, calor, 
diversão contrastam com o descanso, entre outras. O superlativo fica bem patente e demonstra que a relação com o 
destino recai mais no campo emocional do que cognitivo.

Palavras para definir o Algarve

As emoções verbalizadas pelos turistas 
confirmam a sua afinidade emocional com o 
destino: satisfeitos (24%), ativos (16%) ou 
admirados (14%), apesar da recorrência da 
visita, são os sentimentos que caraterizam as 
suas férias no Algarve. 

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 14% 16% 24%

O Algarve é muito especial para mim - 3,42

Eu identifico-me fortemente com o Algarve - 3,28

O Algarve diz-me muito - 3,28

SATISFAÇÃOADMIRADO ATIVO
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O elevado nível de satisfação e a afinidade, ligação 
afetiva com o destino justificam que o regresso 
seja quase certo (88% respondeu sim, ou talvez 
9%), a recomendação é também certa (58% 
recomenda e 39% recomenda de certeza).

A  f i d e l i z a ç ã o  m a n i fe s t a  e  o s  n í ve i s  d e 
recomendação repercutem-se também nas 
partilhas online dos diários de férias, 51% destes 
turistas não dispensa colocar no Facebook (54%), 
no Twitter (11%) e/ou no Instagram (13%), fotos 
(46%) e comentários (31%), atribuindo a estes 
turistas o papel de embaixadores por excelência do 
destino.
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. TRAD. O que determina esta satisfação é a praia (26%), o clima 
(23%), a gastronomia (15%) e as pessoas (5%), 
vantagens competitivas difíceis de perder.

Os aspetos menos favoráveis do destino decorrem da 
n e ce s s i d a d e  d e  ge r i r  c a p a c i d a d e s  d e  c a r ga 
(congestionamento, 12%), o preço (12%), alguns 
serviços (6%) (atendimento, serviços públicos e 
portagens) e o trânsito (7%). Questões que se 
corrigidas podem potenciar ainda mais o destino.

Por hábito, afinidade ou conformidade com a família e os 
amigos, o certo é que dum modo geral, os turistas estão 
satisfeitos ainda que não surpresos (55% considera que 
a performance do destino está de acordo com as suas 
expetativas) e 37% considera que é melhor do que 
esperava. A taxa de esforço económica também é 
suportável, 62% considera que o custo é acessível, 
ainda que 31% o conote como dispendioso.

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL

DISPENDIOSO 

62%

31%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO

RECOMENDA
RECOMENDA DE CERTEZA

VOLTA DE CERTEZA
TALVEZ VOLTE

PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS

SIM, Online - 51%

ONDE?

58%
39%

88%
9%

O QUÊ?

FOTOGRAFIAS

COMENTÁRIOS

46%

31%

54%

11%

13%

Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

TURISTA RESIDENCIAL

Motivados por possuírem uma segunda residência, pelo Hábito, pela afinidade, pelos amigos, 
mas também pelo clima, pelo mar, pelo preço, pelo sol e pelo ambiente relaxante. Os turistas 
residenciais rumam para sul pelo menos uma vez por ano (55%), outros mais recorrentes 
apresentam uma frequência de visita de duas vezes por ano (12%) ou 3 ou mais vezes (15%). 

Estes turistas que na esmagadora maioria são de repetição (98%) mantém uma relação com o 
destino que para alguns começou na década de 50, ainda que as décadas mais recorrentes sejam 
a de 90 (30%) ou de 80 (20%), outros ainda visitam o destino desde o início dos anos 2000 (29%). 
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O elevado nível de satisfação e a afinidade, ligação 
afetiva com o destino justificam que o regresso 
seja quase certo (88% respondeu sim, ou talvez 
9%), a recomendação é também certa (58% 
recomenda e 39% recomenda de certeza).

A  f i d e l i z a ç ã o  m a n i fe s t a  e  o s  n í ve i s  d e 
recomendação repercutem-se também nas 
partilhas online dos diários de férias, 51% destes 
turistas não dispensa colocar no Facebook (54%), 
no Twitter (11%) e/ou no Instagram (13%), fotos 
(46%) e comentários (31%), atribuindo a estes 
turistas o papel de embaixadores por excelência do 
destino.
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. TRAD. O que determina esta satisfação é a praia (26%), o clima 
(23%), a gastronomia (15%) e as pessoas (5%), 
vantagens competitivas difíceis de perder.

Os aspetos menos favoráveis do destino decorrem da 
n e ce s s i d a d e  d e  ge r i r  c a p a c i d a d e s  d e  c a r ga 
(congestionamento, 12%), o preço (12%), alguns 
serviços (6%) (atendimento, serviços públicos e 
portagens) e o trânsito (7%). Questões que se 
corrigidas podem potenciar ainda mais o destino.

Por hábito, afinidade ou conformidade com a família e os 
amigos, o certo é que dum modo geral, os turistas estão 
satisfeitos ainda que não surpresos (55% considera que 
a performance do destino está de acordo com as suas 
expetativas) e 37% considera que é melhor do que 
esperava. A taxa de esforço económica também é 
suportável, 62% considera que o custo é acessível, 
ainda que 31% o conote como dispendioso.
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62%

31%
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Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

TURISTA RESIDENCIAL

Motivados por possuírem uma segunda residência, pelo Hábito, pela afinidade, pelos amigos, 
mas também pelo clima, pelo mar, pelo preço, pelo sol e pelo ambiente relaxante. Os turistas 
residenciais rumam para sul pelo menos uma vez por ano (55%), outros mais recorrentes 
apresentam uma frequência de visita de duas vezes por ano (12%) ou 3 ou mais vezes (15%). 

Estes turistas que na esmagadora maioria são de repetição (98%) mantém uma relação com o 
destino que para alguns começou na década de 50, ainda que as décadas mais recorrentes sejam 
a de 90 (30%) ou de 80 (20%), outros ainda visitam o destino desde o início dos anos 2000 (29%). 
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A persistência dos movimentos para sul ocorre em boa parte pela forte afinidade que os mesmos possuem com o 
destino (“o Algarve é muito especial para mim- 3,63; “eu identifico-me fortemente com o Algarve - 3,50”; “o 
Algarve diz-me muito-3,55. Estas frases que obtiveram elevados níveis de concordância revelam que a decisão de 
continuar a visitar o sul é uma decisão mais emocional do que racional.

As emoções verbalizadas pelos turistas confirmam a sua afinidade emocional com o destino: satisfeitos (25%), 
ativos (16%) ou admirados (13%), apesar da recorrência das visitas são os sentimentos que caraterizam as suas 
férias no Algarve. 

Palavras para definir o Algarve

Muitas destas emoções estão espelhadas nas 
palavras que usam para definir o Algarve, muitas 
delas associadas a superlativos revelam bem a 
excelência do destino.

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 13% 16% 25%

O Algarve é muito especial para mim - 3,63

O Algarve diz-me  muito - 3,55

Eu sinto que o Algarve é parte de mim - 3,50

SATISFAÇÃOADMIRADO ATIVO

Apesar da repetição assídua, estes turistas vão 
persistir nas suas visitas ao Algarve, muito 
provavelmente porque em termos de custo o 
destino é acessível (63%). O regresso é certo para 
91% e menos certo para 8%. O nível de cumplicidade 
com o destino reafirma-os também como 
e m b a i xa d o re s  d o  m e s m o ,  5 5 %  p re te n d e 
recomendar e 41% fá-lo-à de certeza.

A par da recomendação, a partilha é outra das 
formas de divulgar e promover o destino, 47% 
partilhou as suas férias em redes online e muitas 
vezes em mais do que uma.  O Facebook (60%), o 
Twitter (14%) e o Instagram (13%) são fieis 
depositários dos seus comentários (34%) e ou de 
fotos (50%). Elementos que podem enriquecer a 
estratégia de marketing do Algarve.
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. RES. Satisfação que para a grande maioria se traduz na 
conformidade com o esperado ( 58% afirma que a 
experiência esteve de acordo com as suas expetativas) 
ainda que 31% assuma que as suas expetativas foram 
superadas.

Satisfação esta que advém de fatores inatos ao destino: 
praia (28%), clima (21%), gastronomia (12%) e as 
pessoas (5%) regozijam os que nos visitam.

Apesar da cumplicidade e nível de satisfação, 
elementos menos positivos ensombraram esta visita 
que esteve muito perto do perfeito. Congestionado 
(13%), estacionamento (9%), serviços (7%) e preço 
(6%) é o que falta para atingir a excelência.  
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FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO

IMPACTOS ECONÓMICOS

O TURISTA NACIONAL NO ALGARVE

TUR. TRAD.

TUR. RES.

ALOJAMENTO

36%

40%

TRANSPORTE

24%

18%

OUTRAS DESPESAS

39%

42%

ALOJAMENTO TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS

GASTO MÉDIO: 126€
GASTO TOTAL: 1.009€

GASTO MÉDIO: 115€
GASTO TOTAL: 1.427€

O turista tradicional distribui as suas despesas por alojamento (36% do gasto total), transportes para chegar ao 
destino (24%) e 39% noutras despesas. 

Um gasto médio de 126 euros por dia e uma estada media de 8 dias significa que em férias cada português, no 
Algarve gasta 1009 euros. 

Os turistas residenciais distribuem as suas despesas pelo alojamento (40%), por outras despesas (42%) e pelos 
transportes (18%). A gratuidade, para alguns do alojamento, ou os preços manifestamente mais baixos do 
arrendamento privado, permite uma maior capacidade de gasto durante as ferias. Em termos médios o turista 
residencial gasta por dia 115 euros o que face a uma estada média de 12 dias pressupõe um gasto turista/dia da 
ordem dos 1427 euros.

Contas feitas é o turista residencial que mais gasta em férias, a gratuidade do alojamento em alguns casos não 
serve para economizar, mas sim para usufruir de outras regalias que o destino tem para oferecer. As médias 
escondem no entanto a heterogeneidade de perfis que visitam o Algarve. 

MERCADO RESIDENCIAL EFETIVO: A REALIDADE DAS SEGUNDAS HABITAÇÕES

Os turistas que possuem uma segunda habitação no Algarve afirmam que a aquisição foi feita diretamente ao 
construtor (23%) ou a uma imobiliária (18%), estas propriedades custaram em média 100 000 euros, sendo que a 
mais dispendiosa custou 300 000 euros. Apartamentos (39%) ou vilas (43%) de pequena dimensão adquiridas na 
década de 80 e 90 justificam a ordem de grandeza do investimento realizado, mesmo quando estas se localizam em 
zona costeira (37%) ou na cidade (11%).

Estes imóveis foram adquiridos por motivo de férias (39%), para posterior reforma e para investimento (47%). Na 
escolha da propriedade privilegiou-se a localização, o estacionamento e o ambiente envolvente e a existência de 
piscina. 

TIPO DE PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO

A compra ocorreu porque o imóvel estava próximo da 
praia, porque se tratava dum bom investimento e pelas 
vistas da propriedade.

O TURISTA NACIONAL NO ALGARVE

Os turistas nacionais com casa própria no Algarve ascendem a 36% da procura nacional, tendo em conta as 
intenções dos turistas tradicionais (8%) e dos residenciais que por ora usam a casa de familiares e amigos ou 
arrendamentos privados (13%). Pode antecipar-se que no futuro o turismo residencial nacional ascenda a 58%. 
Nesta secção carateriza-se o mercado residencial (casas próprias) pertencentes a turistas nacionais, com o 
objetivo de apresentar uma fotografia estática deste segmento. Paralelamente carateriza-se as intenções e 
vontades dos turistas que pretendem adquirir uma segunda habitação no Algarve, abrindo portas para um 
maior e melhor ajustamento entre o que se oferece e o que se procura.

TUR. RES.
EFECTIVO

18%

23%

€ 100.000

MOTIVAÇÕES COMODIDADES

FÉRIAS39%
INVESTIMENTO/ REFORMA47%

APART. 39% VILA 43% COSTA 37% CIDADE 11%

A PROCURA RESIDENCIAL POTENCIAL E EFECTIVA NO MERCADO 
NACIONAL

7574
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FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO

MERCADO RESIDENCIAL POTENCIAL: NOVOS CAMINHOS PARA O IMOBILIÁRIO

Os turistas que pretendem adquirir uma segunda casa no Algarve querem fazê-lo diretamente ao 
promotor/construtor (49%) ou a uma imobiliária (39%), numa zona costeira (66%), ambicionam uma vivenda/vila 
(46%) ou um apartamento (49%), com dois quartos ou um quarto . Um imóvel com o qual pretendem despender em 
média 130 000 euros, sendo que o maior investimento previsto são 400 000 euros. Neste investimento, o espaço 
interior não é o mais almejado pelo contrário as comodidades verbalizadas confirmam que são as facilidades 
exteriores que os turistas mais procuram (piscina, espaço, estacionamento e terraços).

TIPO DE PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO

A segunda casa é escolhida em função da localização, 
da qualidade da construção, do espaço envolvente, do 
preço e das acessibilidades. 

Os obstáculos ao usufruto deste imóvel prendem-se 
com a dificuldade de descer até ao sul, pela necessidade 
de manutenção e pelas elevadas taxas de IMI. Aspetos 
que podem fazer regredir este mercado.

39%

49%

€ 130.000

MOTIVAÇÕES COMODIDADES

FÉRIAS50%
INVESTIMENTO14%

APART. 49% VILA 46% COSTA 66%

TUR. RES.
POTENCIAL

OBSTÁCULOS

Co n s t ra n g i m e n to s  à  co m p ra  d e co r re m 
fundamentalmente do preço, da disponibilidade e 
dos impostos que medeiam este investimento.

OBSTÁCULOS

O PERFIL DO TURISTA

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA OS TURISTAS PORTUGUESES

O perfil do turista português é homogéneo entre mercados refletindo a realidade sociodemográfica do 
país. A diversidade de perfis que afluem ao Algarve sugere que o destino atrai diferentes tipos de 
segmentos, desde os com menor poder de compra aos com melhor posição social.

MASCULINO

  - DE 30IDADE
30-44
45-54
55-64

 SOLTEIROESTADO CIVIL
CASADO

  TR. DEPEND.SIT. PROFISSIONAL
TR. INDEPEND.

REFORMADO

 SECUNDÁRIOHABILITAÇÕES 
SUPERIOR

1501-2000€RENDIMENTO  
2001-3000€
3001-4000€

TURISTAS TRADICIONAIS - Os turistas tradicionais são jovens (16% tem menos de 30 anos), adultos (30-44 anos – 
45%, 45-54 -  18%), próximos da idade da reforma (55-64 anos – 14%) ou reformados (mais de 65 anos – 7%). 

Solteiros (23%) ou casados (73%) vivem em apartamentos (62%) ou moradias (35%). Com um nível de educação 
que varia entre o secundário completo (32%) ou o superior (62%), trabalham por conta de outrem (65%) ou por 
conta própria (13%) com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (76%), ou superior a 3000 euros/mês (10%). 

TURISTAS RESIDENCIAIS Os turistas residenciais são jovens (13% tem menos de 30 anos), adultos (30-44 anos – 
39%, 45-54 - 22%), próximos da idade da reforma (55-64 anos – 14%) ou reformados (mais de 65 anos – 10%). 

Solteiros (22%) ou casados (74%) vivem em apartamentos (63%) ou moradias (33%). Com um nível de educação 
que varia entre o secundário completo (38%) ou o superior (54%), trabalham por conta de outrem (65%) ou por 
conta própria (13%) com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (72%), ou superior a 3000 euros/mês (8%), 
outros ainda preferiram não referir o seu rendimento (19%) sugerindo uma capacidade financeira que não 
pretendem declarar por ser superior à média.

TUR. TRAD. TUR. RES.

56%

13%
39%
22%
12%

22%
74%

65%
13%
12%

38%
54%

21%
19%
5%

64%

16%
45%
18%
14%

23%
73%

64%
22%
8%

32%
62%

23%
18%
7%

As características procuradas decorrem da vontade de 
utilizar a casa para férias (43% e 55%), mas também 
para investimento, reforma e até férias (tudo 23% e 
16%).

7776



FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO
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O PERFIL DO TURISTA QUE
 VISITA O ALGARVE

FRANÇA



O PERFIL DO TURISTA QUE
 VISITA O ALGARVE

FRANÇA



MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

OS FRANCESES NO ALGARVE

CARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVE

P o r t u g a l  é  j á  u m  d o s  t o p  t e n  d e s t i n o s 
internacionais preferidos pelos franceses, sendo 
também aquele que mais cresceu nos últimos 
anos. No Algarve, os turistas franceses ficam 

maioritariamente em arrendamento privado 
(27%), casa própria (13%) ou casa de familiares e 
amigos (13%) e, por isso são considerados Turistas 
residenciais (54%).   

TUR. TRAD.
46%

TUR. RES.
54%

Crescimentos da ordem dos 40% relativamente ao ano 
de 2015 mostram bem o potencial dum mercado que 
até ao ano passado significava menos de 4% dos 
hóspedes totais no Algarve.

TUR. TRAD.

MEIO DE ALOJAMENTO E REGIME DE RESERVA

HOTEL - 44%
Só dormida - 52%
APA - 30%RESORT - 28% CAMPISMO - 12%

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
87%

Bem-estar/ Saúde
9%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
72%

 
Booking.com - 37%

AirBnb - 12%

OUTROS
7%

Antecedência Média de Reserva - 72 dias

O turista tradicional aloja-se em hotéis (44%),  
resorts (28%) ou parques de campismo (12%), em 
regime só dormida (52%) ou APA (30%). Outros 
preferem umas férias mais planeadas e por isso 
reservam meia pensão (6%).  Férias e lazer (87%) é 
o principal motivo da sua viagem que dura em média 
9 dias e que acontece na companhia do cônjugue 
(46%) e da família (28%) ou dos amigos (16%).

O avião (58%) e a viatura própria (28%) são os meios de transporte privilegiados,  a viatura foi a forma usada para 
assegurar a mobilidade dentro do Algarve, seja própria (62%) ou rent-a-car (27%).  

Uma vez no Algarve alojam-se no Barlavento (71%), no Centro (21%) ou no Sotavento (8%). Albufeira (30%), 
Portimão (18%) e Faro (12%) são os concelhos de alojamento eleitos, ainda que a circulação entre concelhos seja 
certa para 62% dos turistas tradicionais. Menos certa é a visita a outros locais em Portugal (34% quer visitar outros 
locais em Portugal) ou outro país (13%). 

Portimão (19%), Lagos (15%) ou Faro (18%) são concelhos de visita 
obrigatórios, bem como Lisboa (49%) e o Porto (26%) ou a Andaluzia.

Estes turistas procuram no Algarve, a praia (44%), desportos (13%) e 
passeios (8%). Apesar das atividades realizadas, muitos foram 
aqueles que não conseguiram concretizar, as atividades desportivas 
planeadas (50%), em particular desportos radicais e náuticos, ou o 
golfe (8%), a vida noturna (8%) e os passeios (25%) sendo que estes 
passeios são fundamentalmente de barco. 

Viatura Própria
28%

Rent-a-car
6%

Avião
58%

COMPANHIA DE VIAGEM

Família
28%

Cônjuge 
46%

Agregado Médio
de Viagem

,  Pessoas2 3

Amigos
16%

LOCAL DE ALOJAMENTO -> LOCAL DE VISITA

Barlavento  
71%

Portimão - 19% Faro - 18% Lagos - 15% | | 

Centro
21%

Sotavento
8%

MEIO DE TRANSPORTE NO ALGARVE

ACTIVIDADES REALIZADAS

V. Própria - 28% 

Autocarro - 10% 

Rent-a-Car - 46% 

44% - Praia 
 13% - Desporto

- Passear8% 

ACTIVIDADES NÃO REALIZADAS

50% - Desporto

25% - Passeios 

8% - P. Aquático

49%
Lisboa

100%
Espanha

REG. RESERVA

Os momentos de lazer no Algarve são reservados com 72 dias de antecedência. A maioria reserva online (72%). As 
plataformas mais utilizadas são o Booking.com (37%), o AirBnB (12%) ou a Homeaway/Owners. Direct (7%). 
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MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

OS FRANCESES NO ALGARVE

CARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVE

P o r t u g a l  é  j á  u m  d o s  t o p  t e n  d e s t i n o s 
internacionais preferidos pelos franceses, sendo 
também aquele que mais cresceu nos últimos 
anos. No Algarve, os turistas franceses ficam 

maioritariamente em arrendamento privado 
(27%), casa própria (13%) ou casa de familiares e 
amigos (13%) e, por isso são considerados Turistas 
residenciais (54%).   

TUR. TRAD.
46%

TUR. RES.
54%

Crescimentos da ordem dos 40% relativamente ao ano 
de 2015 mostram bem o potencial dum mercado que 
até ao ano passado significava menos de 4% dos 
hóspedes totais no Algarve.

TUR. TRAD.

MEIO DE ALOJAMENTO E REGIME DE RESERVA

HOTEL - 44%
Só dormida - 52%
APA - 30%RESORT - 28% CAMPISMO - 12%

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
87%

Bem-estar/ Saúde
9%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
72%

 
Booking.com - 37%

AirBnb - 12%

OUTROS
7%

Antecedência Média de Reserva - 72 dias

O turista tradicional aloja-se em hotéis (44%),  
resorts (28%) ou parques de campismo (12%), em 
regime só dormida (52%) ou APA (30%). Outros 
preferem umas férias mais planeadas e por isso 
reservam meia pensão (6%).  Férias e lazer (87%) é 
o principal motivo da sua viagem que dura em média 
9 dias e que acontece na companhia do cônjugue 
(46%) e da família (28%) ou dos amigos (16%).

O avião (58%) e a viatura própria (28%) são os meios de transporte privilegiados,  a viatura foi a forma usada para 
assegurar a mobilidade dentro do Algarve, seja própria (62%) ou rent-a-car (27%).  

Uma vez no Algarve alojam-se no Barlavento (71%), no Centro (21%) ou no Sotavento (8%). Albufeira (30%), 
Portimão (18%) e Faro (12%) são os concelhos de alojamento eleitos, ainda que a circulação entre concelhos seja 
certa para 62% dos turistas tradicionais. Menos certa é a visita a outros locais em Portugal (34% quer visitar outros 
locais em Portugal) ou outro país (13%). 

Portimão (19%), Lagos (15%) ou Faro (18%) são concelhos de visita 
obrigatórios, bem como Lisboa (49%) e o Porto (26%) ou a Andaluzia.

Estes turistas procuram no Algarve, a praia (44%), desportos (13%) e 
passeios (8%). Apesar das atividades realizadas, muitos foram 
aqueles que não conseguiram concretizar, as atividades desportivas 
planeadas (50%), em particular desportos radicais e náuticos, ou o 
golfe (8%), a vida noturna (8%) e os passeios (25%) sendo que estes 
passeios são fundamentalmente de barco. 
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UMA CASA FORA DE CASA

LOCAL DE ALOJAMENTO E ESTADA MÉDIA

Os Franceses entendidos como turistas residenciais, utilizam predominantemente o 
arrendamento privado (51%), a sua segunda residência (24%) ou a casa de familiares e amigos 
(25%) onde permanecem em média 17 dias. 

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
83%

Bem-estar / Saúde
9%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
58%

 
HomeAway - 36%

Booking - 34%
AirBnb - 18%

OUTROS
41%

V i a j a m  c o m  a  f a m í l i a  ( 5 7 % ) ,  c o m  o 
cônjugue/companheiro (28%) ou com amigos 
(10%). Os que se alojam em arrendamento privado 
reservam preferencialmente online (58%) no 
Booking.com (34%) ou no Homeaway (36%) com 
uma antecedência de 78 dias.

CASA PRÓPRIA CASA FAMILIARES

24% 25%

ARREND. PRIVADO

51%

TUR. RES.

MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer (83%) ou para visitar familiares e amigos (8%), prevê uma 
deslocação para o destino por viatura própria (55%) ou avião (41%), sendo que dentro do destino ou utilizam o seu 
veículo (62%) ou a rent-a-car (27%). 

O diferencial entre os que utilizam o carro para passar a fronteira entre Portugal e França e os que utilizam a sua 
viatura dentro do Algarve sugere que muitos franceses para além de casa própria no Algarve possuem também uma 
viatura com matrícula portuguesa.

Alojados no Barlavento (48%), no Centro (34%) ou no Sotavento 
(18%), visitam outros locais no Algarve (65%) ou fora dele (18%) 
estendo algumas vezes a sua viagem até Espanha (10%).  Dentro do 
Algarve visitam Albufeira (14%), Loulé (11%), Faro (14%) ou Portimão 
(12%). Fora do Algarve é Lisboa e o Porto que atraem os franceses. Os 
poucos que cruzam a fronteira visitam, sem surpresas Espanha.

No Algarve disfrutaram da praia (53%), das piscinas (5%) e do 
ambiente relaxante (9%). Atividades desportivas (44%), passeios de 
barco (28%) e  Golfe (12%), foram as atividades que queriam mas por 
constrangimentos vários não conseguiram concretizar. 
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MEIO DE TRANSPORTE NO ALGARVE

ACTIVIDADES REALIZADAS

V. Própria - 62% 

Autocarro - 4% 

Rent-a-Car - 27% 

61% 9% - Relaxar
53% - Praia 

 5% - Piscina

ACTIVIDADES NÃO REALIZADAS

44% - Desporto

28% - Passeios 

12% - Golfe

43%
Lisboa

100%
Espanha

Estada Média - 17dias

Antecedência Média de Reserva - 78 dias

Agregado Médio
de Viagem

 Pessoas2,5

Albufeira - 14% Faro - 14% Portimão - 12%   | |
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Algarve visitam Albufeira (14%), Loulé (11%), Faro (14%) ou Portimão 
(12%). Fora do Algarve é Lisboa e o Porto que atraem os franceses. Os 
poucos que cruzam a fronteira visitam, sem surpresas Espanha.

No Algarve disfrutaram da praia (53%), das piscinas (5%) e do 
ambiente relaxante (9%). Atividades desportivas (44%), passeios de 
barco (28%) e  Golfe (12%), foram as atividades que queriam mas por 
constrangimentos vários não conseguiram concretizar. 
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HÁBITOS TURÍSTICOS  DOS FRANCESES

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

Os turistas tradicionais que visitaram o Algarve viajam no verão (44%) ou em qualquer outro 
período  (17%), antecipando que as suas restrições laborais não são muitas. Zonas costeiras 
(61%) ou rurais (16%) são preferidas, para umas férias que acontecem numa base anual (37%) ou 
em dois momentos diferentes do ano (37%). 

A autonomia que estes turistas sempre revelaram 
reflete-se também num planeamento de férias onde as 
pesquisas online (3,41), as recomendações de 
familiares e amigos (3,04), ou as redes sociais (2,44), 
alimentam o seu processo de decisão. Fontes que 
alimentam também a decisão final.

O seu padrão de viagens é claramente heterogéneo, 
enquanto 11% prefere não arriscar e por isso opta 
sempre pelo mesmo destino, 37% prefere novos 
destinos mas repete alguns, outros ainda, mais 
arrojados, (22%) preferem viajar sempre para destinos 
novos. 

Ainda antes da internet os Franceses já planeavam as suas viagens sozinhos por suporte a guias turísticos. 
Relativamente avessos ao risco preferem viajar para destinos com os quais estão familiarizados. 

ESTAÇÃO DE FÉRIAS PREFERIDA

 
44%

 
17%

 
14%

FREQUÊNCIA DE FÉRIAS

37% - 1x Ano

37% - 2x Ano

TURISTA RESIDENCIAL

Com uma cadência de viagem que oscila entre uma saída anual (41%), duas saídas por ano (32%) 
ou três ou mais saídas por ano (25%), viajam no verão (47%) mas também na primavera (20%) ou 
em qualquer outra estação do ano (18%) para zonas costeiras (68%), rurais (15%) ou qualquer 
outra (11%) desde que as suas férias sejam otimizadas. 

No planeamento das suas férias, as pesquisas online 
(3,25), as recomendações de familiares e amigos (2,83) 
e as redes sociais (2,39) são os meios privilegiados. 

As escolhas das atividades a desenvolver suportam-
se nas fontes que alimentaram também o planeamento 
das suas férias.

Entre os turistas residenciais, a ambivalência de perfis encontrados restringe-se a dois segmentos os 
psicocêntricos (28% optam sempre pelo mesmo destino) e os mid cêntricos (28% preferem novos mas 
repetem destinos). 
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HÁBITOS TURÍSTICOS  DOS FRANCESES
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Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

DAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS Á RELAÇÃO COM O DESTINO

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

No Algarve, os turistas tradicionais estão motivados pelo hábito e pelos atributos muito próprios 
do destino- gastronomia, clima, cultura e paisagens. O hábito de férias no Algarve é uma 
realidade para 71% dos turistas, sendo que para alguns esse hábito existe desde a década de 70 
(3%), ou 80 (3%). A frequência de visita é ocasional (37%) ou numa base anual (36%), ainda que 
muitos declarem que não sabem qual o padrão de frequência de visita à região (25%). 

37% 2%
Raramente

36%
1x Ano 2x Ano

71%
Turista de Repetição

3%

13%

34%

3%

A afinidade manifesta é verbalizada na concordância com o “eu sinto que o Algarve é parte de mim- 2,93”, “O 
Algarve é muito especial para mim – 3,11". 

Na hora de definir o destino em palavras os turistas franceses optaram por rotular o destino como maravilhoso, 
lindo, bonito e bom, adjetivos que sugerem a satisfação dos mesmos.  

Palavras para definir o Algarve

As emoções verbalizadas pelos turistas 
confirmam a sua afinidade emocional com o 
destino: satisfeitos (8%), felizes (10%) ou 
tranquilos (8%), apesar da recorrência da visita, 
são os sentimentos que caraterizam as suas 
férias no Algarve. 

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 8% 10% 8%

Eu sinto que o Algarve é parte de mim - 2,93

Eu identifico-me fortemente com o Algarve - 3,08

O Algarve diz-me muito - 3,04

TRANQUILIDADESATISFAÇÃO FELIZ

8786
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A enunciação do preço como um fator de 
insatisfação reflete o desagrado de 12% dos 
turistas que na avaliação do custo das férias na 
região referem que o destino é dispendioso. 

Apesar de 95% pretender recomendar o impacto 
nas redes sociais só se reflete em 50 turistas em 
cada 100 (50% partilha). Partilhas estas que 
acontecem no Facebook (48%), no Twitter (11%) ou 
no Instagram (13%), comentários (34%) e fotos 
(38%) constituem as mensagens partilhadas que 
em boa verdade se assumem como publicidade 
gratuita sobre o destino.
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. TRAD. Com efeito os turistas franceses residenciais 
consideram que o destino é algo melhor do que 
esperavam (36%) ou muito melhor do que esperavam 
(8%), outros mais exigentes consideram que o destino 
esta de acordo com as suas expectativas (53%). A 
merecer particular destaque é o fato de muito poucos 
considerarem que o destino defraudou as suas 
expetativas (2%). Por isso a totalidade dos turistas 
pretende recomendar (50% recomenda) ou mais 
veemente 44% recomenda de certeza. O regresso não 
é tão premptório ainda que esteja nas intenções da 
maioria (57% pretende regressar) e 32% talvez 
regresse.

O que determina esta satisfação é a praia (27%), o clima 
(12%), a gastronomia (18%) e as pessoas (4%), 
elementos que justificam o elevado nível de satisfação. 
Os aspetos menos favoráveis do destino decorrem dos 
serviços (5% leia-se atendimento), do preço (10%) e do 
congestionamento (15%), da qualidade (6%) e da 
gastronomia (5%). 

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL

DISPENDIOSO 

62%

12%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO

RECOMENDA
RECOMENDA DE CERTEZA

VOLTA DE CERTEZA
TALVEZ VOLTE
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FOTOGRAFIAS

COMENTÁRIOS

38%

34%

48%

11%

13%

Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

TURISTA RESIDENCIAL

O clima, o preço, a família, o mar, os amigos são elementos que entre muitos outros conduziram à 
escolha do sul de Portugal, para as suas férias. A afinidade e a presença de amigos são o drive de 
85% dos turistas que repetem este destino, desde o início dos anos 2000 (40%) ou desde a 
década de 90 (18%). 

Outros mais ligados ao Algarve visitam a região desde a década de 80 (14%) ou até mesmo desde 
os anos 70 (6%). Visitas que ocorrem numa base anual (35%) ou ocasionalmente (27%).
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A enunciação do preço como um fator de 
insatisfação reflete o desagrado de 12% dos 
turistas que na avaliação do custo das férias na 
região referem que o destino é dispendioso. 

Apesar de 95% pretender recomendar o impacto 
nas redes sociais só se reflete em 50 turistas em 
cada 100 (50% partilha). Partilhas estas que 
acontecem no Facebook (48%), no Twitter (11%) ou 
no Instagram (13%), comentários (34%) e fotos 
(38%) constituem as mensagens partilhadas que 
em boa verdade se assumem como publicidade 
gratuita sobre o destino.
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O destino é considerado como especial por ser um espaço onde o divertimento e a festa são uma constante. 
Maravilhoso, Relaxante, acolhedor, simpático são os traços que justificam a identificação e a ligação dos franceses 
ao Algarve.

A persistência deste movimentos anuais ocorre porque o “Algarve diz-me muito -3,34, ou porque o Algarve é parte
 de mim – 3,32 ou até porque o Algarve é muito especial para mim- 3,30. Na hora de definir o destino em palavras os 
turistas franceses optaram por rotular o destino como maravilhoso, lindo, bonito e bom são adjetivos que sugerem 
a satisfação dos mesmos.  

Palavras para definir o Algarve

Por isso mesmo, as emoções verbalizadas 
sugerem felicidade (12%), surpresa (7%), 
t ra n q u i l i d a d e  ( 1 0 % ) ,  s a t i s fa çã o  ( 1 0 % )  e 
relaxamento (9%).

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 10% 12% 10%

O Algarve diz-me muito- 3,34

O Algarve é muito especial para mim - 3,30

Eu sinto que o Algarve é parte de mim - 3,32

SATISFAÇÃOTRANQUILO FELIZ

Com efeito os turistas franceses residenciais 
consideram que o destino é algo melhor do que 
esperavam (32%) ou muito melhor do que 
e s p e ra va m  ( 9 % ) ,  o u t ro s  m a i s  ex i ge n te s 
consideram que o destino esta de acordo com as 
suas expectativas (57%). 

A merecer particular destaque é o fato de muito 
poucos considerarem que o destino defraudou as 
suas expetativas (2%). Por isso a totalidade dos 
turistas pretende recomendar (51% recomenda) ou 
mais veemente 43% recomenda de certeza. O 
regresso é igualmente maioritário (70% pretende 
regressar) e 23% talvez regresse.
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

O nível de satisfação alcançado (98%) surge sem 
surpresas face à forte ligação que as definições do 
destino sugerem. 

Esta satisfação advém sobretudo de factores 
intrínsecos do destino, tais como praia (29%), clima 
(18%), gastronomia (12%) e as pessoas (6%). 

Por outro lado, apesar do elevado nível de satisfação 
demonstrado pelo turista francês que visita o Algarve, 
estes mencionam o congestionamento (13%), o 
estacionamento, ou a falta dele, (14%), os serviços (9%) 
e os preços praticados (7%) como elementos menos 
positivos e, que por ventura, merecem ser melhorados 
por forma a influenciar menos a opinião negativa destes 
turistas sobre o destino.

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL

DISPENDIOSO 

68%

13%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO

RECOMENDA
RECOMENDA DE CERTEZA

VOLTA DE CERTEZA
TALVEZ VOLTE

PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS

SIM, Online - 38%

ONDE?

51%
43%

70%
23%

O QUÊ?

FOTOGRAFIAS

COMENTÁRIOS

45%

36%

55%

21%

9%

29% 18% 12% 6%

Apesar de 94% pretender recomendar o impacto nas redes sociais só se reflete em 38 turistas em cada 100 (38% 
partilha). Partilhas estas que acontecem no Facebook (55%), no Twitter (21%) ou no Instagram (9%), comentários 
(36%) e fotos (45%) constituem as mensagens partilhadas que em boa verdade constituem publicidade gratuita 
sobre o destino.

9190

TUR. RES.



O destino é considerado como especial por ser um espaço onde o divertimento e a festa são uma constante. 
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regresso é igualmente maioritário (70% pretende 
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intrínsecos do destino, tais como praia (29%), clima 
(18%), gastronomia (12%) e as pessoas (6%). 

Por outro lado, apesar do elevado nível de satisfação 
demonstrado pelo turista francês que visita o Algarve, 
estes mencionam o congestionamento (13%), o 
estacionamento, ou a falta dele, (14%), os serviços (9%) 
e os preços praticados (7%) como elementos menos 
positivos e, que por ventura, merecem ser melhorados 
por forma a influenciar menos a opinião negativa destes 
turistas sobre o destino.

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL

DISPENDIOSO 

68%

13%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO

RECOMENDA
RECOMENDA DE CERTEZA

VOLTA DE CERTEZA
TALVEZ VOLTE

PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS

SIM, Online - 38%

ONDE?

51%
43%

70%
23%

O QUÊ?

FOTOGRAFIAS

COMENTÁRIOS

45%

36%

55%

21%

9%

29% 18% 12% 6%

Apesar de 94% pretender recomendar o impacto nas redes sociais só se reflete em 38 turistas em cada 100 (38% 
partilha). Partilhas estas que acontecem no Facebook (55%), no Twitter (21%) ou no Instagram (9%), comentários 
(36%) e fotos (45%) constituem as mensagens partilhadas que em boa verdade constituem publicidade gratuita 
sobre o destino.
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FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO

IMPACTOS ECONÓMICOS

O TURISTA FRANCÊS NO ALGARVE

TUR. TRAD.

TUR. RES.

ALOJAMENTO

35%

41%

TRANSPORTE

20%

16%

OUTRAS DESPESAS

45%

43%

ALOJAMENTO TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS

GASTO MÉDIO: 115€
GASTO TOTAL: 1.171€

GASTO MÉDIO: 120€
GASTO TOTAL: 2.056€

O turista tradicional distribui as suas despesas por alojamento (34% do gasto total), transportes para chegar ao 
destino (20%) e 45% noutras despesas. 

Um gasto médio de 115 euros por dia e uma estada média de 9 dias significa que em férias cada francês, no Algarve 
gasta 1171 euros. 

Os turistas residenciais distribuem as suas despesas pelo alojamento (41%), por outras despesas (43%) e pelos 
transportes (16%). Em termos médios o turista residencial gasta por dia 120 euros o que face a uma estada média de 
17 dias pressupõe um gasto turista dia da ordem dos 2056 euros.

Contas feitas é o turista residencial que mais gasta em férias, a gratuidade do alojamento em alguns casos não 
serve para economizar, mas sim para usufruir de outras regalias que o destino tem para oferecer. As médias 
escondem no entanto a heterogeneidade de perfis que visitam o Algarve. 

MERCADO RESIDENCIAL FRANCES: A REALIDADE DAS SEGUNDAS HABITAÇÕES

Os turistas que possuem ou pretendem possuir uma segunda habitação no Algarve, compraram ou pretendem 
comprar sem intermediários/diretamente ao construtor (40% no caso dos turistas tradicionais ou 27% 
residenciais) ou através de imobiliária (40% e 39%). Estas propriedades têm um valor médio estimado de 100 000 
euros, podendo no entanto variar entre 19 000 euros e os 600 000 euros.  

Apartamentos (50% e 54%) ou moradias (50% e 46%), de pequena dimensão, em zonas costeiras (90% e 42%) ou 
na cidade (10% e 23%) são utilizadas ou adquiridas com o propósito de férias (30% e 48%), ou férias, reforma e 
investimento (10% e 33%). A escolha da propriedade é motivada pela proximidade à praia, pela localização e pelo 
preço.

TIPO DE PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO

A escolha da propriedade é motivada pela proximidade 
à praia, pela localização e pelo preço. 

O TURISTA FRANCÊS NO ALGARVE

Os turistas franceses com casa própria no Algarve representam 24% do total de turistas, tendo em conta as 
intenções dos turistas tradicionais ( 8%) e dos residenciais que por ora usam a casa de familiares e amigos ou 
arrendamentos privados (19%). Pode antecipar-se que no futuro o turismo residencial proveniente da frança 
ascenda a 50%. Nesta secção carateriza-se o mercado residencial efetivo e potencial sem distinguir os 
mesmos porque o numero de observações disponíveis não permite diferenciar. 

TUR. RES.
EFECTIVO

40%

40%

€ 100.000

MOTIVAÇÕES

FÉRIAS30%
INVESTIMENTO/ REFORMA10%

APART. 54% VILA   46% COSTA 42% CIDADE 23%

A PROCURA RESIDENCIAL POTENCIAL E EFECTIVA NO MERCADO 
FRANCÊS 

27%

39%

Legenda: Tur. Tradicional Tur. Residencial

COMODIDADES

50% 50% 90% 10%

48%

33%

 Os obstáculos à compra/ usufruto deste imóvel prendem-se com 
a localização, a burocracia e a disponibilidade temporal para 
usufruir do espaço.  

OBSTÁCULOS

N a  e s co l h a  d a  p ro p r i e d a d e  e q u a c i o n a - s e  a 
autenticidade, a existência de piscina, jardim, 
localização, climatização e acessibilidades. 

9392
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O PERFIL DO TURISTA

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA OS TURISTAS FRANCESES

O perfil do turista francês é relativamente heterogéneo sugerindo que o Algarve é capaz de atrair 
diferentes perfis sócio demográficos. Cerca de um quarto dos turistas residentes em frança tem origem 
portuguesa ( leia-se nacionalidade).  

MASCULINO

  - DE 29IDADE
30-44
45-54
55-64

 SOLTEIROESTADO CIVIL
CASADO

  TR. DEPEND.SIT. PROFISSIONAL
TR. INDEPEND.

REFORMADO

 SECUNDÁRIOHABILITAÇÕES 
SUPERIOR

1501-2000€RENDIMENTO  
2001-3000€
3001-4000€

TURISTAS TRADICIONAIS - Os turistas tradicionais são jovens (menos de 30 anos – 30%), ou entre os 30 e os 44 
anos 26%, ou mais seniores 45-54 anos (25%). Solteiros (34%) ou casados (58%) vivem em apartamentos (53%). 

Com um nível de educação que varia entre o secundário completo (39%) ou o superior (58%), trabalham por conta 
de outrem (60%) ou ainda estudam (10%), com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (65%), ou superior a 
3000 euros/mês (21%), outros ainda preferiram não referir o seu rendimento (14%) sugerindo uma capacidade 
financeira que não pretendem declarar por ser superior à média. A ligação a Portugal é bastante marcada se se 
atender a que 11% dos turistas oriundos de frança tem nacionalidade portuguesa.

TURISTAS RESIDENCIAIS: são adultos (30-44 anos – 39%, 45-54 25%), próximos da idade da reforma (55-64 anos 
– 16%). Solteiros (16%) ou casados (80%) vivem em apartamentos (51%). Com um nível de educação que varia entre 
o secundário completo (31%) ou o superior (55%), trabalham por conta de outrem (66%) ou por conta própria (12%), 
ou reformados (16%). 

Com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (65%), ou superior a 3000 euros/mês (28%), outros ainda 
preferiram não referir o seu rendimento (7%) sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por 
ser superior à média. A ligação a Portugal é evidente nos 35% de turistas residentes em França com nacionalidade 
portuguesa. 

TUR. TRAD. TUR. RES.
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O PERFIL DO TURISTA QUE
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MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

OS BRITÂNICOS NO ALGARVE

CARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVE

Em 2015 o mercado britânico possuindo uma  longa 
tradição na região,  representava 29% dos 
hóspedes na região e 33% das dormidas, uma 

semana de estada média por ano retempera a vida 
dum povo que só em caso extremo prescinde das 
suas férias. 

TUR. TRAD.
62%

TUR. RES.
38% Desde os anos 60 que o mercado britânico assume a 

supremacia dos movimentos turísticos no Algarve. 

TUR. TRAD.

MEIO DE ALOJAMENTO E REGIME DE RESERVA

No Algarve, os turistas britânicos ficam maioritariamente em alojamento tradicional e, por isso 
são considerados Turistas tradicionais (62%). Tendencialmente e, de acordo com o perfil destes 
turistas, 38% dos britânicos em visita ao Algarve são turistas residenciais. O carisma Britânico 
que as décadas de relação trouxeram a Albufeira, justificam que 55% dos turistas tradicionais 
fiquem alojados em Albufeira, Loulé (13%) ou Lagos (6%), são também pontos de alojamento 
preferidos pelos Britânicos, ainda que em menor escala. 

HOTEL - 55%
Só dormida - 44%
APA - 33%RESORT - 37% CAMPISMO - 3%

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
90%

Bem-estar/ Saúde
7%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
60%

 
Booking.com - 46%

HomeAway - 11%

AG. DE VIAGENS
25%

Antecedência Média de Reserva - 122 dias

O turista tradicional aloja-se em hotéis (55%), 
resorts (37%) ou parques de campismo (10%), em 
regime de só dormida (44%) ou apenas pequeno 
almoço (33%), apenas 10% prefere o tudo incluído, 
conceito ainda muito emergente na região, e 
apenas aplicável nos hotéis reservados pelos 
Britânicos.

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer 
(90%) ou por bem-estar/saúde (7%) ocorre na 
companhia da família 42% ou com o conjugue (35%) 
ou com amigos (14%), com 2,9 pessoas, por 9,2 dias. 

Ainda que as férias comecem muito antes da 
viagem, no caso dos Britânicos, a antecedência 
média de reserva são 122 dias, ainda que os mais 
conservadores façam as suas reservas dum ano 
para o outro. A grande maioria reserva online (60%) 
ou em agências de viagens (25%). As plataformas 
mais recorrentes são o Booking.com (46%) ou a 
HomeAway/ OwnersDirect (11%) ou outras 
plataformas  (27%).

O avião é o meio de transporte privilegiado (94%), fruto do número de rotas oferecidas. Uma vez no destino rent-a-
car (28%), autocarros (13%) ou outros meios (47%), como por exemplo táxis e “a pé” são os meios de acesso 
primordiais. 

Uma vez no Algarve alojam-se no Barlavento (74%), no Centro (20%) ou no Sotavento (6%).  Albufeira (55%) e Loulé 
(13%) são as suas principais escolhas reforçando a popularidade destes concelhos entre os Britânicos.  

Apesar da relativa falta de mobilidade (47% não usa meios que 
facilitem a deslocação), 36% visita outros locais no Algarve, em 
particular Lagos (20%), Portimão (15%), ou Albufeira (15%), 5% visita 
maioritariamente Lisboa, ou a vizinha Espanha (3%). 

Estes turistas procuram no Algarve, a praia (40%), desportos (10%) 
sobretudo os náuticos, a piscina (6%) e o ambiente relaxante (7%). Na 
guisa dumas férias ativas, muitos não conseguiram realizar os 
passeios previstos (13%), praticar os desportos que pretendiam 
(54%), golfe (13%) ou disfrutar da vida noturna (6%) que a região 
oferece. 

O Brexit que poderia constituir também um constrangimento às 
férias, só o é para 5% dos turistas Britânicos, por certo. Sendo que 
para 16%, a influência do Brexit nas suas férias ainda é uma incógnita. 
Certo é que no imediato, o Brexit não empatou as viagens para o 
Algarve (78%) veremos o que acontece no futuro quando a 
consciência desta saída for maior.
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UMA CASA FORA DE CASA

LOCAL DE ALOJAMENTO E ESTADA MÉDIA

Os Britânicos entendidos como turistas residenciais, utilizam predominantemente o 
arrendamento privado (50%), a sua segunda residência (19%) ou a casa de familiares e amigos 
(31%) onde permanecem em média 14 dias.  Viajam com a famíl ia (50%), com o 
conjugue/companheiro (30%) ou sozinhos (8%). Os que se alojam em arrendamento privado 
reservam preferencialmente online (74%), em plataformas locais (30%) ou no Booking.com 
(26%) ou no Homeaway/Owners Direct (24%). 

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
83%

VFR
9%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
74%

 
Booking - 26%

HomeAway - 24%
AirBnb - 14%

OUTROS
21%

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer 
(83%) ou para visitar familiares e amigos (9%), 
prevê uma deslocação para o destino por avião 
(89%) e dentro do destino por rent-a-car (44%) ou 
na viatura de amigos e familiares (23%). 

CASA PRÓPRIA CASA FAMILIARES

19% 31%

ARREND. PRIVADO

50%

TUR. RES.

MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

Alojados no Barlavento (64%) ou no Centro (27%) visitam outros locais no Algarve (50%) ou fora dele (8%) 
estendendo algumas vezes a sua viagem até Espanha (3%). 

Dentro do Algarve Lagos, Loulé, Portimão e Albufeira são locais de visita quase obrigatórios. Fora do Algarve é 
Lisboa, a capital que prevalece.

No Algarve, disfrutaram da praia (45%), relaxaram (8%), praticaram 
desporto (8%) foram à piscina (6%) ou conhecer/descobrir a região 
(4%). 

Atividades desportivas (48%), passeios de barco (9%) e golfe (17%) 
foram as atividades que queriam, mas por constrangimentos vários 
não conseguiram concretizar. 

O Brexit, pelo menos por enquanto tem um impacto pouco certo nos 
turistas Britânicos (17%) afirmam que ainda não sabe qual o efeito 
desta medida no seu padrão de visita ao Algarve.
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HÁBITOS BRITÂNICOS

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

Os turistas tradicionais que visitaram o Algarve viajam no verão (51%) ainda que para muitos a 
estação do ano para férias seja indiferente (28%). Preferem as zonas costeiras (70%) mas são 
relativamente flexíveis nas suas preferências (16% é indiferente ao local), o que sugere que o 
importante mesmo é as férias, mais do que a forma como as mesmas se materializam. Turistas 
frequentes, viajam pelo menos uma vez por ano (40%), ou duas vezes (36%) ou ainda 3 ou mais 
vezes por ano (18%). 

No planeamento das suas férias privilegiam as 
pesquisas online (3,75), a opinião dos familiares e 
amigos (3,07) e as redes sociais (2,49).  

As atividades a desenvolver no destino são também 
escolhidas online (20%), ou tendo por base a 
recomendação dos familiares e amigos (19%) ou a 
i n fo r m a çã o  d i s p o n í ve l  n o s  h o té i s  ( 1 6 % )  o u  a 
experiência prévia (12%), o que sugere uma certa 
aversão ao risco e uma relativa rotina nos hábitos 
turísticos. 

Para os Britânicos as férias no estrangeiro são essenciais, entendidas como uma necessidade, prescindir das 
mesmas só acontece em casos extremos. O clima do seu país de residência, justifica que as suas preferências 
recaiam sobre destinos de sol e praia.

ESTAÇÃO DE FÉRIAS PREFERIDA
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28%

 
9%

FREQUÊNCIA DE FÉRIAS

40% - 1x Ano

36% - 2x Ano

TURISTA RESIDENCIAL

Os britânicos viajam uma (32%) a duas vezes por ano (32%) ainda que muitos porque tem casa 
própria no sul do país regressam à sua residência de férias, três ou mais vezes por ano (30%). 
Preferem o verão (43%) ou outro qualquer período (36%) numa zona costeira (67%). 

No planeamento das suas férias, as pesquisas online 
(3,68), as recomendações de familiares e amigos (3,25) 
e as redes sociais (2,53) são os meios privilegiados. 

As escolhas das atividades a desenvolver suportam-
se nas pesquisas online (17%) ou nas recomendações 
de familiares e amigos (22%), ou na experiência prévia 
(21%), fontes que minimizam o risco que as suas opções 
conservadoras referem.

Estes turistas mais conservadores optam sempre pelo mesmo destino (23%) ou ainda que prefiram novos 
repetem alguns (39%),
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Os Britânicos alojados em turismo tradicional preferem destinos novos, mas repetem outros (42%) ou optam 
sempre pelo mesmo destino (18%), só uma pequena minoria viaja sempre para destinos diferentes (10%). 

Outono

Outono
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Os Britânicos alojados em turismo tradicional preferem destinos novos, mas repetem outros (42%) ou optam 
sempre pelo mesmo destino (18%), só uma pequena minoria viaja sempre para destinos diferentes (10%). 
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Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

DAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS Á RELAÇÃO COM O DESTINO

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

No Algarve, os turistas tradicionais procuram passar bons tempos com a família, ambientes 
propícios para as crianças, a socialização com os seus amigos, a hospitalidade dum povo que 
sabe receber e a cultura genuína. 

Estes turistas são na sua esmagadora maioria de repetição (73%) ainda que a cadência de visita 
oscile entre o muito raramente (46%) ou uma vez por ano (47%).

A relação do destino encetou-se já no século XXI (58%) ou na década de 90 (10%). 

46% 5%
Raramente

47%
1x Ano 2x Ano

73%
Turista de Repetição

7%

10%

58%

1%

Esta afinidade mais ou menos ocasional é verbalizada como: “o Algarve diz-me muito” (3,17), ou “o Algarve é muito 
especial para mim (3,23). 

Esta unicidade do destino refletida também na nuvem de motivações, traduz-se em adjetivos como: Acolhedor, 
amigável, lindo, maravilhoso ou sinónimo de divertimento, elementos que refletem o espirito prazenteiro do 
destino.

Palavras para definir o Algarve

O espirito prazenteiro da personalidade do 
Algarve, traduz-se também nas emoções 
verbalizadas de total satisfação: contente (10%), 
feliz (15%) e satisfeito (12%) são os sentimentos 
dos turistas que visitaram o Algarve. 

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 15% 10% 12%

O Algarve é muito especial para mim - 3,23

Eu identifico-me fortemente com o Algarve - 3,10

O Algarve diz-me muito - 3,17

SATISFAÇÃOFELICIDADE CONTENTE

As motivações para vir ao Algarve materializam-se nos aspetos tangíveis do destino: alojamento disponível, 
nos amigos, no clima, e no hábito enraizado.  
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. TRAD. O que determina esta satisfação é a praia (22%), o clima 
(19%) e a gastronomia (17%). 

Os aspetos menos favoráveis do destino decorrem dos 
serviços (9%), dos congestionamentos (9%) e do preço 
(7%). 

Para estes turistas o destino suplantou as suas 
expetativas ( algo melhor do que esperava 53%) ou pelo 
m e n o s  n ã o  o s  d e f ra u d o u  ( d e  a co rd o  co m  a s 
expetativas 32%). A taxa de esforço económica 
também é suportável, 72% considera que o custo é 
acessível.

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL

DISPENDIOSO 

72%

15%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO

RECOMENDA
RECOMENDA DE CERTEZA

VOLTA DE CERTEZA
TALVEZ VOLTE

PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS

SIM, Online - 63%

ONDE?

49%
47%

58%
32%

O QUÊ?

FOTOGRAFIAS

COMENTÁRIOS

40%

34%

48%

13%

13%

Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

DAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS À RELAÇÃO COM O DESTINO

TURISTA RESIDENCIAL

Motivados pelas atividades desportivas, pela família e pela afinidade que sentem pelo destino, 
estes turistas maioritariamente de repetição 82%, desde o século XXI (52%) ou desde a década 
de 90 (16%) viajam para o Algarve numa base anual (42%) ou muito raramente (28%).  

42%
1x Ano

13%
2x Ano

16%
3x Ano

82%
Turista de Repetição

12%

16%

52%

3%

TUR. RES.

O elevado nível de satisfação traduz-se num 
regresso certo para 58% dos turistas ou menos 
certo para 32%, apenas 10% pode cessar a sua 
relação com o sul. 

Fruto da total ligação ao destino recomendam 
(49%) ou recomendam de certeza (47%) e 
partilham (63%) as suas férias no Facebook (48%), 
no Twitter (13%) fotos (40%) ou comentários 
(34%). 
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A satisfação destes turistas é também visível nas palavras que usam para definir o destino: Agradável,  
divertimento, maravilhoso, relaxante, seguro e solarengo são alguns dos adjetivos que asseguram a 
excecionalidade do destino.

A persistência destes movimentos anuais ocorre porque o “Algarve é muito especial para mim” (3,47), “O Algarve 
diz-me muito” (3,35) ou porque “identifico-me fortemente com o Algarve” (3,34). 

Palavras para definir o Algarve

Esta ligação ao destino reflete-se também no 
estado de espirito dos turistas: satisfeitos 
(13%), felizes (12%), relaxados (10,5%), ou 
contentes (9%).

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 13% 12% 11%

O Algarve é muito especial para mim - 3,47

O Algarve diz-me  muito - 3,35

Eu identifico-me fortemente com o Algarve - 3,36

RELAXADOSATISFEITO FELICIDADE

A partilha nas redes sociais é quase certa (58%), no 
Fa c e b o o k  ( 4 8 % )  e  n o  I n s t a g ra m  ( 1 5 % ) , 
c o m e n t á r i o s  ( 3 2 % )  e  fo to s  ( 4 1 % )  s e rã o 
disseminadas pelos seus amigos, com um efeito 
multiplicador viral de valia inestimável.
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

Uma vez mais e, a comprovar a consistência das suas 
preferências surge a praia (23%), o clima (20%), a 
gastronomia (17%) e as pessoas (4%) como os fatores 
de excelência do Algarve.
 
Ap e s a r  d o s  e l eva d o s  n í ve i s  d e  s a t i s fa çã o  d a 
cumplicidade e nível de satisfação, elementos menos 
positivos ensombraram esta visita que esteve muito 
perto do perfeito. Serviços (10%), congestionamento 
(12%) e trânsito (8%) são o que falta para atingir a 
excelência.  

Um estado de espirito que convida a regressar (66% 
regressa de certeza e 27% talvez regresse) e a 
recomendar (53% de certeza e 42% por certo) sugere 
uma satisfação inabalável (36% considera que o destino 
é algo melhor do que esperava ou pelo menos está de 
acordo com as suas expetativas 40%), talvez porque a 
relação preço-qualidade são justas (76% considera o 
destino acessível). 

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL

DISPENDIOSO 

76%

8%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO

RECOMENDA
RECOMENDA DE CERTEZA

VOLTA DE CERTEZA
TALVEZ VOLTE

PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS

SIM, Online - 58%

ONDE?

42%
53%

66%
27%

O QUÊ?

FOTOGRAFIAS

COMENTÁRIOS

41%

32%

48%

12%

15%

23% 20% 17% 4%
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IMPACTOS ECONÓMICOS

O TURISTA BRITÂNICO NO ALGARVE 

TUR. TRAD.

TUR. RES.

ALOJAMENTO

35%

38%

TRANSPORTE

19%

38%

OUTRAS DESPESAS

46%

38%

ALOJAMENTO TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS

GASTO MÉDIO: 130€
GASTO TOTAL: 1.194€

GASTO MÉDIO: 119€
GASTO TOTAL: 1.637€

O turista tradicional distribui as suas despesas por alojamento (35% do gasto total), transportes para chegar ao 
destino (19%) e 46% noutras despesas. 

Um gasto médio de 130 euros por dia e uma estada média de 9 dias significa que em férias cada Britânico, no Algarve 
gasta 1194 euros. 

Os turistas residenciais distribuem as suas despesas pelo alojamento (38%), por outras despesas (38%) e pelos 
transportes (24%). A gratuidade, para alguns do alojamento, ou os preços manifestamente mais baixos do 
arrendamento privado, ainda assim determina um menor gasto, muito provavelmente porque o hábito leva a um 
comportamento próximo da população. 

Em termos médios o turista residencial gasta por dia 119 euros o que face a uma estada média de 13,7 dias pressupõe 
um gasto turista dia da ordem dos 1700 euros.

Os turistas britânicos gastam em média 124 euros, valor que se traduz numa receita média por turista de 1355 
euros, montante que simboliza a receita média que cada turista gera.

A PROCURA RESIDENCIAL POTENCIAL E EFECTIVA NO MERCADO 
BRITÂNICO 

FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO

MERCADO RESIDENCIAL EFECTIVO: A REALIDADE DAS SEGUNDAS HABITAÇÕES

Os turistas que possuem uma segunda habitação no Algarve, compraram sem intermediários/diretamente ao 
construtor (19%) ou através de imobiliária (36%), ainda que muitos não respondam (43%). Estas propriedades têm 
um valor estimado de 100 000 euros, podendo, no entanto, variar entre 10 000 euros e 500 000 euros.  

Apartamentos (19%) ou vivendas (58%) de pequena dimensão, localizadas em zonas costeiras (40%) ou em zona 
rural (17%) são utilizadas ou adquiridas com o propósito de férias (41%), ou férias, reforma e investimento (20%).

TIPO DE PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO

Motivados pela localização e proximidade da praia, pelo 
clima, pelo preço, mas também pela segurança e 
serviços disponíveis  compraram uma casa no Algarve. 

O TURISTA BRITÂNICO NO ALGARVE

Os turistas Britânicos com casa própria no Algarve representam 23% do total de turistas, tendo em conta as 
intenções dos turistas tradicionais (12%) e dos residenciais que por ora usam a casa de familiares e amigos ou 
arrendamentos privados (12%). Pode antecipar-se que no futuro o turismo residencial proveniente do Reino 
Unido ascenda a 47%. 

TUR. RES.
EFECTIVO

36%

19%

€ 100.000

MOTIVAÇÕES

FÉRIAS41%
INVESTIMENTO/ REFORMA20%

APART. 19% VILA   58% COSTA 40% RURAL 17%

COMODIDADES

Os obstáculos à compra/ usufruto deste imóvel prendem-se com 
as restrições mais comuns do consumo- dinheiro, a que acresce a 
burocracia associada à compra de imóveis e a distância. 

OBSTÁCULOS

Na escolha da propriedade privilegiou-se a piscina, a 
localização, o ar condicionado, o espaço e a vista. 
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Os turistas que possuem uma segunda habitação no Algarve, compraram sem intermediários/diretamente ao 
construtor (19%) ou através de imobiliária (36%), ainda que muitos não respondam (43%). Estas propriedades têm 
um valor estimado de 100 000 euros, podendo, no entanto, variar entre 10 000 euros e 500 000 euros.  

Apartamentos (19%) ou vivendas (58%) de pequena dimensão, localizadas em zonas costeiras (40%) ou em zona 
rural (17%) são utilizadas ou adquiridas com o propósito de férias (41%), ou férias, reforma e investimento (20%).

TIPO DE PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO

Motivados pela localização e proximidade da praia, pelo 
clima, pelo preço, mas também pela segurança e 
serviços disponíveis  compraram uma casa no Algarve. 

O TURISTA BRITÂNICO NO ALGARVE

Os turistas Britânicos com casa própria no Algarve representam 23% do total de turistas, tendo em conta as 
intenções dos turistas tradicionais (12%) e dos residenciais que por ora usam a casa de familiares e amigos ou 
arrendamentos privados (12%). Pode antecipar-se que no futuro o turismo residencial proveniente do Reino 
Unido ascenda a 47%. 

TUR. RES.
EFECTIVO

36%

19%

€ 100.000

MOTIVAÇÕES

FÉRIAS41%
INVESTIMENTO/ REFORMA20%

APART. 19% VILA   58% COSTA 40% RURAL 17%

COMODIDADES

Os obstáculos à compra/ usufruto deste imóvel prendem-se com 
as restrições mais comuns do consumo- dinheiro, a que acresce a 
burocracia associada à compra de imóveis e a distância. 

OBSTÁCULOS

Na escolha da propriedade privilegiou-se a piscina, a 
localização, o ar condicionado, o espaço e a vista. 
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O PERFIL DO TURISTA

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA OS TURISTAS BRITÂNICOS

O perfil do turista britânico é relativamente homogéneo entre mercados, ainda que o turista residencial 
aparente um melhor nível económico.   

MASCULINO

  - DE 30IDADE
30-44
45-54
55-64

 SOLTEIROESTADO CIVIL
CASADO

  TR. DEPEND.SIT. PROFISSIONAL
TR. INDEPEND.

REFORMADO

 SECUNDÁRIOHABILITAÇÕES 
SUPERIOR

1501-2000€RENDIMENTO  
2001-3000€
3001-4000€

TURISTAS TRADICIONAIS - são jovens adultos (30-45 anos 33%) ou adultos (45-54 anos 26%), ou próximos da 
idade da reforma (55-64 anos – 15%). 

Solteiros (21%) ou casados (73%) vivem em moradias (57%). Com um nível de educação que varia entre o secundário 
completo (31%) ou o superior (64%), trabalham por conta de outrem (65%) ou por conta própria (14%) com 
rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (48%), ou superior a 3000 euros/mês (44%), outros ainda preferiram não 
referir o seu rendimento (8%) sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por ser superior à 
média.

TURISTAS RESIDENCIAIS - são adultos (30-45 anos – 37%, 45-54 - 20%), próximos da idade da reforma (55-64 
anos – 15%). Solteiros (19%) ou casados (76%) vivem em moradias (64%). 

Com um nível de educação que varia entre o secundário completo (28%) ou o superior (69%), trabalham por conta de 
outrem (58%) ou por conta própria (17%), outros encontram-se reformados (17%). Com rendimentos inferiores a 
3000 euros/mês (39%), ou superior a 3000 euros/mês (51%), outros ainda preferiram não referir o seu rendimento 
(10%) sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por ser superior à média.

TUR. TRAD. TUR. RES.

55%

11%
37%
20%
15%

19%
76%

58%
17%
17%

28%
69%

10%
21%
18%

55%

15%
33%
26%
15%

21%
73%

65%
14%
14%

31%
64%

13%
24%
19%
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FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO

MERCADO RESIDENCIAL POTENCIAL: NOVOS CAMINHOS PARA O IMOBILIÁRIO

Os turistas que pretendem possuir uma segunda habitação no Algarve, pretendem comprar sem 
intermediários/diretamente ao construtor (25% ou 26%, no caso do turista tradicional ou do turista residencial) ou 
através de imobiliária (56% ou 47%). Estas propriedades têm um valor estimado de 230 000 euros, podendo, no 
entanto, variar entre 10 000 euros e 500 000 euros. 

Vivendas (53 ou 44%) ou apartamentos (33 ou 34%) de pequena dimensão, localizadas em zonas costeiras (60% ou 
51%) ou em zona rural (10% ou 12%) são as preferidas com o propósito de férias (51% ou 44%), ou investimento (10% 
ou 19%).

TIPO DE PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO

A segunda casa é escolhida em função da localização, 
do preço, das áreas, das acessibilidades da segurança 
bem como da qualidade de  construção e  investimento. 

MOTIVAÇÕES COMODIDADES

FÉRIAS

INVESTIMENTO

APART. 34% VILA    44%

TUR. RES.
POTENCIAL

Co n s t ra n g i m e n to s  à  co m p ra  d e co r re m 
fundamentalmente do preço, da burocracia e dos 
impostos que medeiam este investimento.

OBSTÁCULOS

As características procuradas decorrem do tipo de 
co n s t r u ç ã o  d a  p ro p r i e d a d e ,  t a i s  co m o  o  a r 
condicionado, da segurança, da vista, e das dimensões 
da casa.

56%

25%

€ 230.000

26%

47%

Legenda: Tur. Tradicional Tur. Residencial COSTA 51% RURAL 12%
60% 10%

51%

10%

44%

19%

33% 53%
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O PERFIL DO TURISTA QUE
 VISITA O ALGARVE
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MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

OS IRLANDESES NO ALGARVE

CARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVE

TUR. TRAD.
72%

TUR. RES.
28%

TUR. TRAD.

MEIO DE ALOJAMENTO E REGIME DE RESERVA

Os irlandeses, quando em visita ao Algarve, optam maioritariamente (72%) por um tipo de 
turismo tradicional, alojando-se em resorts (51%) e hotéis (45%). Uma viagem que ocorre por 
motivos de férias/lazer (98%) dura em média 8,5 dias e é reservada com 122 dias de 
antecedência. 

HOTEL - 45%
Só dormida - 54%
APA - 27%RESORT - 51% HOSTEL - 2%

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
95%

Bem-estar/ Saúde
1%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
58%

 
Booking.com - 51%
HomeAway - 15%

AirBnb - 5%

Ag. Viagens/ Op. Tur.
28%

Antecedência Média de Reserva - 122 dias

As reservas são realizadas maioritariamente 
a t r a v é s  d e  p l a t a f o r m a s  o n l i n e  ( 5 8 % ) , 
fundamentalmente nas plataformas mais em voga 
como o Booking.com (51%) e Homeaway/Owners 
direct (15%).
 

Viajam para o Algarve de avião (98%) e dentro do Algarve usam a rent-a-car (23%) ou outros meios (53%, táxi e a 
pé).   

A falta de mobilidade ou a ausência de vontade de saírem da sua área de alojamento justifica os meios de transporte 
usados dentro da região, com efeito apenas 28% dos turistas pretende visitar outros locais, sendo Loulé (27%) e 
Portimão (18%) as localidades com maior aderência. 

Apenas 6% dos turistas tradicionais pretendem visitar outras regiões 
de Portugal e 4% quer sair do país para conhecer outros locais. 

Estes turistas procuraram essencialmente a praia (39%), relaxar (8%) 
e conhecer / descobrir (7%) como atividades mais visadas pelos 
irlandeses durante a sua estadia no Algarve. Apesar das atividades 
realizadas, muitos foram aqueles que não conseguiram concretizar, 
as atividades desportivas planeadas (83%), passear (6%), praia (6%) 
e descobrir a natureza e as paisagens algarvias (6%).

Viatura Própria
1%

Autocarro
1%

Avião
98%

COMPANHIA DE VIAGEM

Família
43%

Cônjuge 
36%

Agregado Médio
de Viagem

,9 Pessoas2

Amigos
13%

LOCAL DE ALOJAMENTO -> LOCAL DE VISITA

Barlavento  
79%

Loulé - 27% Portimão - 22% Lagos - 18%|  | 

Centro
19%

Sotavento
2%

MEIO DE TRANSPORTE NO ALGARVE

ACTIVIDADES REALIZADAS

V. Própria - 1% 

Autocarro - 19% 

Rent-a-Car - 23% 

39% - Praia 
 8% - Relaxar
- Conhecer7% 

ACTIVIDADES NÃO REALIZADAS

83% - Desporto

6% - Passeios 

6% - Praia

53%
Lisboa

100%
Espanha

REG. RESERVA

ESTADA MÉDIA: 8,5 DIAS

VISITA A OUTROS LOCAIS 
ALGARVE 28%

VISITA A 
OUTROS 
LOCAIS  PT - 6%

VISITA A 
OUTROS 
LOCAIS EST. - 4%
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UMA CASA FORA DE CASA

LOCAL DE ALOJAMENTO E ESTADA MÉDIA

Relativamente aos irlandeses que optam por um tipo de turismo residencial, perduram a sua 
estada por uma média de 10,5 dias e 72% opta pelo arrendamento privado, sendo que apenas 
16% destes turistas, possui casa própria. 

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
87%

Bem-estar / Saúde
7%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
74%

 
Booking - 38%

HomeAway - 19%
AirBnb - 13%

OUTROS
22%

Estes turistas motivados pelas férias / lazer (87%), 
reservam o seu alojamento através de plataformas 
online (74%), sendo o Booking.com (38%) a 
plataforma mais utilizada, seguida da HomeAway 
(19%) e da AirBnb (13%).

CASA PRÓPRIA CASA FAMILIARES

16% 12%

ARREND. PRIVADO

72%

TUR. RES.

MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

Com uma antecedência de reserva de alojamento de 111 dias, os irlandeses continuam a preferir o avião (98%) como 
meio de transporte para o Algarve, sendo que apenas 4% se desloca com viatura própria. 

Já dentro do Algarve, os outros transportes (44%) como o táxi ou a pé, são o meio de transporte mais utilizado, 
seguindo-se com o serviço de rent-a-car (29%) e o autocarro (12%). 

Apesar da mobilidade limitada dos irlandeses, 48% acabou por visitar 
outros locais do Algarve, sendo Loulé (18%), Portimão (23%) e Lagos 
(18%) os locais com maior adesão. Quando se trata de sair do Algarve 
e conhecer outros locais em Portugal, apenas 6% se deslocou com 
essa finalidade, sendo Lisboa (33%), Fátima (33%) e Porto (17%) os 
locais mais visitados. Apenas 4% destes turistas optaram por visitar 
outros países além de Portugal. 

A praia (39%), piscina (11%) e relaxar (10%) foram as atividades mais 
realizadas pelos irlandeses, sendo que o desporto (31%) e o golfe 
(15%) acabaram por cair na lista de atividades desejadas, mas não 
realizadas durante as férias.  

Viatura Própria
4%

Comboio
1%

Avião
95%

COMPANHIA DE VIAGEM

Cônjuge 
31%

Família
44%

Amigos
15%

LOCAL DE ALOJAMENTO -> LOCAL DE VISITA

Barlavento  
76%

Centro
17%

Sotavento
7%

MEIO DE TRANSPORTE NO ALGARVE

ACTIVIDADES REALIZADAS

V. Própria - 11% 

Autocarro - 12% 

Rent-a-Car - 29% 

10% - Relaxar
39% - Praia 

 11% - Piscina

ACTIVIDADES NÃO REALIZADAS

31% - Desporto

23% - Passeios 

15% - Golfe

33%
Lisboa

100%
Espanha

Estada Média - 11 dias

Antecedência Média de Reserva - 111 dias

Agregado Médio
de Viagem
2,73 Pessoas

Portimão - 23% Lagos - 18% Loulé - 18%  | |
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VISITA A OUTROS LOCAIS 
ALGARVE 48%

VISITA A 
OUTROS 
LOCAIS  PT - 6%

VISITA A 
OUTROS 
LOCAIS EST. - 4%
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VISITA A OUTROS LOCAIS 
ALGARVE 48%

VISITA A 
OUTROS 
LOCAIS  PT - 6%

VISITA A 
OUTROS 
LOCAIS EST. - 4%



HÁBITOS TURÍSTICOS  DOS IRLANDESES

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

Os turistas tradicionais que visitaram o Algarve viajam no verão (59%) ou em qualquer outra 
estação (18%). Zonas costeiras (73%) são preferidas, desde que o custo oportunidade da viagem 
seja favorável. As viagens dos Irlandeses acontecem numa base anual (49%) ou numa base 
bianual (33%). 

A autonomia que sempre revelaram reflete-se também 
num planeamento das férias onde as pesquisas online 
(3,69) e, as recomendações de familiares e amigos 
(3,08) moderam o planeamento e a escolha final. 

O seu padrão de viagens dos irlandeses mostra que 
estes preferem novos destinos, embora repitam alguns 
dos mesmos (45%) ou preferem repetir sempre os 
mesmos destinos (16%).
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TURISTA RESIDENCIAL

Os turistas residenciais revelam também um perfil mid-cêntrico, (preferem novos destinos mas 
repetem – 37%) ou totalmente avessos ao risco, optam sempre pelo mesmo destino- 29%. 
Viajam uma (52%) ou duas vezes por ano (24%) para zonas costeiras (73%), numa atitude 
indiferente em relação à zona (13%), no verão (51%) ou em outra estação em que as condições de 
viagem sejam favoráveis (26%).

No planeamento das suas férias, as pesquisas online 
( 3 , 7 8 )  e  a s  re d e s  s o c i a i s  ( 2 , 6 4 )  s u p o r t a m  o 
planeamento e a decisão, decisão que também é 
suportada pela experiência prévia que já possuem 
(18%).
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Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

DAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS Á RELAÇÃO COM O DESTINO

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

No Algarve, os turistas tradicionais estão motivados pela afinidade que possuem com o destino 
que consideram diferente e especial. A afinidade enunciada decorre duma repetição (75%) que 
perdura desde os anos 2000 (63%) ou até desde a década de 90 (22%). 

40% 3%
Raramente

36%
1x Ano 2x Ano

75%
Turista de Repetição

2%

8%

49%

Na hora de definir as motivações para a escolha do destino, os turistas irlandeses optaram pelo clima, relaxar, para 
conhecer e, por via de recomendação.

Com efeito os turistas irlandeses tradicionais consideram que o destino é algo melhor do que esperavam (53%) ou 
muito melhor do que esperavam (17%), outros mais exigentes consideram que o destino esta de acordo com as suas 
expetativas (27%).

Palavras para definir o Algarve

A afinidade manifesta é verbal izada na 
concordância com o "Algarve é muito especial 
para mim – 3, 28 e "O Algarve diz-me muito" – 
3,23. Afinidade que se reflete no estado de 
espirito dos turistas: feliz (10%), tranquilo (11%), 
relaxado (8%) e satisfeito (8%). 

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 8% 10% 11%

Eu identifico-me fortemente com o Algarve - 3,18

O Algarve é muito especial para mim - 3,28

TRANQUILIDADESATISFAÇÃO FELIZ

O Algarve diz-me muito - 3,23
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61% dos turistas partilha as suas experiências no 
Algarve, sendo que o Facebook (50%) e o Twitter 
(15%) são as plataformas mais uti l izadas. 
Comentários (37%) e fotos (39%) alimentam 
mensagens partilhadas nas redes sociais.
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. TRAD.

A praia (21%), o clima (16%) e a gastronomia (18%) estão 
na génese duma satisfação que determina o regresso 
quase certo para 91% de os turistas tradicionais 
irlandeses. 

Para os irlandeses, os aspetos menos favoráveis do 
destino decorrem no seguimento daqueles que já são 
fatores de menos apreciação por parte da maioria dos 
turistas estrangeiros, entre eles o preço (12%), o 
trânsito (8%), os serviços (8%) e a gastronomia (8%).

A totalidade dos turistas pretende recomendar (43% 
recomenda) ou mais veemente 50% recomenda de 
certeza. 

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL

DISPENDIOSO 

68%

12%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO

RECOMENDA
RECOMENDA DE CERTEZA

VOLTA DE CERTEZA
TALVEZ VOLTE

PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS

SIM, Online - 61%

ONDE?

43%
50%

59%
33%

O QUÊ?

FOTOGRAFIAS

COMENTÁRIOS

39%

37%

50%

15%

9%

Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

TURISTA RESIDENCIAL

O clima, a curiosidade em conhecer e a possibilidade de relaxar, moderam a sua decisão de passar 
férias no sul. Uma visita que é de repetição para 84% dos turistas irlandeses ditos residenciais, 
repetição que ocorre desde os anos 2000 (63%) ou pelo menos desde a década de 80 (22%). 
Visitas que ocorrem numa base anual (42%) ou três vezes ou mais por ano (11%).

42%
1x Ano

7%
2x Ano

29%
Raramente

84%
Turista de Repetição

2%

22%

63%

TUR. RES.
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A persistência destes movimentos anuais ocorre porque o “Algarve diz-me muito” - 3,45, ou porque “O Algarve é 
muito especial para mim” - 3,48.

As emoções verbalizadas sugerem felicidade (10%), tranquilidade (10%), contentamento (8%) e satisfação (7%).

Palavras para definir o Algarve

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 10% 10% 8%

O Algarve diz-me muito- 3,45

Eu identifico-me fortemente com o Algarve - 3,40

O Algarve é muito especial para mim - 3,48

CONTENTETRANQUILO FELIZ

No futuro estes turistas pretendem regressar (93% 
afirma que vai regressar ou que pelo menos, 
demonstra algum interesse no regresso), sendo 
que 100% recomenda o destino. Cerca de metade 
(52%) partilha as experiências nas redes sociais. 

Estes turistas utilizam como meios de difusão 
online, plataformas como Facebook (49%), o 
Twitter (16%) e o Instagram (9%), sites onde 
depositam fotos (39%), comentários (32%) e 
vídeos (14%) como forma de comunicação para as 
suas esferas digitais sobre o destino.
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. RES.
Relativamente aos fatores que mais satisfazem os 
turistas residenciais irlandeses, a praia (20%), o clima 
(19%) e a gastronomia (16%), são os que mais relevância 
apresentam relativamente ao leque de elementos. 

O fator “pessoas” (6%) também se apresenta como 
fator de satisfação, dando a entender que o Algarve, no 
conjunto multicultural que apresenta em clima de férias, 
é do agrado destes turistas.

Relativamente aos fatores que os ir landeses 
residenciais apresentam como menos satisfatórios, o 
co nge s t i o n a m e n to  ( 1 2 % ) ,  o  t râ n s i to  ( 1 0 % ) ,  o 
estacionamento (ou a falta dele) (7%) e os serviços 
(6%) no geral, são os que mais se evidenciam.
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FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO

IMPACTOS ECONÓMICOS

O TURISTA IRLANDÊS NO ALGARVE

TUR. TRAD.

TUR. RES.

ALOJAMENTO

54%

42%

TRANSPORTE

12%

14%

OUTRAS DESPESAS

34%

44%

ALOJAMENTO TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS

GASTO MÉDIO: 134€
GASTO TOTAL: 1.405€

GASTO MÉDIO: 158€
GASTO TOTAL: 1.336€

O turista tradicional distribui as suas despesas por alojamento (54% da média total gasta na estadia), transportes 
para chegar ao destino (12%) e em outras despesas 34%.

Um gasto médio de €134 por dia e uma estada média de 8 dias significa que em férias cada irlandês no Algarve gasta 
€1405. 

O turista residencial distribui as suas despesas por alojamento (42%), em outras despesas (44%) e em transportes 
(14%).

Um gasto médio de €158 por dia e uma estada media de 11 dias significa que em férias cada irlandês no Algarve gasta 
€1336.  

Contas feitas é o turista residencial que mais gasta em férias, a gratuidade do alojamento em alguns casos não 
serve para economizar, mas sim para usufruir de outras regalias que o destino tem para oferecer.

MERCADO RESIDENCIAL FRANCES: A REALIDADE DAS SEGUNDAS HABITAÇÕES

Os turistas que possuem ou pretendem possuir uma segunda habitação no Algarve, compraram ou pretendem 
comprar sem intermediários/diretamente ao construtor (28% e 26%) ou através de imobiliária (33% e 47%). Estas 
propriedades têm um valor médio estimado de 100 000 euros.

Apartamentos (48% e 50%) ou moradias (35% e 41%), em zonas costeiras (55% e 68%) ou  com menor , relevância
na cidade (3% e 11%) são utilizadas ou adquiridas com o propósito de férias (55% e 57%), ou de  investimento (5% e 
9%).

TIPO DE PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO

A escolha da propriedade é motivada pela localização, 
pela proximidade da praia, o clima  e pelo preço. 

O TURISTA IRLANDÊS NO ALGARVE

Os turistas irlandeses com casa própria no Algarve representam 16% do total de turistas, tendo em conta as 
intenções dos turistas tradicionais ( 14%) e dos residenciais que por ora usam a casa de familiares e amigos ou 
arrendamentos privados (12%). Pode antecipar-se que no futuro o turismo residencial proveniente da Irlanda 
ascenda a 42%. Nesta secção carateriza-se o mercado residencial efetivo e potencial sem distinguir os 
mesmos porque o número de observações disponíveis não permite diferenciar. 

TUR. RES.
EFECTIVO

33%

28%

€ 100.000

MOTIVAÇÕES

FÉRIAS55%
INVESTIMENTO5%

APART. 50% VILA   41% COSTA 68% CIDADE 11%

A PROCURA RESIDENCIAL POTENCIAL E EFECTIVA NO MERCADO 
NACIONAL

26%

47%

Legenda: Tur. Tradicional Tur. Residencial

COMODIDADES

48% 35% 55% 3%

57%

9%

 Os obstáculos à compra/ usufruto deste imóvel prendem-se  
essencialmente com a o dinheiro e a burocracia.

OBSTÁCULOS

Na escolha da propriedade equaciona-se a localização, 
a  q u a l i d a d e  d a  h a b i t a çã o ,  ex i s tê n c i a  d e  a r -
condicionado, a vista, piscina, entre outros fatores.
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COMODIDADES

48% 35% 55% 3%

57%
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 Os obstáculos à compra/ usufruto deste imóvel prendem-se  
essencialmente com a o dinheiro e a burocracia.

OBSTÁCULOS

Na escolha da propriedade equaciona-se a localização, 
a  q u a l i d a d e  d a  h a b i t a çã o ,  ex i s tê n c i a  d e  a r -
condicionado, a vista, piscina, entre outros fatores.
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O PERFIL DO TURISTA

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA OS TURISTAS IRLANDESES

O perfil do turista irland s é relativamente heterogéneo sugerindo que o Algarve é capaz de atrair ê
diferentes perfis sócio demográficos. 

MASCULINO

  - DE 30IDADE
30-44
45-54
55-64

 SOLTEIROESTADO CIVIL
CASADO

  TR. DEPEND.SIT. PROFISSIONAL
TR. INDEPEND.

REFORMADO

 SECUNDÁRIOHABILITAÇÕES 
SUPERIOR

1501-2000€RENDIMENTO  
2001-3000€
3001-4000€

TURISTAS -TRADICIONAIS  São jovens (menos de 30 anos – 16%), ou entre os 30 e os 44 anos (35%), ou mais 
seniores 45-54 anos (27%).  Solteiros (22%) ou casados (75%) vivem em moradias (68%).

Com um nível de educação que varia entre o secundário completo (32%) ou o superior (65%), trabalham por conta 
de outrem (68%) ou de forma independente (15%), com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (43%), ou 
superior a 3000 euros/mês (50%), outros ainda preferiram não referir o seu rendimento (7%) sugerindo uma 
capacidade financeira que não pretendem declarar por ser superior à média. 

TURISTAS RESIDENCIAIS  - São adultos (30-44 anos – 31%, 45-54 - 33%), próximos da idade da reforma (55-64 
anos – 17%).

Solteiros (13%) ou casados (75%) vivem em moradias (69%). Com um nível de educação que varia entre o 
secundário completo (39%) ou o superior (53%), trabalham por conta de outrem (71%) ou por conta própria (11%), ou 
reformados (11%). Com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (43%), ou superior a 3000 euros/mês (52%), 
outros ainda preferiram não referir o seu rendimento (5%) sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem 
declarar por ser superior à média. 
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MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

OS ALEMÃES NO ALGARVE

CARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVE

O mercado alemão com tradição de viagem para o 
Algarve representa cerca de 10% das dormidas na 
hotelaria, com estadas na ordem dos 6 dias. Apesar 

da sua participação relativa, a estabilidade do fluxo 
de alemães ao longo dos anos, sugere uma 
capacidade de retenção que convém manter.  

TUR. TRAD.
63%

TUR. RES.
37%

No Algarve, os turistas alemães ficam em alojamento tradicional e, por 
isso são considerados maioritariamente Turistas tradicionais (63%). 
Estes turistas que por tradição preferem a natureza e as áreas mais 
virgens da região alojam-se em Lagos (17%), Tavira (8%), Vila do Bispo 
(7%), Albufeira é também local de alojamento privilegiado (23%). 

TUR. TRAD.

MEIO DE ALOJAMENTO E REGIME DE RESERVA

O turista tradicional aloja-se em hotéis (53%), resorts (27%) ou parques de campismo (9%), em 
regime de só dormida (38%) ou apenas pequeno-almoço (33%), uma percentagem considerável 
prefere alojar-se em regime de meia pensão (18%) ou tudo incluído (7%). 

HOTEL - 53%
Só dormida - 38%
APA - 33%RESORT - 27% CAMPISMO - 9%

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
87%

Bem-estar/ Saúde
11%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
44%

 
Booking.com - 55%

AirBnb - 13%

AG. VIAGENS
43%

Antecedência Média de Reserva - 109 dias

Estas modalidades de alojamento pretendem 
garantir ao máximo o prazer das suas férias, razão 
que motiva as suas deslocações (87%), a saúde e o 
bem-estar é o outro grande driver da viagem para o 
Algarve (11%) que dura em média 10,2 dias. Os 
momentos de lazer no Algarve são reservados com 
109 dias de antecedência, sendo que esta média 
varia muito em função do meio de alojamento 

Viajam na companhia do cônjugue (57%) ou da família (20%) ou em grupos de amigos (13%).  O avião é o meio de 
transporte privilegiado (89%), já no destino é a rent-a car (60%) ou o autocarro (20%) que suporta as suas 
deslocações. 

Uma vez no Algarve alojam-se no Barlavento (72%), no Centro (15%) ou no Sotavento (13%). Lagos (20%), Albufeira 
(25%), Portimão (12%), Vila do Bispo (7%) e Tavira (7%) são as suas principais escolhas reforçando o conceito de 
férias naturais muito intrincado na cultura alemã. Ficar circunscrito apenas a um dos municípios algarvios não é a 
vontade de 50% dos turistas alemães, sendo que alguns preferem mesmo estender a sua visita a outros locais do 
país (27%) ou em menor escala a outros países (7%). 

Lagos (27%), Vila do Bispo (18%), Faro (16%) e Portimão (15%) são 
locais de visita obrigatórios.

Fora do Algarve, visitam Lisboa (60%), Porto (20%) e o Alentejo (11%). 
Os que cruzam a fronteira param em Espanha.

Estes turistas procuram no Algarve, a praia (55%), desportos (12%) 
sobretudo o surf e passeios (9%). Apesar das atividades realizadas, 
muitos foram aqueles que não conseguiram concretizar, as 
atividades desportivas planeadas (51%) em particular o surf, as 
excursões (15%) e os passeios (18%) sendo que estes passeios são 
fundamentalmente de barco.  

Viatura Própria
2%

Rent-a-car
5%

Avião
89%

COMPANHIA DE VIAGEM

Família
28%

Cônjuge 
46%

Agregado Médio
de Viagem

,27 Pessoas2

Amigos
16%

LOCAL DE ALOJAMENTO -> LOCAL DE VISITA

Barlavento  
72%

V. Bispo - 18% Faro - 16% Lagos - 27% | | 

Centro
15%

Sotavento
13%

MEIO DE TRANSPORTE NO ALGARVE

ACTIVIDADES REALIZADAS

V. Própria - 4% 

Autocarro - 20% 

Rent-a-Car - 60% 

55% - Praia 
 12% - Desporto
- Passear9% 

ACTIVIDADES NÃO REALIZADAS

51% - Desporto

18% - Passeios 

15% - Excursões

60%
Lisboa

100%
Espanha

REG. RESERVA

reservado. A maioria reserva online (44%), ou em agências de viagens (43%). As plataformas mais utilizadas são o 
Booking.com (55%) ou a AirBnb (13%). 
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UMA CASA FORA DE CASA

LOCAL DE ALOJAMENTO E ESTADA MÉDIA

Os Alemães entendidos como turistas residenciais, utilizam predominantemente o arrendamento 
privado (53%), a sua segunda residência (17%) ou a casa de familiares e amigos (31%) onde 
permanecem em média 12 dias.

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
70%

Bem-estar / Saúde
15%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
80%

 
AirBnb - 40%

Booking - 24%
HomeAway - 13%

OUTROS
16%

Viajam com a família (34%), com o cônjugue/ 
companheiro (39%) ou com amigos (23%). Os que 
se alojam em arrendamento privado reservam 
preferencialmente online (80%) na Booking.com 
(24%) ou na AirBnb (40%) com uma antecedência 
de 92 dias.

CASA PRÓPRIA CASA FAMILIARES

17% 31%

ARREND. PRIVADO

53%

TUR. RES.

MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer (70%) ou para visitar familiares e amigos (15%), prevê uma 
deslocação para o destino por avião (81%) e dentro do destino por rent-a-car (58%) ou na viatura de amigos e 
familiares (26%).  

Alojados no Barlavento (67%), no Centro (18%) ou no Sotavento (15%), visitam outros locais no Algarve (60%) ou 
fora dele (18%) estendendo algumas vezes a sua viagem até Espanha (3%).  

Dentro do Algarve, visitam Vila do Bispo – 16%, Lagos – 16% e Faro- 
15%.

Fora do Algarve é Lisboa e o Alentejo que prevalecem. Fora das 
fronteiras portuguesas é a Espanha o único pais capaz de atrair estes 
turistas. 

No Algarve desfrutaram da praia (57%) dos desportos (12%) e dos 
passeios (8%). Atividades desportivas (55%), passeios (15%) e 
excursões (15%) foram as atividades que queriam, mas por 
constrangimentos vários não conseguiram concretizar. 
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Cônjuge 
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Amigos
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MEIO DE TRANSPORTE NO ALGARVE

ACTIVIDADES REALIZADAS

V. Própria - 26% 

Autocarro - 5% 

Rent-a-Car - 58% 

61% 8% - Passeios
57% - Praia 

 12% - Desporto

ACTIVIDADES NÃO REALIZADAS

55% - Desporto

15% - Passeios 

15% - Excursões

64%
Lisboa

100%
Espanha

Estada Média - 12dias

Antecedência Média de Reserva - 92 dias

Agregado Médio
de Viagem

 Pessoas2,7

V. Bispo - 16% Lagos - 16% Faro - 15%   | |
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UMA CASA FORA DE CASA
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HÁBITOS TURÍSTICOS  DOS ALEMÃES

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

Os turistas tradicionais que visitaram o Algarve viajam no verão (41%) ou em qualquer outro 
período  (20%), antecipando que as suas restrições laborais não são muitas. Zonas costeiras 
(57%) ou rurais (12%) são preferidas, para umas férias que acontecem numa base anual (31%) ou 
em dois momentos diferentes do ano (37%). 

A autonomia que estes turistas sempre revelaram 
reflete-se também num planeamento de férias onde as 
pesquisas online (3,40), as recomendações de 
familiares e amigos (3,11), ou as redes sociais (2,43), 
alimentam o seu processo de decisão. Fontes que 
alimentam também a decisão final.

O seu padrão de viagens é claramente heterogéneo, 
enquanto 11% prefere não arriscar e por isso opta 
sempre pelo mesmo destino, 51% prefere novos 
destinos mas repete alguns, outros ainda, mais 
arrojados, (13%) preferem viajar sempre para destinos 
novos. 

Os alemães adoram viajar, dois terços da população passa férias no estrangeiro. A proximidade é o critério de 
escolha mais relevante. A Alemanha é ainda o país que apresenta o maior número de dias de férias pagas.
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TURISTA RESIDENCIAL

Estes turistas preferem novos destinos, mas por vezes repetem outros (51%), ou passam 
metade das férias num local conhecido e a outra metade num local novo (14%), muito 
provavelmente porque possuem uma segunda residência nesse local. Preferem o verão para 
viajar (41%) e zonas costeiras (57%) no entanto a estação e as zonas onde se propõem passar os 
cerca de 40 dias úteis que dispõe de férias por ano é relativamente irrelevante. A extensão 
temporal das suas férias também justifica que viagens numa base anual (27%), ou duas vezes 
por ano (36%) ou três ou mais vezes por ano (33%) sejam possíveis. 

No planeamento das suas férias, as pesquisas online 
(3,62), as recomendações de familiares e amigos (3,48) 
e as redes sociais (2,69) são os meios privilegiados.

As escolhas das atividades a desenvolver suportam-
se nas pesquisas online (17%) ou nas recomendações 
de familiares e amigos (24%), ou na experiência prévia 
(16%), fontes que minimizam o risco que as suas opções 
conservadoras reforçam.

Entre os turistas residenciais, a ambivalência de perfis encontrados restringe-se a dois segmentos os 
psicocêntricos (25% optam sempre pelo mesmo destino ou alternam entre destinos já conhecidos) e os mid 
cêntricos (51% preferem novos mas repetem destinos). 

ESTAÇÃO DE FÉRIAS PREFERIDA

 
41%

 
28%

 
14%

FREQUÊNCIA DE FÉRIAS

27% - 1x Ano

36% - 2x Ano

TUR. RES.

PLANEAMENTO 

Online
3,62

Recomendação
3,48

Redes Sociais
2,69

ESCOLHA DE ACTIVIDADES

Online
17%

Recomendação
24%

Experiência 
Prévia
16%

(Escala de 1 a 5)

ZONA DE FÉRIAS PREFERIDA

Z. Costeira
57%

Z. Rural
19%

Indiferente
15%

135134

Outono

Primavera
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A afinidade manifesta é verbalizada na concordância com “O Algarve diz-me muito” (3,21), ou “O Algarve é muito 
especial para mim” (3,15). Esta ligação que sugere uma relação afetiva com o destino manifesta-se também nas 
emoções dos turistas. Satisfeitos (9%), tranquilos (10%), felizes (9%), relaxados (7%) são as emoções mais 
verbalizadas pelos Alemães que passaram férias no Algarve.

Palavras para definir o Algarve

A ligação definida sugeria um conjunto de 
palavras para definir o Algarve mais adjetivadas, 
no entanto a cultura do povo alemão justifica 
que a definição surja associada a elementos 
cognitivos como praia, clima, mar, bom, bonito, 

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 9% 9% 10%

O Algarve é muito especial para mim - 3,15

Sinto-me muito apegado ao Algarve - 3,04

O Algarve diz-me muito - 3,21

TRANQUILIDADESATISFAÇÃO FELIZ

Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

DAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS À RELAÇÃO COM O DESTINO

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

No Algarve, os turistas tradicionais estão motivados pela afinidade, pela novidade e porque a 
beleza do destino convida a uma visita, que para muitos não é a primeira (50%). A frequência de 
visita é ocasional (47%) ou  anual (31%) padrão coerente com o seu perfil mais mid-centrico. A 
relação do destino encetou-se já no século XXI (44%) ou na década de 90 (13%). 

47% 2%
Raramente

31%
1x Ano 2x Ano

50%
Turista de Repetição

8%

13%

44%

3%

calor, relaxante, entre outros que são eles também elementos de referência num destino que tem tudo para reter 
este mercado. 
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Fruto da total ligação ao destino 50% recomenda o 
d e s t i n o   o u  4 2 %  re co m e n d a  d e  ce r te z a , 
recomendação esta que também se materializa em 
partilhas (38%) no Facebook (48%), no Instagram 
(19%) ou no Twitter (7%),  sendo que a maioria dos 
conteúdos comunicados na esfera passam por 
fotografias (40%) e comentários (30%) que 
constituem elementos de promoção do destino de 
grande valia. 
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. TRAD.

O que determina esta satisfação é a praia (29%), o clima 
(17%) e a gastronomia (22%). Os aspetos menos 
favoráveis do destino decorrem do trânsito (7%) dos 
serviços (11%) e da gastronomia (8%).

Para estes turistas o destino suplantou as suas 
expetativas (algo melhor do que esperava - 32% ou 
muito melhor do que esperava - 21%) ou pelo menos 
não os defraudou (de acordo com as expetativas - 
45%). A taxa de esforço económica também é 
suportável, 78% considera que o custo é acessível.

O elevado nível de satisfação traduz-se num regresso 
certo para 53% dos turistas ou menos certo para 35%, 
apenas 12% pode cessar a sua relação com o sul.

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL

DISPENDIOSO 

78%

9%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO

RECOMENDA
RECOMENDA DE CERTEZA

VOLTA DE CERTEZA
TALVEZ VOLTE

PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS

SIM, Online - 38%

ONDE?

50%
42%

53%
35%

O QUÊ?

FOTOGRAFIAS

COMENTÁRIOS

40%

30%

48%

7%

19%

Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

TURISTA RESIDENCIAL

Motivados pela paisagem natureza, pelo clima e pelo mar e pelo hábito, estes turistas 
maioritariamente de repetição 71%, desde o século XXI (40%) ou desde a década de 90 (23%) 
viajam para o Algarve numa base anual (41%) ou muito raramente (32%). 

41%
1x Ano

6%
2x Ano

32%
Raramente

71%
Turista de Repetição

11%

23%

40%

1%

TUR. RES.
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A persistência destes movimentos anuais ocorre porque o “Sinto-me muito apegado ao Algarve” (3,14) ou “O 
Algarve diz-me muito” (3,19). Esta ligação ao destino reflete-se também no estado de espirito dos turistas:  
tranquilos (9%), felizes (8%), relaxados (7%), satisfeitos (9%) ou ativos (7%).

Palavras como sol, praias, férias, mar, entre outras, constituem o leque de expressões que os alemães utilizam para 
definir o Algarve como destino que os mesmos escolheram para passar férias.

Palavras para definir o Algarve

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 9% 8% 9%

O Algarve diz-me muito- 3,19

Sinto-me muito apegado ao Algarve - 3,14

Eu sinto que o Algarve é parte de mim - 3,14

SATISFAÇÃOTRANQUILO FELIZ

A partilha nas redes sociais é parcial (42%), no 
Facebook (45%), no Instagram 17% e/ou no Twitter 
(8%), sendo que os conteúdos partilhados passam 
por comentários (26%) e fotos (41%) que serão 
disseminadas pelos seus amigos, com um efeito 
multiplicador viral de valia inestimável.
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. RES.

Uma vez mais e, a comprovar a consistência das suas 
preferências surge a praia (30%), o clima (15%), a 
gastronomia (21%) e as pessoas (7%) como os fatores 
de excelência do Algarve. 

Apesar dos elevados níveis de satisfação,  da 
cumplicidade e nível de satisfação, elementos menos 
positivos ensombraram esta visita que esteve muito 
perto do perfeito. Congestionamento (8%), limpeza 
(9%), preço (9%) e gastronomia (8%) são alguns dos 
elementos que carecem de melhorias para atingir a 
excelência. 

Um estado de espirito que convida a regressar (66% 
regressa de certeza e 24% talvez regresse) e a 
recomendar (44% de certeza e 49% por certo) sugere 
uma satisfação inabalável (33% considera que o destino 
é algo melhor do que esperava, ou muito melhor do que 
esperava 21%, ou pelo menos está de acordo com as 
suas expetativas 44%), muito porque a relação preço-
qualidade são justas (71% considera o destino 
acessível).

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL

DISPENDIOSO 

71%

4%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO

RECOMENDA
RECOMENDA DE CERTEZA

VOLTA DE CERTEZA
TALVEZ VOLTE

PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS

SIM, Online - 42%

ONDE?

44%
49%

66%
24%

O QUÊ?

FOTOGRAFIAS

COMENTÁRIOS

41%

26%

45%

8%

17%

30% 15% 21% 7%
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FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO

IMPACTOS ECONÓMICOS

O TURISTA ALEMÃO NO ALGARVE

TUR. TRAD.

TUR. RES.

ALOJAMENTO

35%

40%

TRANSPORTE

22%

20%

OUTRAS DESPESAS

43%

40%

ALOJAMENTO TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS

GASTO MÉDIO: 115€
GASTO TOTAL: 1.171€

GASTO MÉDIO: 129€
GASTO TOTAL: 1.572€

O turista tradicional distribui as suas despesas por alojamento (35% do gasto total), transportes para chegar ao 
destino (22%) e 43% noutras despesas. 

Um gasto médio de 115 euros por dia e uma estada média de 10 dias significa que em férias cada alemão, no Algarve 
gasta 1200 euros. 

Os turistas residenciais distribuem as suas despesas pelo alojamento (40%), por outras despesas (40%) e pelos 
transportes (20%). A gratuidade, para alguns do alojamento, ou os preços manifestamente mais baixos do 
arrendamento privado, permite uma maior capacidade de gasto durante as férias.

Em termos médios o turista residencial gasta por dia 129 euros o que face a uma estada média de 12 dias pressupõe 
um gasto turista dia da ordem dos 1600 euros.

Contas feitas os turistas Alemães gastam em média 119 euros, valor que se traduz numa receita média por 
turista de 1300  euros, montante que simboliza a receita média que cada turista gera.

MERCADO RESIDENCIAL FRANCES: A REALIDADE DAS SEGUNDAS HABITAÇÕES

Os turistas que possuem ou pretendem possuir uma segunda habitação no Algarve, compraram ou pretendem 
comprar sem intermediários/diretamente ao construtor (22% e 21% entre os turistas tradicionais e residenciais 
respetivamente) ou através de imobiliária (26% e 32%). Estas propriedades têm um valor estimado de 100 000 
euros, podendo, no entanto, variar entre 10 000 euros e 500 000 euros.  Vivendas (58% e 54%) ou apartamentos 
(17% e 21%) de pequena dimensão, localizadas em zonas costeira (63% e 54%) são utilizadas ou adquiridas com o 
propósito de férias (29% e 54%), ou férias, reforma e investimento (38% e 16%).

TIPO DE PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO

Motivados pelo preço, localização, piscina, proximidade 
da praia,  segurança e serviços compraram ou 
pretendem comprar uma casa no Algarve. 

O TURISTA ALEMÃO  NO ALGARVE

Os turistas Alemães com casa própria no Algarve representam 19% do total de turistas, tendo em conta as 
intenções dos turistas tradicionais (9%) e dos residenciais que por ora usam a casa de familiares e amigos ou 
arrendamentos privados (10%). Pode antecipar-se que no futuro o turismo residencial proveniente da 
Alemanha ascenda a 37%. Nesta secção carateriza-se o mercado residencial efetivo e potencial sem distinguir 
os mesmos porque o número de observações disponíveis não permite diferenciar. 

TUR. RES.
EFECTIVO

26%

22%

€ 100.000

MOTIVAÇÕES

FÉRIAS29%
INVESTIMENTO/ REFORMA38%

APART. 21% VILA   54% COSTA 54%

A PROCURA RESIDENCIAL POTENCIAL E EFECTIVA NO MERCADO 
NACIONAL

21%

32%

Legenda: Tur. Tradicional Tur. Residencial

COMODIDADES

17% 58% 63%

54%

16%

 Os obstáculos à compra/ usufruto deste imóvel prendem-se com as 
restrições mais comuns do consumo- tempo e dinheiro, a que acresce a 
burocracia associada à compra de imoveis.   

OBSTÁCULOS

Na escolha da propriedade privilegiou-se/ privilegia-
se os acabamentos, a climatização, o jardim, espaço 
exterior e a piscina. 



143142

FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO

IMPACTOS ECONÓMICOS

O TURISTA ALEMÃO NO ALGARVE
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O PERFIL DO TURISTA

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA OS TURISTAS ALEMÃES

O perfil do turista Alemão é relativamente homogéneo entre mercados, ainda que o turista residencial 
aparente um melhor nível económico.   

MASCULINO

  - DE 29IDADE
30-44
45-54
55-64

 SOLTEIROESTADO CIVIL
CASADO

  TR. DEPEND.SIT. PROFISSIONAL
TR. INDEPEND.

REFORMADO

 SECUNDÁRIOHABILITAÇÕES 
SUPERIOR

1501-2000€RENDIMENTO  
2001-3000€
3001-4000€

TURISTAS TRADICIONAIS - são jovens (menos de 30 anos – 25%), ou entre os 30 e os 44 anos 25%, ou mais 
seniores 45-54 anos (25%).  Solteiros (28%) ou casados (69%) vivem em apartamentos (56%).

Com um nível de educação que varia entre o secundário completo (26%) ou o superior (69%), trabalham por conta 
de outrem (62%) ou por conta própria (11%) com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (51%), ou superior a 
3000 euros/mês (37%), outros ainda preferiram não referir o seu rendimento (12%) sugerindo uma capacidade 
financeira que não pretendem declarar por ser superior à média.

TURISTAS RESIDENCIAIS - são adultos (30-44 anos – 31%, 45-54 - 23%), próximos da idade da reforma (55-64 
anos – 12%). Solteiros (30%) ou casados (68%) vivem em apartamentos (58%). Com um nível de educação que 
varia entre o secundário completo (28%) ou o superior (68%), trabalham por conta de outrem (54%) ou por conta 
própria (17%), outros são reformados (14%).  

Com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (49%), ou superior a 3000 euros/mês (43%), outros ainda 
preferiram não referir o seu rendimento (8%) sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por 
ser superior à média.

TUR. TRAD. TUR. RES.

57%

22%
31%
23%
12%

30%
68%

54%
17%
14%

28%
68%

16%
20%
14%

57%

25%
25%
25%
15%

28%
69%

62%
11%
13%

26%
69%

15%
19%
12%

O PERFIL DO TURISTA QUE
 VISITA O ALGARVE

ESPANHA



144

O PERFIL DO TURISTA

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA OS TURISTAS ALEMÃES

O perfil do turista Alemão é relativamente homogéneo entre mercados, ainda que o turista residencial 
aparente um melhor nível económico.   

MASCULINO

  - DE 29IDADE
30-44
45-54
55-64

 SOLTEIROESTADO CIVIL
CASADO

  TR. DEPEND.SIT. PROFISSIONAL
TR. INDEPEND.

REFORMADO

 SECUNDÁRIOHABILITAÇÕES 
SUPERIOR

1501-2000€RENDIMENTO  
2001-3000€
3001-4000€

TURISTAS TRADICIONAIS - são jovens (menos de 30 anos – 25%), ou entre os 30 e os 44 anos 25%, ou mais 
seniores 45-54 anos (25%).  Solteiros (28%) ou casados (69%) vivem em apartamentos (56%).

Com um nível de educação que varia entre o secundário completo (26%) ou o superior (69%), trabalham por conta 
de outrem (62%) ou por conta própria (11%) com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (51%), ou superior a 
3000 euros/mês (37%), outros ainda preferiram não referir o seu rendimento (12%) sugerindo uma capacidade 
financeira que não pretendem declarar por ser superior à média.

TURISTAS RESIDENCIAIS - são adultos (30-44 anos – 31%, 45-54 - 23%), próximos da idade da reforma (55-64 
anos – 12%). Solteiros (30%) ou casados (68%) vivem em apartamentos (58%). Com um nível de educação que 
varia entre o secundário completo (28%) ou o superior (68%), trabalham por conta de outrem (54%) ou por conta 
própria (17%), outros são reformados (14%).  

Com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (49%), ou superior a 3000 euros/mês (43%), outros ainda 
preferiram não referir o seu rendimento (8%) sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por 
ser superior à média.

TUR. TRAD. TUR. RES.

57%

22%
31%
23%
12%

30%
68%

54%
17%
14%

28%
68%

16%
20%
14%

57%

25%
25%
25%
15%

28%
69%

62%
11%
13%

26%
69%

15%
19%
12%

O PERFIL DO TURISTA QUE
 VISITA O ALGARVE

ESPANHA



147146

OS ESPANHOIS NO ALGARVE

CARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVE MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVECARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVE

Os Espanhóis no Algarve representam 8% dos 
hóspedes na região e 5% das dormidas, estadas 
curtas (2,9 dias), decorrentes da proximidade, 

justificam a perda de quota de mercado, quando a 
unidade de medida são as dormidas (INE, 2015). 

TUR. TRAD.
60%

TUR. RES.
40%

No Algarve, os turistas espanhóis pelo meio de 
alojamento que escolhem, recaem no turismo 
tradicional (60%), mais do que no turismo residencial 
(40%). 

TUR. TRAD.

O turista tradicional aloja-se preferencialmente em hotéis (55%) ou resorts/ alojamentos 
turístisticos (25%) ou até os parques de campismo (13%).  No alojamento tradicional preferem 
um regime de só dormida (45%), apenas pequeno almoço (30%), ou a meia pensão 11%). 

O avião é utilizado apenas por (29%), sendo a viatura própria o meio de deslocação privilegiado (59%), a ponte, a livre 
circulação entre fronteiras e sobretudo o fato de o Algarve atrair essencialmente os povos andaluzes, justificam esta 
tendência. 

Naturalmente, que dentro do Algarve deslocam-se com a sua viatura (59%) ou em rent-a-car (20%) para muitos 
dos que escolheram o avião para chegar ao destino.

Uma vez no Algarve alojam-se no Barlavento (67%), no Sotavento (19%) ou no Centro (14%). Albufeira (28%), 
Portimão (20%), Loulé (10%) e Tavira (10%) são os concelhos de alojamento preferidos.

Estes turistas para além do concelho onde permanecem, visitam também outros locais no Algarve (56%), e até 
outros locais em Portugal, ainda que em menor escala (7%). Já a visita a outros países não está nos seus planos. 

As visitas no Algarve distribuem-se por Vila do Bispo (10%), Lagos 
(24%) e Portimão (21%). No país é a capital (43%), Porto (14%) e 
Coimbra (14%) os locais mais visitados, ainda que o número de 
observações (12) não permita fazer inferências. 

Estes turistas procuram no Algarve, a praia (41%), desportos (9%) 
sobretudo os náuticos, relaxar (12%) e parques aquáticos (6%), 
perfilando o verdadeiro turista familiar.

Numa cultura ibérica onde o divertimento é o mote das férias, os 
espanhóis pretendiam, mas não conseguiram, desfrutar da piscina 
(43%), da cultura portuguesa (29%), da gastronomia (14%) e realizar 
os passeios (14%) que pretendiam. 

Viatura Própria
59%

Autocarro
4%

Avião
29%

COMPANHIA DE VIAGEM

Família
41%

Cônjuge 
44%

Agregado Médio
de Viagem

 Pessoas1,8

Amigos
6%

LOCAL DE ALOJAMENTO -> LOCAL DE VISITA

Barlavento  
67%

Lagos - 24% Portimão - 21% Faro - 13%| | 

Centro
14%

Sotavento
19%

MEIO DE TRANSPORTE NO ALGARVE

ACTIVIDADES REALIZADAS

V. Própria - 59% 

Autocarro - 5% 

Rent-a-Car - 20% 

41% - Praia 
 9% - Desporto

- Relaxar12% 

ACTIVIDADES NÃO REALIZADAS

14% - Passear

29% - Cultura

43% - Piscina

43%

Lisboa

A proximidade e as estadias curtas justificam que o maior fluxo ocorra na hotelaria tradicional. Muitos ficam mesmo 
nos concelhos vizinhos (Vila Real de Santo António e Tavira, alojam 20% dos Espanhóis que passam férias no 
Algarve), outros deslocam-se até Albufeira (28%), ou Portimão (20%) e o mais longe que chegam é Lagos (5%), 
Aljezur (1%) ou Vila do Bispo (1%).Privilegiam os meses de julho/agosto (64%) e o barlavento (60%).

MEIO DE ALOJAMENTO E REGIME DE RESERVA

HOTEL - 55%
Só dormida - 45%
APA - 30%RESORT - 25% CAMPISMO - 13%

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
77%

Bem-estar/ Saúde
16%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
63%

 
Booking.com - 55%

AirBnb - 19%

OUTROS
14%

Antecedência Média de Reserva - 54 dias

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer 
(77%) ou por bem-estar/saúde (16%) ocorre na 
companhia da família 41%, ou na companhia do 
companheiro(a) (44%) por 6,6 dias. 

A s  re s e r va s  a c o n te c e m  c o m  5 4  d i a s  d e 
antecedência, online (63%), por contato direto 
(14%) ou através de agência de viagem (12%). O 
Booking.com (55%) e a AirBnb (19%) lideram as 
reservas online. 

REG. RESERVA VISITA A OUTROS LOCAIS 
ALGARVE 56%

VISITA A 
OUTROS 
LOCAIS  PT - 7%
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UMA CASA FORA DE CASA

LOCAL DE ALOJAMENTO E ESTADA MÉDIA

Os Espanhóis entendidos como turistas residenciais, utilizam predominantemente o 
arrendamento privado (47%), a casa de familiares e amigos (31%) ou a sua segunda residência 
(22%), onde permanecem em média 7,9 dias.

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
72%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
71%

 
AirBnb - 51%

Outras plataformas - 20%

OUTROS
22%

Os que se alojam em arrendamento privado 
reservam preferencialmente online (71%), com uma 
antecedência de 36 dias.  A AirBnb (51%) ou o 
B o o k i ng . co m  ( 2 0 % )  o u  o u t ro s  s i te s  m a i s 
específicos (20%) são as plataformas de reserva 
privilegiadas. 

Viajam com a família (44%), com o cônjugue/ 
companheiro (27%) ou com amigos (17%). 

CASA PRÓPRIA CASA FAMILIARES

22% 31%

ARREND. PRIVADO

47%

TUR. RES.

MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer (72%) ou por motivos de bem-estar/ saúde (15%), 
concretiza-se numa deslocação por viatura própria (80%) ou por avião (19%). 

Uma vez no Algarve alojam-se no Barlavento (50%), no Sotavento (28%) ou no Centro (22%). 

Permanecer no concelho ou circunscritos à zona do Algarve onde 
ficaram alojados, durante a sua estada, não é a pretensão da maioria 
dos turistas (55%) que visitam os locais mais carismáticos da região 
(Lagos 21%, Vila do Bispo 15% e Loulé 14%).

O foco destes turistas é mesmo o Algarve, apenas 3% visita Lisboa e 
o Alentejo, ainda que o número de casos não permita generalizar este 
resultado. Mais ou menos circunscritos à área onde se alojam, a praia 
(47%), relaxar (11%) e piscina, golfe e vida noturna (5%) são as 
atividades preferidas dos turistas residenciais.

Passeios de barco (58%), cultura (8%) e gastronomia (8%) são 
algumas das atividades que pretendiam, mas não conseguiram 
concretizar. 
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80%

Autocarro
1%

Avião
19%

COMPANHIA DE VIAGEM

Cônjuge 
27%

Família
44%

Amigos
17%
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50%

Centro
22%

Sotavento
28%

MEIO DE TRANSPORTE NO ALGARVE

ACTIVIDADES REALIZADAS

V. Própria - 81% 

Autocarro - 4% 

Rent-a-Car - 9% 

5% - Golfe
47% - Praia 

 11% - Relaxar

ACTIVIDADES NÃO REALIZADAS

8% - Gastron.

58% - Passeios 

8% - Cultura

50%

Lisboa Alentejo

Estada Média - 8 dias

Antecedência Média de Reserva - 36 dias

Agregado Médio
de Viagem

 Pessoas2,2

Lagos - 21% V. Bispo - 15% Loulé - 14% | |  

Bem-estar/ Saúde
15%

50%

VISITA A OUTROS LOCAIS 
ALGARVE 55%

VISITA A 
OUTROS 
LOCAIS  PT - 3%
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(22%), onde permanecem em média 7,9 dias.

MOTIVO DA VISITA

Férias/ Lazer
72%

MEIO DE RESERVA E ANTECEDÊNCIA

ONLINE
71%

 
AirBnb - 51%

Outras plataformas - 20%

OUTROS
22%

Os que se alojam em arrendamento privado 
reservam preferencialmente online (71%), com uma 
antecedência de 36 dias.  A AirBnb (51%) ou o 
B o o k i ng . co m  ( 2 0 % )  o u  o u t ro s  s i te s  m a i s 
específicos (20%) são as plataformas de reserva 
privilegiadas. 

Viajam com a família (44%), com o cônjugue/ 
companheiro (27%) ou com amigos (17%). 

CASA PRÓPRIA CASA FAMILIARES

22% 31%

ARREND. PRIVADO

47%

TUR. RES.

MEIO DE TRANSPORTE PARA O ALGARVE

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer (72%) ou por motivos de bem-estar/ saúde (15%), 
concretiza-se numa deslocação por viatura própria (80%) ou por avião (19%). 

Uma vez no Algarve alojam-se no Barlavento (50%), no Sotavento (28%) ou no Centro (22%). 

Permanecer no concelho ou circunscritos à zona do Algarve onde 
ficaram alojados, durante a sua estada, não é a pretensão da maioria 
dos turistas (55%) que visitam os locais mais carismáticos da região 
(Lagos 21%, Vila do Bispo 15% e Loulé 14%).

O foco destes turistas é mesmo o Algarve, apenas 3% visita Lisboa e 
o Alentejo, ainda que o número de casos não permita generalizar este 
resultado. Mais ou menos circunscritos à área onde se alojam, a praia 
(47%), relaxar (11%) e piscina, golfe e vida noturna (5%) são as 
atividades preferidas dos turistas residenciais.

Passeios de barco (58%), cultura (8%) e gastronomia (8%) são 
algumas das atividades que pretendiam, mas não conseguiram 
concretizar. 

Viatura Própria
80%

Autocarro
1%

Avião
19%

COMPANHIA DE VIAGEM

Cônjuge 
27%

Família
44%

Amigos
17%

LOCAL DE ALOJAMENTO -> LOCAL DE VISITA

Barlavento  
50%

Centro
22%

Sotavento
28%

MEIO DE TRANSPORTE NO ALGARVE

ACTIVIDADES REALIZADAS

V. Própria - 81% 

Autocarro - 4% 

Rent-a-Car - 9% 

5% - Golfe
47% - Praia 

 11% - Relaxar

ACTIVIDADES NÃO REALIZADAS

8% - Gastron.

58% - Passeios 

8% - Cultura

50%

Lisboa Alentejo

Estada Média - 8 dias

Antecedência Média de Reserva - 36 dias

Agregado Médio
de Viagem

 Pessoas2,2

Lagos - 21% V. Bispo - 15% Loulé - 14% | |  
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HÁBITOS ESPANHOIS

TURISTA TRADICIONAL

TUR. TRAD.

Os turistas tradicionais que visitaram o algarve viajam no verão (52%) ou nos períodos que o 
trabalho permite (34% são indiferentes).  A sua frequência de viagem distribui-se entre duas 
vezes por ano (37%) a três vezes por ano (26%), ou pelo menos uma vez por ano (32%). 

As zonas costeiras são as preferidas (60%) ainda que o 
ambiente urbano (11%) ou outro (20%) não deixe ser 
considerado. 

No planeamento das suas férias privilegiam as 
pesquisas online (3,46), a opinião dos familiares e 
amigos (3,01) e as redes sociais (2,56).  Ainda que 
independentemente da fonte de informação utilizada 
acabem a reservar online.

As atividades a desenvolver no destino são também 
escolhidas onl ine (21%),  ou tendo por base a 
recomendação dos familiares e amigos (21%) ou a 
experiência prévia (12%), o que sugere uma certa 
necessidade de controlar os riscos de viagem com 
informação assertiva. 

O perfil mais mid-cêntrico dos espanhóis, justifica que 
estes prefiram sempre destinos novos embora acabem 
por repetir (42%), ou que variem entre 2 a 3 destinos da 
sua eleição (16%).  

Viajar para cidades europeias por períodos curtos, tornou-se um hábito dos espanhóis em grande parte pelo 
número de voos de baixo custo existentes e pela flexibilidade laboral.

ESTAÇÃO DE FÉRIAS PREFERIDA

 
52%

 
34%

 
8%

FREQUÊNCIA DE FÉRIAS

32% - 1x Ano

37% - 2x Ano

ZONA DE FÉRIAS PREFERIDA

Z. Costeira
60%

Cidade
11%

PLANEAMENTO 

Online
3,46

Recomendação
3,01

Redes Sociais
2,56

ESCOLHA DE ACTIVIDADES

Online
21%

Recomendação
21%

Experiência 
Prévia
12%

TURISTA RESIDENCIAL

Um mercado laboral onde as restrições são menores, justifica que o período de férias estival 
(48%) não assuma a maioria, sendo que para estes turistas o período de férias é mesmo 
indiferente (33%). Ainda assim, o mar e as zonas costeiras (65%) são o cenário preferido para 
relaxar. 

No planeamento das suas férias, as pesquisas online 
(3,19), as recomendações de familiares e amigos (2,98) 
e as redes sociais (2,55) são os meios privilegiados. 
A i n d a  q u e  a s  re s e r va s  q u e  c a re ce m  d e  s e r 
concretizadas sejam efetivadas online ou por contatos 
pessoais.

As escolhas das atividades a desenvolver suportam-
se nas pesquisas online (21%) ou por recomendações 
de familiares e amigos (22%), ou pela experiência prévia 
(17%), fontes privilegiadas por serem consideradas 
como fidedignas e credíveis.  O que demonstra que o 
espirito alocêntrico dos espanhóis, refletido nas 
opções de férias que verbalizam são conscientes. 

Os espanhóis que optaram pelo turismo residencial no 
Algarve preferem destinos novos embora por vezes 
repitam outros (50%) ou passam metade das férias 
num destino conhecido e a outra metade num destino 
novo (12%), outros tantos (12%) optam sempre pelo 
mesmo destino.

Estes turistas viajam uma (43%) a duas vezes por ano (29%) ainda que muitos porque tem casa própria no sul do 
país e regressam à sua residência de férias, três ou mais vezes por ano (26%).

ESTAÇÃO DE FÉRIAS PREFERIDA

 
48%

 
33%

 
6%

FREQUÊNCIA DE FÉRIAS

43% - 1x Ano

29% - 2x Ano

ZONA DE FÉRIAS PREFERIDA

Z. Costeira
65%
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15%

PLANEAMENTO 
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Redes Sociais
2,55

ESCOLHA DE ACTIVIDADES
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21%

Recomendação
22%

Experiência 
Prévia

17%

TUR. RES.

(Escala de 1 a 5)
(Escala de 1 a 5)

Indiferente
20%

Cidade
10%

Primavera
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Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

DAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS À RELAÇÃO COM O DESTINO

TURISTA ESPANHOL

TUR. TRAD.

No Algarve, os turistas tradicionais procuram a paisagem, a gastronomia, o clima, relaxar, um 
preço acessível e a diversão num destino onde a segurança impera. Rendidos aos comentários 
positivos de familiares e amigos (recomendação) ou reféns do hábito de passarem férias no 
Algarve, rumam para sul numa viagem que para a esmagadora maioria não é a primeira (77%). 

As suas visitas ao destino ocorrem numa base anual (42%) ou raramente (34%), outros mais 
leais repetem o destino três ou mais vezes no ano (12%). Com maior ou menor cadência de visita, 
a relação do destino encetou-se já no século XXI (54%) ou na década de 90 (11%). 

34% 12%
Raramente

42%
1x Ano 3x Ano ou +

77%
Turista de Repetição

7%

11%

54%

2%

Esta afinidade, que em termos práticos se traduz na recorrente revisita, é verbalizada como: “O Algarve diz-me 
muito” (3,25), ou “Eu identifico-me totalmente com o Algarve” (3,21), ou “O Algarve é muito especial para mim” 
(3,20). O que sugere a conformidade do destino com o turista.

Ao nível emocional, satisfação (10%), tranquilo (10%), o relaxar (8%), a felicidade (9%) e a tranquilidade (10%)  
materializam o estado emocional do turista.

Palavras para definir o Algarve

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 9% 10% 10%

O Algarve é muito especial para mim - 3,20

Eu identifico-me fortemente com o Algarve - 3,21

O Algarve diz-me muito - 3,25

SATISFAÇÃOFELIZ TRANQUILO

As motivações para vir ao Algarve, oscilam entre o clima, conhecer e explorar, a gastronomia e os vinhos, o mar, 
a novidade, a paisagem e a natureza, o preço acessível, a oportunidade de relaxar e os amigos. 
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A taxa de esforço económica também é suportável, 
75% considera que o custo é acessível, ainda que 
9% o conote como económico e 12% o considere 
dispendioso.

O elevado nível de satisfação traduz-se num 
regresso certo para 74% dos espanhóis e quase 
certo para 20%.  A recomendação é também certa 
(47% recomenda e 50% recomenda de certeza).

A  f i d e l i z a ç ã o  m a n i fe s t a  e  o s  n í ve i s  d e 
recomendação repercutem-se também nas 
partilhas online dos diários de férias, 44% destes 
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. TRAD. O que determina esta satisfação é a praia (22%), o clima 
(20%) e a gastronomia (15%), aspetos que estão no 
ADN do destino. Os aspetos menos favoráveis do 
destino decorrem dos serviços (12%), do preço (13%) e 
do congestionamento (8%).  Questões que se 
corrigidas podem potenciar ainda mais o destino.

Afinidade que se confirma nos adjetivos usados para 
definir o Algarve, agradável, bonito no plano mais 
intangível e, calor, férias, gastronomia, mar, paisagens, 
praias e sol  enformam as grandes vantagens 
competitivas do destino.

Independentemente dos motivos,  os turistas 
espanhóis estão satisfeitos, consideram mesmo que o 
destino é algo melhor do que o que esperavam (41%) ou 
pelo menos está de acordo com as suas expetativas 
(44%). 

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL

DISPENDIOSO 

75%

12%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO

RECOMENDA
RECOMENDA DE CERTEZA

VOLTA DE CERTEZA
TALVEZ VOLTE

PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS

SIM, Online - 44%

ONDE?

47%
50%

74%
20%

O QUÊ?

FOTOGRAFIAS

COMENTÁRIOS

47%

31%

49%

19%

15%

Motivações

Década da 1ª Visita

Revisita ao 

ALGARVE

TURISTA RESIDENCIAL

Motivados pelo clima, pelo preço acessível, pela oportunidade de relaxar, pelos amigos e pela 
gastronomia, estes turistas maioritariamente de repetição (86%) passam férias no Algarve uma 
vez por ano (49%) ou muito raramente (27%). Uma relação que iniciou no século XXI (58%) ou na 
década de 90 (13%) ou que muitos não recordam (20%), justificam a afinidade que sentem pela 
região. 

49%
1x Ano

12%
2x Ano

27%
Raramente

86%
Turista de Repetição

9%

13%

58%

TUR. RES.

turistas não dispensa colocar no Facebook (49%), no Twitter (19%) e/ou no Instagram (15%), fotos (47%) e 
comentários (31%), constituindo estes turistas uma fonte de promoção gratuita de grande relevância se 
atendermos a que os turistas maioritariamente procuram informação nas redes sociais.
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As emoções verbalizadas pelos turistas confirmam a sua afinidade emocional com o destino. satisfeitos (11%), 
felizes (10%), tranquilos (8%) e ativos (6%), indicam bem a predisposição destes turistas para regressarem ao 
destino (82%) e recomendarem (97%).

Esta euforia acontece mesmo quando a satisfação com o destino se situa numa ausência de surpresa (58% 
considera que o destino está de acordo com as suas expetativas) ou é algo melhor do que o esperado (33%). 
Também ao nível económico o destino é considerado como acessível (75%) sendo que 11% o considera como barato 
e 13% como caro.
Esta satisfação é também visível nas palavras que usam para definir o destino. Beleza, calor, mar, praias e sol são o 
mote dum destino onde o sol brilha 300 dias por ano.

Palavras para definir o Algarve

A persistência destes movimentos anuais 
ocorre porque o “Algarve me diz muito” (3,23) 
ou porque o “Algarve é muito especial para mim” 
(3,25) ou até porque “o Algarve é parte de mim” 
(3,11) verbalizações que revelam bem a afinidade 
que os nossos vizinhos detêm por nós. 

AFINIDADE COM O ALGARVE

EMOÇÕES 8% 10% 11%

O Algarve é muito especial para mim - 3,25

O Algarve diz-me  muito - 3,23

Eu sinto que o Algarve é parte de mim - 3,11

SATISFAÇÃOTRANQUILO FELIZ

Uma experiência positiva carece de ser partilhada e 
por isso 40% dos turistas partilham o destino nas 
redes sociais, o Facebook (51%), o Instagram (17%) 
e até o Twitter (11%) são as plataformas para alojar 
as fotos de férias (47%) e os comentários (30%). 
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ELEMENTOS QUE MENOS O SATISFAZEM -

TUR. RES. Uma vez mais e, a comprovar a consistência das suas 
preferências surge a praia (26%), o clima (19%), a 
gastronomia (15%) como os elementos que mais 
cativaram os Espanhóis que por norma passam férias 
no Algarve, uma vez por ano. 

Ap e s a r  d o s  e l eva d o s  n í ve i s  d e  s a t i s fa çã o  d a 
cumplicidade e nível de satisfação, elementos menos 
positivos ensombraram esta visita que esteve muito 
perto do perfeito. Congestionamento (11%), portagens 
(11%) e trânsito (8%)são focos de insatisfação que 
ofuscam a relação com os vizinhos.  

AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO DESTINO

ACESSÍVEL
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75%

13%

INTENÇÃO DE REGRESSO E RECOMENDAÇÃO
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PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS
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IMPACTOS ECONÓMICOS

O TURISTA ESPANHOL NO ALGARVE

TUR. TRAD.

TUR. RES.

ALOJAMENTO

34%

45%

TRANSPORTE

23%

17%

OUTRAS DESPESAS

43%

38%

ALOJAMENTO TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS

GASTO MÉDIO: 133€
GASTO TOTAL: 880€

GASTO MÉDIO: 127€
GASTO TOTAL: 1.007€

O turista tradicional distribui as suas despesas por alojamento (34% do gasto total), transportes para chegar ao 
destino (23%) e 43% noutras despesas. 

Um gasto médio de 133 euros por dia e uma estada media de 6,6 dias significa que em férias cada espanhol, no 
Algarve gasta 880 euros.

Os turistas residenciais distribuem as suas despesas pelo alojamento (45%), por outras despesas (38%) e pelos 
transportes (17%). A gratuidade, para alguns do alojamento, ou os preços manifestamente mais baixos do 
arrendamento privado, permite uma maior capacidade de gasto durante as ferias. Em termos médios o turista 
residencial gasta por dia 127 euros o que face a uma estada média de 7,9 dias pressupõe um gasto turista dia da 
ordem dos 1007 euros.

Contas feitas, os turistas espanhóis gastam em média 131 euros, valor que se traduz numa receita média por 
turista de 937 euros, montante que simboliza a receita média que cada turista gera.

A PROCURA RESIDENCIAL 
POTENCIAL E EFECTIVA NO MERCADO NACIONAL

FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO

MERCADO RESIDENCIAL FRANCES: A REALIDADE DAS SEGUNDAS HABITAÇÕES

Os turistas que possuem ou pretendem possuir uma segunda habitação no Algarve referem que compraram ou 
pretendem comprar a imobiliárias (56% ou 29%) ou diretamente ao construtor (38% ou 14%). Estas propriedades 
têm um valor estimado de 90 000 euros, podendo, no entanto, variar entre 70 000 euros e 500 000 euros. 

Apartamentos (35% e 33%, respetivamente) ou vilas (65% e 30%) de pequena dimensão, localizadas em zonas 
costeiras (100% ou 33%), são utilizadas ou adquiridas com o propósito de férias (65% ou 30%).

TIPO DE PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO

Motivados pelo preço, pela localização, pela qualidade e 
pela proximidade da praia, compraram ou pretendem 
comprar uma casa no Algarve. 

O TURISTA ESPANHOL NO ALGARVE

Os turistas espanhóis com casa própria no Algarve ascendem a 19% da procura residencial, tendo em conta as 
intenções dos turistas tradicionais (10%) e dos residenciais que por ora usam a casa de familiares e amigos ou 
arrendamentos privados (5%). Pode antecipar-se que no futuro o turismo residencial proveniente de Espanha 
ascenda a 34%. 

TUR. RES.
EFECTIVO

56%

38%

€ 100.000

MOTIVAÇÕES

FÉRIAS65%
INVESTIMENTO29%

APART. 33% VILA   63% COSTA 33%

14%

29%

Legenda: Tur. Tradicional Tur. Residencial

COMODIDADES

35% 65% 100%

30%

4%

 Os obstáculos à compra/ usufruto deste imóvel prendem-se com 
dificuldades familiares ou de saúde e pelo compromisso que ter 
um imóvel acarreta.  

OBSTÁCULOS

Na escolha da propriedade privilegiou-se/ privilegia-
se os acabamentos, o ar condicionado, a localização, a 
piscina e as vistas. 
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O PERFIL DO TURISTA QUE
 VISITA O ALGARVE

OUTROS PAISES

O PERFIL DO TURISTA

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA OS TURISTAS ESPANHÓIS

O perfil do turista espanhol é relativamente homogéneo entre mercados, ainda que o turista tradicional tenda a 
recair num perfil ligeiramente com mais idade.  A pluralidade de perfis captados mostra que o Algarve é atrativo para 
qualquer faixa etária, ou classe económica. 

MASCULINO

  - DE 30IDADE
30-44
45-54
55-64

 SOLTEIROESTADO CIVIL
CASADO

  TR. DEPEND.SIT. PROFISSIONAL
TR. INDEPEND.

REFORMADO

 SECUNDÁRIOHABILITAÇÕES 
SUPERIOR

1501-2000€RENDIMENTO  
2001-3000€
3001-4000€

TURISTAS - TRADICIONAIS são jovens (15% tem menos de 30 anos), adultos (30-44 anos – 44%, 45-54 20%), 
próximos da idade da reforma (55-64 anos – 12%) ou reformados (mais de 65 anos – 9%). 

Solteiros (15%) ou casados (81%) vivem em apartamentos (58%). Com um nível de educação que varia entre o 
secundário completo (29%) ou o superior (70%), trabalham por conta de outrem (69%) ou por conta própria (18%) 
com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (70%), ou superior a 3000 euros/mês (26%), outros ainda 
preferiram não referir o seu rendimento (4%) sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por 
ser superior à média.

TURISTAS RESIDENCIAIS são jovens (16% tem menos de 30 anos), adultos (30-44 anos – 46%, 45-54 26%), 
próximos da idade da reforma (55-64 anos – 7%) ou reformados (mais de 65 anos – 5%).

Solteiros (24%) ou casados (71%) vivem em apartamentos (70%). Com um nível de educação que varia entre o 
secundário completo (33%) ou o superior (67%), trabalham por conta de outrem (60%) ou por conta própria (26%) 
com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês (69%), ou superior a 3000 euros/mês (21%), outros ainda 
preferiram não referir o seu rendimento (10%) sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por 
ser superior à média

TUR. TRAD. TUR. RES.

61%
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71%

60%
26%
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33%
67%

21%
19%
10%
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44%
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12%
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18%
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29%
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17%
33%
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TURISTA TRADICIONAL

Os turistas tradicionais que visitaram o Algarve viajam no verão (43%) ou em qualquer outra estação (27%). Zonas 
costeiras (62%) ou outras (16%) são preferidas, desde que o custo oportunidade da viagem seja favorável. As 
viagens destes turistas acontecem numa base anual (31%) ou numa base bianual (41%). No planeamento das férias 
utilizam fundamentalmente as pesquisas online (3,5) ou as recomendações de familiares e amigos (2,89). Na 
escolha final para além das fontes já enunciadas recorrem à sua experiência prévia (10%), à informação disponível no 
hotel (15%), recomendação prévias de amigos e familiares (19%) e publicidade nas plataformas digitais (18%). O seu 
padrão de viagem antecipa um perfil relativamente avessa ao risco, ou optam sempre pelo mesmo destino (16%) ou 
embora prefiram novos repetem aqueles que já conhecem (46%).

TURISTA RESIDENCIAL

Os turistas residenciais revelam também um perfil mid-centrico, “preferem novos destinos mas repetem – 46%) 
ou totalmente avessos ao risco (optam sempre pelo mesmo destino- 16%). Viajam uma (38%) ou duas vezes por 
ano (41%) para zonas costeiras (62%) ou rurais (12%), no verão (44%) ou em outra estação em que as condições de 
viagem sejam favoráveis (28%). No planeamento das suas férias, as pesquisas online (3,5) e as recomendações de 
familiares e amigos (3,12) suportam o planeamento e a decisão, decisão que também é suportada pela experiência 
prévia que já possuem (15%).

O TURISTA TRADICIONAL
No Algarve, os turistas tradicionais estão motivados pelo clima, pelo mar e pela oportunidade de relaxar. As 
motivações enunciadas decorrem da repetição recorrente (68%) que perdura desde os anos 2000 (38%) ou até 
desde a década de 90 (12%). Estes turistas visitam o Algarve numa base anual (32%) ou ocasionalmente (57%). A 
afinidade manifesta é verbalizada na concordância com “eu sinto que o Algarve é parte de mim- 3,03”, o Algarve é 
muito especial para mim – 3, 16, ou o Algarve diz-me muito- 3,10. Afinidade que se reflete no estado de espirito dos 
turistas: satisfação (10%), tranquilidade (10%), felicidade (10%) 
e relaxar (9%).

 
 À RELAÇÃO COM O DESTINODAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS

ESTAÇÃO DE FÉRIAS PREFERIDA FREQUÊNCIA DE FÉRIAS

43% 27% 11%

31% - 1x Ano

41% - 2x Ano

OS HÁBITOS TURÍSTICOS 

ESTAÇÃO DE FÉRIAS PREFERIDA FREQUÊNCIA DE FÉRIAS

44% 28% 13%

38% - 1x Ano

41% - 2x Ano

32% 1x Ano 57% Raramente

12%

38%

DÉCADA DA 
1ª VISITA

OS OUTROS TURISTAS ESTRANGEIROS

CARACTERIZAÇÃO DA VISITA AO ALGARVE

Os outros turistas estrangeiros residem fundamentalmente na 
Holanda (19%), na Bélgica (5%) ou em outros destinos (76%). Muitos 
destes encontram-se disseminados pelos cinco continentes, ainda que 
a prevalência seja na Europa. No Algarve, os outros turistas 
estrangeiros alojam-se preferencialmente no alojamento tradicional 
sendo por isso considerados como turistas tradicionais (63%).

O TURISTA TRADICIONAL

O turista tradicional aloja-se em hotéis (54%) ou resorts (34%), em 
regime de apenas pequeno-almoço (28%) ou só dormida (49%). Férias 
e lazer (85%) é o principal motivo da sua viagem que dura em média 10 
dias e que acontece na companhia da família (35%), do cônjugue (42%) 
ou dos amigos (14%), sendo esta reservada com 91 dias de 
a n te ce d ê n c i a .  A s  re s e r va s  s ã o  re a l i z a d a s  o n l i n e  ( 5 7 % ) , 
fundamentalmente no Booking.com (53%) e em outras plataformas 
(22%). Viajam para o Algarve por avião (87%) e dentro do Algarve usam 
a rent-a-car (45%) ou outros meios (22%, táxi e a pé). 

Apesar da relativa falta de mobilidade, 48% pretende visitar outros 
locais do Algarve, outros locais em Portugal (19%) e até mesmo cruzar a 
fronteira (11%). Os concelhos de visita são Lagos (29%), Faro (13%) e Vila 
do Bispo (14%). Fora do Algarve estes turistas pretendem visitar Lisboa 
(54%), Porto (17%) e Alentejo (13%), fora de Portugal e sem surpresas 
surge Espanha. Estes turistas procuram no Algarve, a praia (44%), o 
desporto (11%) e relaxar (9%) no ambiente que o Algarve lhes pode 
proporcionar.  Apesar das atividades realizadas, muitos foram aqueles 
que não conseguiram concretizar as atividades desportivas planeadas 
(51%) e os passeios (23%) que são essencialmente passeios de barco 
pela costa algarvia

 

Estes turistas utilizam predominantemente o arrendamento privado 
(52%), a sua segunda residência (16%) ou a casa de familiares e amigos 
(32%) onde permanecem em média 12,18 dias. Viajam com a família 
(46%), com o cônjugue/companheiro (28%) ou em amigos (14%). Os 
que se alojam em arrendamento privado reservam preferencialmente 
online (77%) no Booking.com (18%), no AirBnb (34%) ou noutras 
plataformas (32%), com uma antecedência de 81 dias.

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer (74%) ou para visitar 
familiares e amigos (15%), prevê uma deslocação para o destino por 
avião (75%) ou viatura própria (21%), sendo que dentro do destino 
utilizam a rent a car (42%) ou a viatura própria (35%). Meios que 
garantem a visita a outros locais do Algarve (54%), a outros locais 
dentro de Portugal (18%) ou até fora das fronteiras (7%). Os concelhos 
de visita são Lagos (18%), Albufeira (18%), Portimão (15%) e Vila do 
Bispo (12%).

No Algarve disfrutaram da praia (46%) dos parques aquáticos (5%) e do 
ambiente relaxante característico da região (9%). Atividades 
desportivas (41%), passeios de barco e caminhadas (16%), Golfe (11%) e 
parques aquáticos (8%) constituem as preferências que não 
conseguiram concretizar.
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TURISTA TRADICIONAL

Os turistas tradicionais que visitaram o Algarve viajam no verão (43%) ou em qualquer outra estação (27%). Zonas 
costeiras (62%) ou outras (16%) são preferidas, desde que o custo oportunidade da viagem seja favorável. As 
viagens destes turistas acontecem numa base anual (31%) ou numa base bianual (41%). No planeamento das férias 
utilizam fundamentalmente as pesquisas online (3,5) ou as recomendações de familiares e amigos (2,89). Na 
escolha final para além das fontes já enunciadas recorrem à sua experiência prévia (10%), à informação disponível no 
hotel (15%), recomendação prévias de amigos e familiares (19%) e publicidade nas plataformas digitais (18%). O seu 
padrão de viagem antecipa um perfil relativamente avessa ao risco, ou optam sempre pelo mesmo destino (16%) ou 
embora prefiram novos repetem aqueles que já conhecem (46%).

TURISTA RESIDENCIAL

Os turistas residenciais revelam também um perfil mid-centrico, “preferem novos destinos mas repetem – 46%) 
ou totalmente avessos ao risco (optam sempre pelo mesmo destino- 16%). Viajam uma (38%) ou duas vezes por 
ano (41%) para zonas costeiras (62%) ou rurais (12%), no verão (44%) ou em outra estação em que as condições de 
viagem sejam favoráveis (28%). No planeamento das suas férias, as pesquisas online (3,5) e as recomendações de 
familiares e amigos (3,12) suportam o planeamento e a decisão, decisão que também é suportada pela experiência 
prévia que já possuem (15%).

O TURISTA TRADICIONAL
No Algarve, os turistas tradicionais estão motivados pelo clima, pelo mar e pela oportunidade de relaxar. As 
motivações enunciadas decorrem da repetição recorrente (68%) que perdura desde os anos 2000 (38%) ou até 
desde a década de 90 (12%). Estes turistas visitam o Algarve numa base anual (32%) ou ocasionalmente (57%). A 
afinidade manifesta é verbalizada na concordância com “eu sinto que o Algarve é parte de mim- 3,03”, o Algarve é 
muito especial para mim – 3, 16, ou o Algarve diz-me muito- 3,10. Afinidade que se reflete no estado de espirito dos 
turistas: satisfação (10%), tranquilidade (10%), felicidade (10%) 
e relaxar (9%).
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Os outros turistas estrangeiros residem fundamentalmente na 
Holanda (19%), na Bélgica (5%) ou em outros destinos (76%). Muitos 
destes encontram-se disseminados pelos cinco continentes, ainda que 
a prevalência seja na Europa. No Algarve, os outros turistas 
estrangeiros alojam-se preferencialmente no alojamento tradicional 
sendo por isso considerados como turistas tradicionais (63%).

O TURISTA TRADICIONAL

O turista tradicional aloja-se em hotéis (54%) ou resorts (34%), em 
regime de apenas pequeno-almoço (28%) ou só dormida (49%). Férias 
e lazer (85%) é o principal motivo da sua viagem que dura em média 10 
dias e que acontece na companhia da família (35%), do cônjugue (42%) 
ou dos amigos (14%), sendo esta reservada com 91 dias de 
a n te ce d ê n c i a .  A s  re s e r va s  s ã o  re a l i z a d a s  o n l i n e  ( 5 7 % ) , 
fundamentalmente no Booking.com (53%) e em outras plataformas 
(22%). Viajam para o Algarve por avião (87%) e dentro do Algarve usam 
a rent-a-car (45%) ou outros meios (22%, táxi e a pé). 

Apesar da relativa falta de mobilidade, 48% pretende visitar outros 
locais do Algarve, outros locais em Portugal (19%) e até mesmo cruzar a 
fronteira (11%). Os concelhos de visita são Lagos (29%), Faro (13%) e Vila 
do Bispo (14%). Fora do Algarve estes turistas pretendem visitar Lisboa 
(54%), Porto (17%) e Alentejo (13%), fora de Portugal e sem surpresas 
surge Espanha. Estes turistas procuram no Algarve, a praia (44%), o 
desporto (11%) e relaxar (9%) no ambiente que o Algarve lhes pode 
proporcionar.  Apesar das atividades realizadas, muitos foram aqueles 
que não conseguiram concretizar as atividades desportivas planeadas 
(51%) e os passeios (23%) que são essencialmente passeios de barco 
pela costa algarvia

 

Estes turistas utilizam predominantemente o arrendamento privado 
(52%), a sua segunda residência (16%) ou a casa de familiares e amigos 
(32%) onde permanecem em média 12,18 dias. Viajam com a família 
(46%), com o cônjugue/companheiro (28%) ou em amigos (14%). Os 
que se alojam em arrendamento privado reservam preferencialmente 
online (77%) no Booking.com (18%), no AirBnb (34%) ou noutras 
plataformas (32%), com uma antecedência de 81 dias.

Uma viagem que ocorre por motivo de férias/lazer (74%) ou para visitar 
familiares e amigos (15%), prevê uma deslocação para o destino por 
avião (75%) ou viatura própria (21%), sendo que dentro do destino 
utilizam a rent a car (42%) ou a viatura própria (35%). Meios que 
garantem a visita a outros locais do Algarve (54%), a outros locais 
dentro de Portugal (18%) ou até fora das fronteiras (7%). Os concelhos 
de visita são Lagos (18%), Albufeira (18%), Portimão (15%) e Vila do 
Bispo (12%).

No Algarve disfrutaram da praia (46%) dos parques aquáticos (5%) e do 
ambiente relaxante característico da região (9%). Atividades 
desportivas (41%), passeios de barco e caminhadas (16%), Golfe (11%) e 
parques aquáticos (8%) constituem as preferências que não 
conseguiram concretizar.
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TURISTA TRADICIONAL
O turista tradicional distribui as suas despesas por alojamento (36%), 
transportes para chegar ao destino (22%) e outras despesas (42%). Um gasto 
médio de 142 euros por dia e uma estada média de 10 dias significa que em férias 
cada estrangeiro no Algarve gasta 1461 euros. 

TURISTA RESIDENCIAL 
O turista residencial distribui as suas despesas por alojamento (44%), 
transportes para chegar ao destino (14%) e outras despesas (42%). Um gasto 
médio de 136 euros por dia e uma estada média de 12 dias significa que em férias 
cada estrangeiro no Algarve gasta 1652 euros. 

No que toca ao potencial de procura residencial no Algarve, os dois tipos de 
turistas (tradicional e residencial) demonstram um maior interesse em adquirir 
segunda habitação diretamente a uma imobiliária (32% ou 25%). Quando o fator 
em análise é o motivo pelo qual os turistas querem adquirir uma segunda 
habitação no Algarve, ambos dão uma maior relevância ao fator férias (47% e 
29%). A mesma homogeneidade acontece relativamente à zona em que  
gostariam que se situasse a sua habitação: Zona costeira (65% e 49%). A 
desigualdade de relevância entre fatores aparece no tipo de habitação – Os 
turistas tradicionais preferem adquirir um apartamento (53%) enquanto os 
turistas residenciais preferem as vivendas/ villas (49%).

 POTENCIALA PROCURA RESIDENCIAL 

OS OUTROS TURISTAS ESTRANGEIROS

IMPACTOS ECONÓMICOS 

POR DIA 142€

POR DIA 136€

CASA PRÓPRIA  17%

FORMAS DE COMPRA E PREÇO MÉDIO MOTIVO, TIPO DE PROP. E LOCALIZAÇÃO

TIPO DE PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO
38%

32%

€ 100.000

FÉRIAS47%
INVESTIMENTO/ REFORMA27%

APART. 32% VILA   49% COSTA 49% RURAL 11%

PARTILHAS NAS REDES SOCIAISCom efeito os outros turistas estrangeiros tradicionais consideram que 
o destino é algo melhor do que esperavam (44%) ou muito melhor do 
que esperavam (17%), outros mais exigentes consideram que o destino 
está de acordo com as suas expetativas (36%). A merecer particular 
destaque é o fato de apenas 3% dos turistas considerarem que o 
destino defraudou as suas expetativas. Por isso a quase totalidade dos 
turistas pretende recomendar (51% recomenda) ou mais veemente 
43% recomenda de certeza. O regresso não é tão premptório ainda que 
esteja nas intençoes da maioria (38% pretende regressar) e 48% 
regressa de certeza.

Dos 95% que recomendam, 52% partilham a sua experiência no 
Facebook (51%), no Twitter (12%) ou no Instagram (13%). Comentários 
(31%) e fotos (45%) alimentam mensagens partilhadas nas redes 
sociais que mais não são do que publicidade gratuita ao destino. A praia 
(28%), o clima (18%), e a gastronomia (17%) estão na génese duma 
satisfação que determina o regresso quase certo de 86% dos turistas e 
a recomendação de 95% dos turistas estrangeiros. Os aspetos menos 
favoráveis do destino decorrem da gastronomia (10%), do facto de ser 
um local com muito congestionamento de pessoas (8%) e devido aos 
preços praticados (7%). A enunciação do preço como um fator de 
insatisfação reflete o desagrado de 9% dos turistas que na avaliação do 
custo das férias na região referem que o destino é dispendioso.     

O TURISTA RESIDENCIAL

O clima, relaxar e o preço, determinam a visita ao Algarve por parte 
destes turistas. Uma visita que é de repetição para 68% dos outros 
turistas estrangeiros, repetição que ocorre desde os anos 2000 (51%) 
ou pelo menos desde a década de 90 (14%). Visitas que ocorrem numa 
base anual (49%) ou ocasionalmente (36%).

A persistência destes movimentos anuais ocorre porque o “Algarve é 
muito especial para mim -3,38, ou porque o Algarve me diz muito- 3,30.
O nível de satisfação surge sem surpresas face à forte ligação que as 
definições do destino sugerem. Por isso mesmo, as emoções 
verbalizadas sugerem satisfação (11%), relaxe (10%), e felicidade (11%). 
No futuro estes turistas pretendem regressar (93%) e recomendar 
(95%) ainda que apenas 48% se constitua como embaixador do 
Algarve nas redes sociais (partilham as férias nas redes sociais). Estes 
embaixadores utilizam como meios de difusão o Facebook (52%), o 
Twitter (10%) e o Instagram (11%), sites onde depositam fotos (44%) e 
comentários (32%).
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O TURISTA TRADICIONAL
Os turistas tradicionais são jovens (menos de 30 anos – 18%), ou entre os 30 e os 44 anos 25%, ou mais 
seniores 45-54 anos (29%). Solteiros (25%) ou casados (71%) vivem em apartamentos (43%) ou 
moradias (50%). 

Com um nível de educação que varia entre o secundário completo (31%) ou o superior (61%), trabalham por 
conta de outrém (63%) ou de forma independente (15%), com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês 
(46%), ou superior a 3000 euros/mês (43%), outros ainda preferiram não referir o seu rendimento (12%) 
sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por ser superior à media.

O TURISTA RESIDENCIAL
Os turistas residenciais apresentam um perfil não tão jovem como os tradicionais (menos de 30 anos – 
17%), ou entre os 30 e os 44 anos 40%, ou mais seniores 45-54 anos (22%). Solteiros (27%) ou casados 
(68%) vivem em apartamentos (47%) ou moradias (48%). 

Com um nível de educação que varia entre o secundário completo (35%) ou o superior (62%), trabalham 
por conta de outrem (62%) ou de forma independente (18%), com rendimentos inferiores a 3000 
euros/mês (41%), ou superior a 3000 euros/mês (49%), outros ainda preferiram não referir o seu 
rendimento (10%) sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por ser superior à 
média sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por ser superior à média.

OS OUTROS TURISTAS ESTRANGEIROS

SÓCIO DEMOGRÁFICAS

166

O PERFIL DO TURISTA QUE
 VISITA O ALGARVE

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
DE TRABALHO FUTURO



O TURISTA TRADICIONAL
Os turistas tradicionais são jovens (menos de 30 anos – 18%), ou entre os 30 e os 44 anos 25%, ou mais 
seniores 45-54 anos (29%). Solteiros (25%) ou casados (71%) vivem em apartamentos (43%) ou 
moradias (50%). 

Com um nível de educação que varia entre o secundário completo (31%) ou o superior (61%), trabalham por 
conta de outrém (63%) ou de forma independente (15%), com rendimentos inferiores a 3000 euros/mês 
(46%), ou superior a 3000 euros/mês (43%), outros ainda preferiram não referir o seu rendimento (12%) 
sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por ser superior à media.

O TURISTA RESIDENCIAL
Os turistas residenciais apresentam um perfil não tão jovem como os tradicionais (menos de 30 anos – 
17%), ou entre os 30 e os 44 anos 40%, ou mais seniores 45-54 anos (22%). Solteiros (27%) ou casados 
(68%) vivem em apartamentos (47%) ou moradias (48%). 

Com um nível de educação que varia entre o secundário completo (35%) ou o superior (62%), trabalham 
por conta de outrem (62%) ou de forma independente (18%), com rendimentos inferiores a 3000 
euros/mês (41%), ou superior a 3000 euros/mês (49%), outros ainda preferiram não referir o seu 
rendimento (10%) sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por ser superior à 
média sugerindo uma capacidade financeira que não pretendem declarar por ser superior à média.

OS OUTROS TURISTAS ESTRANGEIROS

SÓCIO DEMOGRÁFICAS

166

O PERFIL DO TURISTA QUE
 VISITA O ALGARVE

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
DE TRABALHO FUTURO



O PERFIL DO TURISTA QUE VISITA O ALGARVE 16'

O presente documento caracteriza e avalia os 
efeitos do turismo no Algarve, esmiuçando 
vontades, desejos e atitudes, distingue turistas 
tradicionais e residenciais e os principais mercados. 
No global, a procura turística no Algarve aporta à 
região um número muito equivalente de turistas 
residenciais e turistas tradicionais. A base de 
qualquer estratégia de marketing passa por atrair 
novos clientes e reter os atuais, no Algarve esse 
desiderato está mais do que conseguido, 80% dos 
turistas já tinham visitado o Algarve e destes 
muitos são os que persistem nesta relação entre a 
década de 80 e a de 90 (24%). Suportados pelas 
teorias do ciclo de vida poder-se-ia antecipar que 
esta relação estaria próximo do seu fim, não é o 
caso, as intenções de regresso demonstram 
exatamente que o regresso é certo para 70% dos 
visitantes. A paixão e total afinidade com o destino 
justificam este fato.  Este resultado sendo 
extremamente positivo deve ser lido com algum 
cuidado, a capacidade de retenção dos turistas é 
excelente, mas a capacidade de atração de novos 
públicos carece de algum trabalho. 

A relativa falta de vontade de visitar outros locais 
em Portugal ou até no estrangeiro (menos de 10%) 
mostra as competências turísticas da região, mas 
esconde a necessária complementaridade que 
necessita de imprimir nos seus produtos se 
pretender trabalhar mercados de longo curso. Um 
outro aspeto positivo decorre das competências da 
região para receber turistas de vários estratos 
sociais e etários, uma oferta diversificada e a 
pluralidade de ambientes do sul estão na sua base. 
Dum modo geral, a grande maioria dos turistas que 
visitaram a região partilham as suas férias nas 
redes sociais reafirmando que a recomendação é 

mais do que certa, estes são embaixadores por 
excelência do destino com impactes virais.

P o r  z o n a s  d o  A l g a r v e ,  s e t e  c o n c e l h o s 
maioritariamente do sotavento concentram 
g ra n d e  p a r te  d o  fl u xo  t u r í s t i co  n a  re g i ã o , 
descentralizar o turismo no Algarve é uma reflexão 
a  p ro m ove r .  C a p t a r  n ovo s  t u r i s t a s  c o m 
necessidades e atitudes heterogéneas deve ser 
prioridade absoluta. Objetivos de viagem que 
combinam diferentes motivações e a propensão 
para realizar entre 3 a 4 atividades durante a sua 
estada, justificam a necessidade de sustentar o 
desenvolvimento turístico no cross-selling, 
potenciando assim novos produtos na região. Esta 
estratégia pressupõe que o sol e praia sejam 
promovidos e comercializados numa lógica de 
complementaridade com eventos de gastronomia 
e vinho, desporto, saúde e bem-estar e muito 
contato com as pessoas. A imagem do Algarve está 
relacionada com o ambiente relaxante, clima, 
paisagem e natureza e autenticidade cultural, 
aspetos que deverão mediar todas as estratégias 
de captação turísticas. Fruto da excelência turística 
da região, a satisfação dos turistas que nos 
visitaram por via destas rotas, traduz-se num 
crescimento turístico induzido pela recomendação 
do destino e/ou pelo regresso dos que já nos 
v i s i t a ra m ,  m u i to s  d o s  q u a i s  i n c o r p o ra m 
posteriormente o turismo residencial. O retorno 
desta iniciativa se em termos turísticos é evidente 
é o ainda mais em termos económicos. Um gasto 
médio por turista de 1400 euros constitui uma fonte 
de receita económica relevante. Os efeitos 
imobiliários 48% da procura, cujo valor médio 
ascende a 180 000 euros é outra fonte de geração 
de riqueza que importa considerar. 
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Com um efeito económico indireto surgem três 
quartos dos turistas totalmente fidelizados à 
re g i ã o ,  e  c o m  vo n t a d e  d e  re c o m e n d a r 
fundamentalmente nas redes sociais. Atendendo à 
total afinidade só pode esperar-se que este veículo 
de difusão da imagem do Algarve seja muito 
positiva, com um alcance quase viral apesar de 
todos os efeitos positivos a sustentação deste 
sucesso justifica uma ação concertada e orientada 
para cada um dos mercados, das várias propostas 
elencadas neste documento sobressaem: 
Ÿ A necessidade de dinamizar os mercados 

moderados pelo potencial de gastos revelado; 
Ÿ A emergência de manter a procura nos 

mercados consolidados, rejuvenescendo 
p ro d u to s  e  p ro m ove n d o  ex p e r i ê n c i a s 
diversificadas; 

Ÿ O potenciar de novas procuras turísticas;
Ÿ A dinamização de estratégias suportadas pelos 

fatores de excelência do destino, a saber: Praia, 
Gastronomia, Clima e Pessoas; 

Ÿ A estruturação e desconcentração da oferta 
pelos vários municípios: que pode passar pelo 
turismo natureza e a gastronomia.

Ÿ O desenvolvimento de estratégias de gestão 
inteligentes que permitam regular a capacidade 
de carga.

Muitas das conclusões agora exaradas têm um 
carácter estático que só a persecução deste estudo 
pode obviar. Assim entende-se como fundamental 
continuar o mesmo no tempo e no espaço. Situação 
que a ocorrer permitirá também antecipar e prever 
atitudes e comportamentos dos turistas.
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