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3.1.
INTRODUÇÃO

Em Portugal, o produto Saúde e Bem-estar representa 1,9% das motivações dos
turistas que nos visitam. No que diz respeito a infraestruturas, o país dispõe de
termas com instalações antigas, e reduzidos serviços e atividades dirigidas aos
turistas. De salientar ainda que apenas 18% das termas em funcionamento operam
durante todo o ano. Quanto aos spas, são ainda em número reduzido, insuficiente
para dar visibilidade a Portugal como destino de Saúde e Bem-Estar. Por estas
razões, o país representa apenas 1,4% da quota europeia deste produto. O segmento
das termas, suportado na qualidade das águas, é um produto que, devidamente
projetado e estruturado, pode ambicionar a criação de ofertas com elevados níveis de
diferenciação. É necessário para isso alterar o modelo de negócio baseado em
tratamentos para uma maior associação ao bem-estar, em particular no Porto e Norte
e no Centro (MEI, 2007).
A análise dos mercados, segundo o PENT 2013-2015, os mercados emissores
prioritários tem como uma das suas referências o seu comportamento ao nível da
dimensão, da quota de mercado em Portugal e da taxa de crescimento verificada.
Também como orientação devem integrar a carteira de mercados prioritários os que
têm um maior rácio receita por turista, os que têm segmentos ainda não explorados,
os que são representativos em termos de diáspora e outros mercados emergentes.
Assim, é possível, para a globalidade do Destino Portugal, posicionar os mercados
emissores de acordo com a sua atual penetração e crescimento perspetivado.

Figura 3.1. Mercados Emissores (Dormidas – 2012, milhares; Quota; CAGR)

Fonte: INE; Turismo de Portugal

A estratégia de abordagem proposta pelo Turismo de Portugal e transcrita no PENT
2013-2015 assenta nos seguintes objetivos:
• Dinamização dos mercados de crescimento (alto crescimento) globalmente
para os mercados de baixa penetração e junto dos segmentos mais
dinâmicos nos mercados com elevada penetração (Grupos I e II);
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•
•

Revitalização dos mercados de consolidação (alta penetração e baixo
crescimento) no sentido de manter a quota de mercado (Grupos IV e V);
Desenvolvimento de abordagens seletivas nos mercados de diversificação
(baixa penetração), em função das oportunidades, nomeadamente ao nível
do lançamento de novas acessibilidades (Grupo III).

Portugal e Espanha devem ser alvo de uma abordagem particular: por um lado, o
mercado interno importante para uma base estável de ocupação, incluindo em termos
sazonais, e geração de receitas; e, por outro lado, Espanha face à proximidade
geográfica e à elasticidade de resposta.

Figura 3.2. Estratégia de Desenvolvimento Aplicada aos Mercados

Fonte: Turismo de Portugal

As termas de S. Pedro do Sul têm sido, tradicionalmente, as mais importantes no
panorama nacional em termos de aquistas recebidos, correspondendo a uma quota
de mercado muito próxima dos 50%. Porém convém conhecer a realidade do
mercado atual das termas de S. Pedro do Sul, neste sentido serão apresentados
dados de alguns estudos que no seu conjunto permitem apresentar com uma maior
precisão o verdadeiro mercado. A análise das conclusões dos estudos apresentados
permite uma maior adequação na preparação de ações e linhas estratégicas para o
desenvolvimento do turismo em particular e da economia de base local em geral
associada às Termas de S. Pedro do Sul.
O estudo desenvolvido em 2005 por Gustavo (2006) apresenta o perfil dos aquistas
das termas de S. Pedro do Sul caraterizado pelos seguintes parâmetros:
• Público maioritariamente feminino (61,4%)
• Principal segmento de mercado é constituído por seniores, idade superior a 65
anos (cerca de 84 % do total)
• Principal mercado é o nacional e essencialmente de três distritos: Lisboa (24%),
Aveiro (19%) e Coimbra (15%)
• Apenas cerca de 35% dos aquistas é que se desloca acompanhado por familiares
(ascendentes ou descendentes)
• Regista-se um número considerável de aquistas que estão reformados (36%),
ainda que cerca de 48% refira que desenvolve uma atividade remunerada
• A maioria dos aquistas frequentam as unidades termais de um modo regular
(cerca de 69% dos aquistas tem 5 ou mais anos de frequência termal)
idtour – unique solutions
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O rendimento médio familiar dos aquistas situa-se na ordem dos 1.200 Euros,
ainda que cerca de 48% não apresente rendimentos superiores a 1.000 Euros
A maioria dos aquistas refere possuir apenas o ensino básico
Durante a estadia a maioria dos aquistas procura outras atividades de animação
e ocupação de tempos livres, registo verificado sobretudo nos aquistas que
passam 7 a 15 dias nas termas de S. Pedro do Sul em tratamento
99% dos aquistas refere que os tratamentos melhoram a sua saúde durante o
resto do ano
95% dos aquistas apontam que o tratamento realizado nas termas é mais eficaz
do que medicamentos químicos
94% dos aquistas apontam como principal motivação para a deslocação a S.
Pedro do Sul o tratamento terapêutico termal
Em termos de fontes de informação e fatores que influenciaram a sua decisão,
cerca de 71% refere como essencial a opinião e sugestão dos médicos de
tratamentos termais
A qualidade da água termal é outro fator importante para a escolha de S. Pedro
do Sul (cerca de 75%)

Junho, 2014

idtour – unique solutions

Plano Estratégico para a Valorização Cultural do Termalismo – Termas de São Pedro do Sul

idtour – unique solutions

Junho, 2014

8

Plano Estratégico para a Valorização Cultural do Termalismo – Termas de São Pedro do Sul

3.2.
TENDÊNCIAS

Ao longo das últimas décadas o crescimento mundial do turismo tem sido
extraordinário, mesmo considerando as inúmeras mudanças e crises, quer
provocadas pelos homens (nomeadamente devido a guerras, conflitos políticos e aos
ataques terroristas), por causas naturais (clima, sismos e vulcões) quer por crises
económicas (aumento do preço dos alimentos e da energia, desaceleração das
economias desenvolvidas), das quais o mundo ainda está a tentar recuperar.
O turismo, um setor vulnerável a todos esses fatores, tem conseguido responder
positivamente, demonstrando uma resiliência e uma capacidade de lutar e recuperar
significativa, colocando sistematicamente desafios aos líderes e políticos mundiais em
prol do estímulo e do desenvolvimento do turismo de um modo cada vez mais
sustentável e responsável, aumentando os impactos positivos e controlando os
impactos negativos.
Para as próximas duas décadas, perspetiva-se um crescimento sustentável para o
setor do turismo, em que o crescimento anual das viagens internacionais entre 2020 e
2030 se registe a uma média anual na ordem dos 43 milhões de visitantes. As
viagens futuras serão cada mais distribuídas pelo mundo, à medida que mais e mais
destinos têm vindo a investir no desenvolvimento do turismo, a tradicional
concentração de chegadas de turistas internacionais em alguns destinos relativos
será ainda mais reduzida.
Quase todas as sub-regiões menos visitadas estão a ganhar quota à custa das mais
visitadas, a percentagem do turismo internacional para as economias emergentes irá
ultrapassar as economias desenvolvidas, e muitas das novas viagens internacionais
serão para os destinos das regiões da Ásia, América Latina, Europa Central, Europa
de Leste, África e Médio Oriente (UNWTO, 2011).
O futuro representa enormes oportunidades para que o turismo seja colocado no
centro das atenções e agendas políticas e económicas, procurando o seu
reconhecimento devido à contribuição que representa para o crescimento e
desenvolvimento económico. Porém o futuro, também, representa um conjunto de
desafios adicionais e responsabilidades para que o setor possa assumir a liderança
na mitigação seus potenciais impactos negativos sobre as comunidades de
acolhimento e sobre o meio ambiente.
O turismo tem evoluído como um fenómeno à escala global e como um dos setores
mais importante em termos económicos e sociais. Hoje, contribui diretamente para
5% do PIB mundial e com 1 em cada 12 empregos a nível mundial, sendo um setor
de exportação importante para muitos países, tanto em vias de desenvolvimento
como desenvolvidos. Os próximos 20 anos serão de crescimento contínuo para o
setor, mas também anos de liderança, crescimento do turismo líder económico,
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progresso social e sustentabilidade ambiental. No entanto, para tornar isso possível é
necessário fazer do turismo uma prioridade na política nacional, promover negócios
competitivos, utilizar modelos de gestão responsáveis e estimular práticas de
cooperação entre os setores público e privado (UNWTO, 2011).
A Organização Mundial de Turismo prevê que no ano de 2012 se atinja 1 bilião de
viagens internacionais, e que em função das previsões efetuadas, em 2030 se atinja
um total de 1,8 biliões de chegadas internacionais, o que representa uma
movimentação diária de visitantes internacionais na ordem dos 5 milhões, para fins de
lazer, negócios ou de visita a familiares e amigos (UNWTO, 2011).
Considerando as diferentes regiões do Mundo as estimativas, em termos de viagens
internacionais, apontam para que no ano 2030 a Europa atinja cerca de 763 milhões,
a Ásia e Pacifico cerca de 537 milhões, as Américas cerca de 251 milhões, o Médio
Oriente com 129 milhões e a África com cerca de 125 milhões (UNWTO, 2011).
Em termos percentuais verifica-se a perda de quota de mercado da Europa (50% em
2010 para 42% em 2030). No panorama das viagens internacionais, da Ásia e
Pacífico registará um acréscimo da sua quota de mercado (22% em 2010 para 30%
em 2030) (UNWTO, 2011).

Figura 3.3. Evolução Prospetiva das Viagens Turísticas Internacionais

Fonte: UNWTO, 2011

Porém, as regiões que apresentam um desenvolvimento da atividade do turismo mais
maduro (Europa e as Américas) irão registar taxas de crescimento mais moderadas
relativamente às restantes regiões emergentes, aliás a Europa irá manter a sua
posição de liderança à escala mundial em termos das chegadas internacionais, no
entanto em vez da quota de mercado na ordem dos 60% do total que detinha em
1995, em 2020 essa quota de mercado deve apenas corresponder a cerca de 46% e
de 42% em 2030.
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O domínio da Europa prende-se com o facto de existir uma elevada taxa de viagens
intrarregionais, devido à proximidade entre países e à economia forte de alguns
mercados emissores. As taxas de crescimento de mercado são moderadas, pelo que
as perspetivas de crescimento estão associadas a destinos emergentes ou a novos
tipos de turismo. Nos destinos considerados maduros a aposta estará no aumento da
despesa média por turista.
O turismo na Europa está a provar ser resistente, apesar das preocupações sobre a
economia global e dos sinais de uma desaceleração observada no final de 2011,
muitos destinos estão a mostrar um crescimento contínuo do número de visitantes no
início de 2012. Nomeadamente as viagens aéreas entre as transportadoras europeias
tem registado um crescimento na ordem dos 5%, alavancado sobretudo pelas
viagens intrarregionais. No entanto, razões para a cautela permanecem, pois os
dados do desempenho do subsetor do alojamento apresenta sinais diferenciados,
com 12 dos 26 países europeus a evidenciarem um declínio no início de 2012.
A economia global Europeia está contida por uma mistura de medidas de austeridade
instituídas pelos governos, pela diminuição dos rendimentos internos, pelas cautelas
das empresas e pelos preços elevados das infraestruturas. Enquanto isso, dados
sobre a atividade económica indicam que a zona euro está em ligeira recessão e as
preocupações são quanto ao cumprimento das dívidas dos governos e da capacidade
da zona euro para impedir ou ultrapassar a atual crise (ETC, 2012).
A recuperação do turismo na Europa tem sido mais lenta do que em outras regiões
mundiais, essencialmente devido à falta de perspetivas de crescimento ao nível
intrarregional (as viagens de longo curso evidenciaram sinais de rápida recuperação)
e em função dos seguintes fatores (ETC, 2011):
• Crescimento económico fraco na maior parte dos países europeus;
• Aumento das taxas de desemprego, estagnação (ou mesmo redução) dos
rendimentos e queda da confiança dos consumidores;
• A crise financeira ainda não completamente controlada já que subsistem
dúvidas quando à obtenção de crédito externo;
• Governos foram forçados a implementar medidas de austeridade (aumento
de taxas e redução de investimento) para controlar os seus défices externos.
No entanto, existem mercados emissores em que se verificou um acréscimo
significativo de chegadas na Europa, dos quais se destacam a Rússia, Países
Nórdicos, Suíça, Polónia e Itália. Verificando-se ainda um desempenho significativo,
ao nível das chegadas internacionais, nos países da Alemanha, Turquia e Croácia
(ETC, 2011).
A crise económica gerou tendências nos mercados que acabaram por ficar no
período pós-recuperação e que se mantêm com implicações para a procura nas
viagens e turismo no futuro, neste sentido, em vários mercados emissores europeus
verifica-se uma preferência por viagens domésticas ou transfronteiriças (de
proximidade) em detrimento das viagens de longo curso. Os consumidores reservam
preferencialmente à última hora e procuram, intensamente, por ofertas e promoções,
já que privilegiam o preço como principal fator de tomada de decisão. Regista-se uma
quebra nas taxas de permanência média e nas despesas médias efetuadas por
visitantes, as modalidades de tudo-incluído e de viagens independentes começaram a
ser mais populares, e os segmentos de luxo e de negócios começam a recuperar mas
à custa de segmentos de mercado médios (ETC, 2011).
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A preferência generalizada por viagens mais pequenas e domésticas nos países
europeus, e por concentração das férias apenas num período principal (ainda que
mais pequeno) foi uma das reações à crise de 2008-2010, porém esse impacto
refletiu-se negativamente em alguns mercados da Europa Central e de Leste e nos
Balcãs, devido às suas circunstâncias próprias, uma vez que a quebra de
rendimentos foi tão acentuada que as viagens domésticas e intrarregionais sofreram
significativamente.
Em sentido contrário regista-se o aumento das despesas de visitantes de longo curso
na Europa, uma vez que a Europa acaba por ser um destino caro para esses
visitantes devido aos padrões de preços europeus comparativamente com outras
regiões do Mundo e aos custos extra inerentes às viagens de longo curso (ETC,
2011).
O sector do turismo é influenciado por diversos fatores externos, nomeadamente, por
mudanças a nível demográfico, político e tecnológico. As alterações que ocorrem são
dinâmicas e não podem ser isoladas umas das outras, sendo inevitável que uma
mudança numa variável influencie as outras.
Tendo em conta as dinâmicas que se vão criando no contexto global em que o sector
do turismo opera, verifica-se que a maior consciencialização em relação aos
crescentes impactes do turismo (positivos e, sobretudo, negativos) está relacionada
com um consumidor mais conhecedor, experiente e exigente. As novas
características dos turistas levam-no a procurar novas e verdadeiras experiências em
termos de destino, modificando a maneira como os produtos são concebidos e
fazendo com que se ofereça um encontro genuíno com as comunidades e
características endógenas.
A evolução dos fatores que envolvem o sector do turismo e o modo como podem ser
antecipados, compreendidos, geridos e planeados, vão influenciar decisivamente o
sucesso do turismo no futuro. Planeadores, gestores, políticos e académicos devem
ter em consideração as componentes que influenciam o turismo e, neste sentido,
devem promover o desenvolvimento de metodologias, técnicas e ferramentas que
potenciem a melhoria de performance do sector.
O decréscimo demográfico verificado ao nível da população ativa, adoção de políticas
de permissividade na antecipação de reformas, contribuições para os fundos de
pensões em queda, a expetativa de vida crescente o que origina um prolongamento
do período de pensão, evidencia problemas para os sistemas de segurança social
que vão ter que ser corrigidos, alterando os padrões de consumo ao nível do turismo
e de atividades de lazer das gerações futuras, quer pela expetável diminuição dos
valores e período de reforma, quer pelo aumento das contribuições exigidas à
população ativa.
Estes fatores terão menos efeito sobre o volume de viagens do que na sua natureza:
frequência das viagens, horários, destinos, negócios e viagens de caráter privado.
Esta perspetiva é ainda encorajadora para os operadores turísticos capazes de
oferecer conceitos personalizados e modulares que têm como alvo satisfazer as
necessidades específicas dos clientes e oferecer comodidade e economia de tempo,
este facto gera expetativas positivas para viagens organizadas, apesar das muitas
previsões de sua morte.
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A estagnação ou mesmo diminuição do número de dias de férias também oferece
uma oportunidade para o turismo doméstico. Férias nacionais têm um grande
potencial de crescimento no atendimento de viagens de férias adicionais.

Quadro 3.1. Tendências identificadas pela European Travel Commission

Fonte: ETC, 2006

Dada a evolução sociodemográfica, o segmento de mercado do turismo sénior revela
um potencial de crescimento a médio e longo prazo, na medida em que o aumento da
expectativa de vida aumenta, bem como melhorias no estado de saúde das pessoas
idosas e na sua maior conveniência tecnológica e organizacional em curso pode
ajudar a ativar o potencial turístico deste segmento de mercado. Os destinos têm,
porém, que se adaptar ao facto de que os seus clientes estão a envelhecer e à
medida que as sociedades envelhecem o número de pessoas com problemas de
saúde irá aumentar, mas em função do aumento esperado da frequência de viagens
acaba por ter um efeito positivo, desde que o destino seja devidamente adequado e
estruturado para esse segmento de mercado.
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O turismo europeu é sistematicamente influenciado por um conjunto de tendências
mundiais, os fatores que influenciam a atividade do turismo no futuro podem ser
subdivididas em:
(i)
tendências externas ao ambiente do turismo;
(ii) tendências da procura ou do consumo;
(iii) tendências dos produtos e de marketing.
O Quadro 3.1 enuncia as tendências enumeradas pela European Travel Commission
(ETC), as quais refletem um conjunto vasto de fatores que irão determinar a atividade
turística no futuro (ETC, 2006).
O sucesso do turismo, a nível macro e micro, irá depender do modo como as
organizações e os destinos irão estar, ou não, devidamente preparados, estruturados,
geridos e promovidos. As novas dinâmicas do setor, caraterizadas pela existência de
novos consumidores que procuram novos produtos e destinos, fomentando a criação
de uma nova e diferente indústria do turismo, a qual deverá usufruir de novos
modelos de gestão e que utilizará novas ferramentas para responder às tendências e
às necessidades do mercado em geral (Buhalis e Costa, 2006).
A análise do contexto das tendências futuras para o setor do turismo utiliza como
suporte científico o estudo das tendências passadas, a descrição do estado da arte e
a análise de casos empíricos ao nível de cada tópico identificado, de modo a
potenciar o desenvolvimento e implementação de medidas que aumentem a
competitividade do setor do turismo nos destinos.

Quadro 3.2. Tendências Futuras do Turismo

Fonte: Buhalis e Costa, 2006
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Cooper et al (2005) apontam o futuro do turismo como sendo influenciado por um
conjunto de fatores externos ao ambiente do turismo, nomeadamente: (i) Fatores
sociais: tendências demográficas e tendências sociais; (ii) Fatores políticos; (iii)
Segurança; (iv) Alterações climáticas; e (v) Recursos humanos.
No que respeita ao conjunto de fatores identificáveis e internos ao sistema turístico,
os autores identificam: (i) Tendências do sistema turístico: novos mercados, ‘o novo
turista’, segmentos de mercado, aparecimento de novos destinos, sustentabilidade,
planeamento e gestão, empresas sustentáveis e fortalecimento da cadeia de valor,
empresas com perspetivas internacionais, tendências ao nível dos transportes; e (ii)
Produtos existentes: sol e praia, turismo rural, ecoturismo, turismo cultural e
património; produtos emergentes: produtos para novos nichos de mercado (´special
interest tourism’) (ex. gastronomia e vinhos, ‘dark tourism’, turismo de saúde e bemestar, viagens educacionais, etc.); produtos futuros: turismo virtual, turismo espacial.
As mudanças do perfil da população mundial, melhorias nos padrões de vida, mais
rendimento disponível, menos horas de trabalho, mais tempo livre, pessoas mais
educadas, o envelhecimento da população e um mercado jovem mais curioso, são
determinantes para fomentar a procura turística. A expansão de novos mercados
surge não só de destinos maduros e consolidados, mas também de destinos
emergentes. Os benefícios do turismo doméstico têm-se tornado evidentes, sendo
que este mercado tem crescido ao nível do turismo internacional.
O desenvolvimento do ‘novo turista’ significa que os consumidores são mais
conhecedores e melhor informados, procuram a relação qualidade-preço, sofisticação
resultante de uma maior experiência e conhecimento. Os turistas da maioria das
regiões emissoras tornam-se viajantes mais frequentes, mais formados em línguas e
tecnologias. Aparecimento de atividades específicas de acordo com as necessidades
do consumidor, e viagens independentes, em detrimento do turismo de massas e
pacotes turísticos. O acesso à Internet permite o desenvolvimento de experiências
pessoais, baseadas em itinerários criados à medida do consumidor, independentes e
flexíveis.
Boniface e Cooper (2005) defendem que o ‘novo turista’ é mais flexível, espontâneo,
mais informado, viaja com frequência, e, por conseguinte, mais apto a fazer
comparações. Procura o contacto com o destino, mas também busca a qualidade e a
melhor relação qualidade-preço, curiosidade e razoes culturais para viajar, bons
níveis de serviços e enaltece os seus princípios e valores na forma como consome o
produto turístico, normalmente numa vertente ética orientada para o ambiente,
refletindo uma efetiva mudança no seu estilo de vida.
As mudanças do comportamento do consumidor são uma das principais forças para a
mudança da indústria, para o aparecimento de um ‘novo turismo’, os ‘novos
consumidores’ são mais informados e mais experientes, são mais flexíveis,
independentes e ativos e procuram ‘fugir’ às massas/multidões. As tecnologias são
outra das grandes forças de mudança do turismo, pois permitem criar e disseminar
informação relevante para o turismo e para o ‘novo turista’, que procura inovação nos
produtos e experiências diferentes e autênticas. As tecnologias, nomeadamente a
Internet, criaram uma nova base de competição na indústria do turismo tornando-se
um fator crítico de sucesso decisivo (Martins, 2010).
As novas práticas de produção são também uma das caraterísticas do novo turismo,
as quais incluem, a integração diagonal, flexibilidade de produção e inovação. A
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integração em diagonal liga serviços, rentabilizando-os e permitindo economias de
gama e sinergias, num produto por natureza complexo. A inovação é uma ferramenta
imprescindível para a sobrevivência do novo turismo, que associada à flexibilidade
permite uma oferta dinâmica e adaptada às mudanças do mercado e do contexto da
indústria.
As novas técnicas de gestão são outra das forças que levaram ao aparecimento do
novo turismo. As práticas de ‘customização’ (personalização) em massa, a gestão
assente na segmentação do mercado e a integração da produção e do marketing
estão na base de muitas das novas ofertas criadas e dirigidas aos ‘novos turistas’. As
condições estruturais são a base de sustentação do novo turismo. A
desregulamentação da indústria aérea, os limites ao crescimento, as iniciativas
tomadas pelos países anfitriões, a proteção do consumidor e o aumento de
flexibilidade das férias, estão a criar as condições dentro das quais se tem
desenvolvido o novo turismo (Martins, 2010).
A emergência da economia eletrónica (e-economia) e o desenvolvimento de
tecnologias de informação incentivam e encorajam a implementação de alterações e
mudanças ao nível dos intermediários, das cadeias virtuais de produto, das
tecnologias utilizadas para o comércio eletrónico, do aumento do conhecimento e da
crescente sensibilidade dos consumidores. Um produto/destino de qualidade,
personalizado e de fácil acesso é cada vez mais procurado pelos turistas, o sucesso
dos destinos turísticos encontra-se dependente da criação de novas formas
organizacionais e da implementação de novas estruturas de tecnologias de
informação
A maior parte da comunicação é realizada através de meios e tecnologias de
telecomunicação que utilizando novos conceitos e novas formas de
trabalho/comunicação, como é o caso do hot-desking, escritório móvel e equipas
virtuais. A comunicação é concretizada através da utilização de bases tecnológicas
como Internet, telecomunicações, email, vídeo conferência e groupware. Com o
crescimento e desenvolvimento de estruturas de colaboração desenvolvem-se novas
ferramentas suportadas por diferentes tipos de tecnologias de colaboração,
nomeadamente realidade virtual, intranet e Internet, wireless, dispositivos pessoais e
portais, sendo que a utilização destas novas potencialidades, a gestão e a resolução
dos estrangulamentos e dificuldades das organizações virtuais, emergem como
desafios às novas estruturas competitivas da era da informação (Malhotra, 2000).
As TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) são atualmente um dos veículos
mais importantes para aumentar a atratividade e o passa-palavra em torno de um
local/destino/recurso, influenciando a opinião e experiência das pessoas e oferecendo
experiências memoráveis através da tecnologia, logo, é essencial para as empresas e
organizações do turismo acompanhar os avanços tecnológicos, nomeadamente a
evolução das TIC, as quais alteraram radicalmente o panorama das
interações/relações, de negócios e pessoais, na indústria do turismo (Law, Qi, e
Buhalis, 2010).
As TIC introduzem novas oportunidades, mas também desafios aos intervenientes da
indústria do turismo, sejam eles fornecedores, agências de viagens, turistas, gestores
de estabelecimentos hoteleiros ou de restauração, entre outros (Buhalis, 1998). Neste
sentido, remodelaram por completo a forma como as empresas de turismo e os
destinos competem entre si, facilitando a criação de novos negócios ou a
remodelação dos negócios já existentes, bem como potenciam a interação a uma
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escala global entre os vários atores presentes nas relações em turismo (Buhalis,
1998; Buhalis e Law, 2008).
Portanto, as TIC estão a tornar-se fulcrais para a competitividade dos destinos ou
empresas/negócios em turismo, o que dá origem à necessidade de uma adoção e
implementação das melhores práticas. Também é requerido uma constante
atualização de conhecimento sobre as TIC, com vista ao conhecimento sobre as
soluções tecnológicas mais recentes e inovadoras a implementar, pois, com o rápido
desenvolvimento e aplicação destas tecnologias, se esse processo de atualização
não existir, as empresas que não o executarem começarão a ser ultrapassadas
rapidamente (Buhalis e O'Connor, 2005).
A investigação no âmbito das TIC, nomeadamente no turismo, rege-se por três eixos
principais, sendo que para cada um deles podem ser identificados vários benefícios
ou motivações (Buhalis e Law, 2008), sendo eles:
• Dimensão dos Consumidores e da Procura: as TIC permitem que os
turistas, de forma mais rápida e cómoda, bem como menos dispendiosa a
nível monetário, tenham acesso a informação mais completa e fiável sobre os
destinos. Estas tecnologias, particularmente a Internet, permitem ao ‘novo
turista’ a oportunidade de procurar experiências diferentes e o mais
vantajosas possíveis em termos de relação qualidade/preço;
• Inovação Tecnológica: as empresas e organizações necessitam de se
adaptar rapidamente aos constantes avanços tecnológicos para garantirem a
sua sustentabilidade, proporcionarem a obtenção de lucros e assegurarem a
sua prosperidade a longo prazo. Assim, a adoção e implementação das mais
recentes inovações tecnológicas a nível de software, hardware e de redes de
comunicação é que possibilita obter uma vantagem competitiva e responder à
evolução dos consumidores, fornecedores, parceiros, etc., tornando-se userfriendly e mais acessíveis a estes agentes turísticos. Os desenvolvimentos
tecnológicos, como redes wireless ou móveis, são cada vez mais utilizados
nas comunicações, ligação de equipamentos remotos ou interoperabilidade
entre as organizações, e os novos Sistemas de Informação daí resultantes
tornaram-se intervenientes fulcrais, dinâmicos e interoperáveis na recolha,
processamento e distribuição de conhecimento pelas organizações e nas
indústrias a elas adjacentes. Os sistemas multimédia são outra área
tecnológica de grande influência turística, uma vez que permitem a
apresentação de fotografias e/ou vídeos para dar a conhecer e promover
produtos e destinos, atraindo e aumentando a interação e qualidade da
informação disponibilizada aos ‘novos turistas’. Também um website com um
design moderno, intuitivo, apelativo e interativo potencia a ligação aos novos
consumidores do setor do turismo;
• Funções da Indústria e dos Negócios: as TIC suportam e facilitam os
processos e funções inerentes aos negócios das empresas de turismo,
nomeadamente a nível estratégico e operacional. Os desenvolvimentos
tecnológicos baseados nas TIC afetam diretamente as duas dimensões que
influenciam a competitividade das empresas: a diferenciação e a vantagem
ao nível dos custos, permitindo melhorar a qualidade de serviço das
empresas. Várias funções são assim apoiadas e otimizadas pelas TIC, como
por exemplo: funções de operação e gestão, como o controlo de vendas ou
de stocks; a redução de custos com marketing e material promocional; a
distribuição de informação; o contacto com clientes e fornecedores; etc.
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A maior flexibilidade e conveniência destes meios móveis, aliada ao maior alcance de
campanhas promocionais (através da Internet e das redes sociais), originam uma
maior proximidade com os consumidores e o aumento do índice de atração junto dos
potenciais clientes, facto que desafia também as empresas de turismo, as
organizações dos destinos e os fornecedores de produtos turísticos a adotarem
tecnologias mais inovadoras, sendo esse um aspeto fulcral na sua modernização, no
aumento da sua competitividade e na sua sustentabilidade a longo prazo (Buhalis e
Licata, 2002).
A interligação com o mundo online (website, redes sociais, agregadores de oferta,
etc.) é fundamental atualmente, quer para fidelizar clientes quer para atrair novos
potenciais clientes, bem como para aumentar e facilitar a comunicação e envolvência
dos visitantes com o destino. As tecnologias móveis estão também a posicionar-se
neste meio, com oferta de aplicações que funcionam como:
• Guias de viagens ou mesmo para encontrar determinados recursos;
• Mapas interativos para os turistas;
• Procura de informação sobre eventos (agenda cultural);
• Promoções num determinado;
• Procura de informações sobre locais a visitar.

Figura 3.4. Tendências do eTurismo facilitadas pelas TICs

Fonte: Buhalis e O’Connor, 2005

A aposta no desenvolvimento do turismo sustentável, na sequência da exigência da
maioria dos segmentos de mercado, deve ser tida em consideração na
implementação de processos de estímulo do turismo a nível local, regional, nacional e
internacional. Neste sentido deve-se (UNWTO, 2011):
• Promover uma utilização ótima dos recursos ambientais que constituem um
elemento chave no desenvolvimento do turismo, manutenção dos processos
ecológicos essenciais e ajudando a conservar os recursos naturais e a
biodiversidade.
• Respeitar a autenticidade sociocultural das comunidades, conservar o seu
património monumental e cultural, promovendo uma vivência do património e
dos valores tradicionais, adotar princípios de ética empresarial e social, e
contribuir para o diálogo intercultural, compreensão e tolerância.
• Viabilização a curto, médio e longo prazo das operações económicas,
proporcionando benefícios socioeconómicos (distribuídos de forma justa) a
todos os intervenientes, valorizar os serviços e produtos típicos regionais
promovendo a base económica local, incluindo o emprego estável e gerar
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rendimentos, oportunidades e serviços sociais para promover a fixação das
populações residentes e comunidades e contribuindo para a redução da
pobreza.
Desenvolvimento do turismo sustentável baseia-se na participação ativa de todos os
interessados, bem como numa forte liderança política para garantir um amplo
envolvimento, cooperação e construção de consensos. O objetivo de alcançar o
turismo sustentável é um processo contínuo e requer uma monitorização constante
dos impactos, introduzindo as necessárias medidas preventivas e/ou corretivas
sempre que necessário. O turismo sustentável deve, ainda, estimular um nível
elevado de satisfação turística e garantir uma experiência significativa para os
visitantes, elevando a sua consciencialização sobre a sustentabilidade e a prática de
comportamentos de turismo sustentável entre eles.
Ao nível da ética empresarial e da responsabilidade social e empresarial começam a
aparecer, ainda que de uma forma pouco consistente, esforços com o intuito de se
definirem e implementarem políticas e modelos de governo organizacional visando o
acréscimo de competitividade e rentabilidade através da adoção de boas práticas de
gestão no quadro da sustentabilidade social, ambiental e económica e no modelo de
desenvolvimento adotado (Associação Portuguesa de Ética Empresarial). Ainda que a
maior parte das estratégias, políticas e exemplos apontados sejam para o mundo
empresarial, público e privado, as organizações e entidades de âmbito não
empresarial começam a olhar para a adoção destes princípios como uma forma de
afirmação e diferenciação ao nível do mercado, sobretudo em segmentos de mercado
com maior nível de formação, envolvimento social e maiores rendimentos.
As organizações regionais (de turismo e não só) têm, assim, a função de se
assumirem como órgãos ativos no suporte e desenvolvimento dos destinos turísticos
e/ou de regiões. Além da manutenção da sua função principal ao nível da promoção e
organização dos destinos turísticos, as suas atividades estão cada vez mais
reorientadas para a coordenação das redes de agentes (intrarregionais e interregionais) que operam nos vários setores de atividade da região. (Brás, Costa e
Buhalis, 2009).
O aumento dos níveis de governância e cooperação potenciam o sucesso das
estratégias de desenvolvimento regional adotadas, quer ao nível da construção
dessas estratégias, quer ao nível da sua implementação, assim como facilitam a
dinamização de ações de aprendizagem conjunta, disseminação do conhecimento e
partilha de experiências. A governância tem um papel central nos modelos de gestão,
tendendo para um modelo mais democrático, com coordenação e participação do
setor público e privado, relacionado com as especificidades de cada destino turístico
e interligando os objetivos individuais e comuns. Pretende-se um desenvolvimento
sustentável a médio e longo prazo, numa vertente de preservação do património
cultural, natural, social e económico. Através da coordenação interorganizacional a
rede regional beneficia das competências do setor público e do setor privado,
maximizando os impactos económicos e sociais resultantes do turismo (Brás, Costa e
Buhalis, 2009).
Ao nível da implementação da estratégia torna-se fundamental o envolvimento dos
diferentes agentes locais e regionais, públicos e privados, assumindo ambos um
papel fundamental para o desejado sucesso ao nível do desenvolvimento
socioeconómico de uma região ou destino turístico. A cooperação entre o setor
público e privado deve ser encorajada e cada um dos agentes locais deve fomentar
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ações de interligação, de forma a associar à vocação e função política e estratégica
dos agentes públicos uma visão de mercado empreendedora e competitiva patente
nos agentes privados, nomeadamente através de estruturas de alargada
representatividade regional.
Os consumidores anseiam vivenciar experiências duradouras, holísticas e pessoais,
ricas em sensações, bem como obter momentos inesquecíveis (Hosany e Witham,
2009; Pine e Gilmore, 1999). Note-se que a emoção, a exclusividade e o despertar de
sentimentos adquirem uma significância importante, assim sendo duas pessoas
podem não viver da mesma forma a mesma experiência, pois dependerá dos
pensamentos, expetativas e maneira de ser de cada indivíduo (Pine e Gilmore, 1999),
apesar de muitas pessoas poderem ter experiências comparáveis (Lorentzen, 2009).
Assim, é possível deduzir que a experiência é um processo mental (Sundbo, 2009).
Este fenómeno – Economia das Experiências – veio alterar significativamente os
modelos tradicionais, sendo que as empresas e as organizações devem então focarse em proporcionar experiências únicas e personalizadas, as quais se revelam o
motor principal de atração de clientes/turistas. Apesar da procura por estas
experiências ser o foco desta nova economia, não significa que se deva descurar o
planeamento ao nível dos produtos e serviços, por exemplo o caso da Walt Disney,
pioneira no que respeita à venda de experiências, além de proporcionar várias
experiências mágicas, não negligencia os seus restantes produtos e serviços:
alimentação, alojamento, merchandising, cruzeiros, entre outros (Pine e Gilmore,
1999).
A criação de experiências memoráveis que tentem interagir com todos os sentidos,
conduzirá a uma melhor gestão das expetativas, experiências e perceções,
assegurando assim que o cliente/turista volte, aumentando o grau de fidelização do
destino (Jackson, Morgan e Hemmington, 2009), uma vez que o foco deste novo
paradigma está no consumidor, nas suas expetativas e no seu envolvimento e
interação com o produto (Lorentzen, 2009; SunDbo, 2009).
A crescente competitividade no setor do turismo, resultante da globalização e da
evolução dos fatores de mercado, dos quais se destaca a evolução dinâmica da
procura sempre à procura de novos produtos, serviços e experiências que
representem um valor acrescentado, leva a uma constante mudança na gestão dos
destinos turísticos. A adaptação de cada destino ao meio competitivo global implica a
integração de estratégias de desenvolvimento, cada vez mais eficientes e eficazes,
considerando uma racionalização e otimização dos recursos existentes numa ótica de
desenvolvimento integrado e sustentado, adequando sempre que possível a sua
oferta às tendências da procura.
O planeamento do turismo torna-se essencial para obter o sucesso do
desenvolvimento e gestão da atividade turística, no entanto, deve ser entendido de
forma integrada, numa perspetiva sistémica, sendo necessário considerar uma
análise agregada quer pela perspetiva da oferta (atrações e atividades, serviços,
equipamentos e instalações) quer pela perspetiva da procura (mercados turísticos e
residentes) (World Tourism Organization [WTO], 2001).
Ao longo da história, o turismo tem sido um fenómeno caraterizado pela incorporação
constante de inovação, tendo sido essa evolução retratada na investigação
desenvolvida e publicada por diversos investigadores, que focam várias perspetivas
do setor do turismo (empresas, destinos, atividades, etc.). Facilmente se constata que
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a inovação se tornou um chavão que em muitos casos, é utilizado sem uma reflexão
mais profunda por muitos dos investigadores, sendo verdade que os investigadores
da área do turismo parecem começar a incorporar na sua investigação a teoria,
conceitos e metodologias relacionadas com a inovação e já conhecidas e aplicadas
há várias décadas em outros setores de atividade e/ou conhecimento (Hjalager,
2010).
O comércio internacional tem sido reconhecido como um ingrediente essencial para o
desenvolvimento económico, para o crescimento e para o bem-estar de uma nação.
São as trocas comerciais, desde os tempos imemoriais, que têm ligado as maiores
economias do mundo, mas as melhorias assinaláveis nas relações de
telecomunicações e de transporte internacionais têm aumentado cada vez mais as
relações entre os diferentes países de modo a que esses países se encontram cada
vez mais juntos (Fayed e Fletcher, 2002).
A internacionalização é normalmente definida como o processo de crescimento do
envolvimento em operações internacionais (Welch e Luostarinen, 1988; Smeral,
1998) e tem sido abordada na literatura científica considerando uma diversidade de
fatores em função de diferentes abordagens (Breda, 2010). Nas formas de
internacionalização a criação de parcerias e redes é uma das possibilidades mais
atrativas para as empresas que têm poucos recursos (financeiros, conhecimento,
etc.), recursos que podem ser encontrados em mercados externos através de outros
atores (Törnroos, 2002).
Para a maioria dos economistas a globalização significa principalmente um processo
de crescente integração e interdependência das economias nacionais por meio do
comércio de produtos, bens e serviços, por investimentos transfronteiriços e por
fluxos financeiros internacionais (Smeral, 1998), mas envolve também o intercâmbio e
o fluxo de conhecimento, valores e imagens, bem como as pessoas, a uma escala
global (Macleod, 2004).
A economia global está a ser impulsionada pela rápida circulação global de
informações, ideias, capitais, bens, serviços e pessoas, este é um fenómeno mundial,
caraterístico do Mundo atual desenvolvido, complementarmente evidencia-se também
um forte crescimento entre os mercados emergentes, como o Brasil, Rússia, Índia e
China (BRIC). Estas dinâmicas económicas mundiais favorecem o desenvolvimento
do turismo à escala mundial, na medida em que é considerado como um serviço por
uma grande parte da população mundial.
O crescimento do tráfego internacional vai continuar a subir em função da
necessidade de viajar para o exterior devido à globalização dos negócios e à
migração crescente, que juntamente com uma redução do custo da viagem permite
que um maior número de pessoas possa viajar. No entanto, um número de incertezas
críticas, tais como a crescente preocupação com as questões ambientais e a subida
significativa do preço do petróleo podem inibir essa tendência de crescimento.
Ao nível das viagens internacionais os viajantes de amanhã exigirão níveis mais
elevados de controlo, de conforto, de segurança, de personalização da experiência de
viagem e a crescente sofisticação das tecnologias de informação que permitem
reforçar a capacidade dos fornecedores de viagens (operadores, agências e
companhias aéreas e transportadores) para satisfazerem as expetativas da procura,
transformando a experiência do cliente, desde a reserva do serviço (viagem) à
recolha da bagagem no destino.
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O estudo da Amadeus (2008) aponta quatro principais segmentos de mercado, que
não sendo abrangentes representam os segmentos de mercado mais atrativos para a
indústria da aviação, a sua definição considerou as tendências sociais, económicas e
demográficas, na medida em que apresentam os desafios mais interessantes para os
agentes do setor e fornecedores de serviços:
• Active Seniors (com idade compreendida entre os 50 e 75) com os avanços
da ciência e da medicina, este grupo será mais saudável e mais ativo do que
as gerações anteriores da mesma idade, e com rendimentos mais elevados
disponíveis, tiram férias e curtos períodos de dias para relaxar e desfrutar;
• Global Clans refletem o crescimento da migração global e o aumento do
número de indivíduos e grupos que viajam internacionalmente para visitar
amigos e familiares. Para muitos, as condicionantes de reserva e o preço
será fundamental, mas com mais famílias a viajar será necessário atender às
necessidades das crianças, pais e avós que viajam em grupo;
• Cosmopolitan Commuters grupo de indivíduos que vivem e trabalham,
sistematicamente, em diferentes regiões, que aproveitam a descida dos
preços das viagens e a adoção de estilos de trabalho flexíveis para melhorar
sua qualidade de vida. Pretendem extrair o máximo valor do tempo gasto em
viagens, valorizam a facilidade de processos (reserva, check-in, viagem,
segurança, comodidade), bem como o acesso a tecnologia durante a viagem
e a consciência ecológica dos prestadores de serviços;
• Global Executives representam o segmento de mercado mais rico,
compreende os altos executivos de empresas com interesses internacionais
que viajam em classe elevada. As expectativas do serviço serão elevadas,
altamente personalizado e de luxo, sendo o tempo de viagem eficiente, seja
para trabalhar ou para relaxar.
Diversos fatores oferecem amplas oportunidades para o sector de Saúde e BemEstar, especialmente os mercados orientados para tratamentos estéticos, relaxantes
ou preventivos, como sejam:
• O envelhecimento da população e uma atenção cada vez mais orientada para
tratamentos termais e de prevenção;
• Uma exposição dos consumidores a uma grande diversidade de fatores
externos que afetam o seu Bem-Estar físico e psíquico, que faz com que
procurem momentos de descontração e Bem-Estar;
• Um crescente interesse pelo “culto do corpo”.
A estes fatores, que constituem uma forte evidência das oportunidades que se
apresentam para o sector, acresce um vasto leque de novos segmentos decorrentes
da evolução da sociedade, traduzida, entre muitos aspetos, em mudanças culturais e
de hábitos.
Muitas estâncias termais ou cidades históricas e resorts associados a termas
sofreram um declínio na popularidade nas últimas décadas e consequentemente uma
quebra no investimento e na qualidade dos espaços e serviços, e estão, atualmente,
a enfrentar uma forte concorrência de novas unidades e resorts de bem-estar
construídos de propósito e de unidades de spas em unidades hoteleiras. Embora
possam promover o seu património único, as instalações estão, por vezes,
degradadas, pouco funcionais e com necessidade de renovação, complementarmente
a diversidade, os níveis de serviço e a qualidade também tem decaído, estando a
oferta nesses locais desajustada das expetativas da procura que encara os
equipamentos e serviços mais recentes com uma proposta de valor mais elevada.
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Esta tendência é especialmente verdade em muitos locais da europa central e de
leste, assim como em Portugal em que a maioria das estâncias termais tem perdido
utilizadores e visitantes todos os anos, em que a falta de políticas, nacionais,
regionais e mesmo locais coerentes e da diminuição do apoio estatal (direto através
do reforço de ações e de investimento, e indireto através da comparticipação aos
utentes dos tratamentos) significou perda de qualidade e de serviços, bem como da
capacidade de investimento, inovação e criatividade. Por outro lado, o aumento da
concorrência de novos serviços e equipamentos com um melhor nível de qualidade e
inovação acelerou a perda de importância dos locais históricos que não tiveram
capacidade para se renovarem.
O turismo de saúde e de bem-estar está a tornar-se cada vez mais competitivo a nível
mundial evidenciando-se uma clara necessidade de desenvolver novos produtos e
serviços, cada vez mais únicos, criativos e exclusivos capazes de atrair visitantes e
aumentar a notoriedade dos locais. Embora muitos hotéis incluam unidades de spa e
de bem-estar, estes são serviços acabam por ser complementares aos hotéis, sendo
apenas mais uma atração para os seus utentes, porém se apostarem no segmento do
turismo de negócios e de conferências em que a componente de bem-estar pode ser
um incentivo considerável para se oferecer aos trabalhadores de uma empresa ou
aos participantes de uma conferências, aproveitando os benefícios adicionais de
relaxamento, tratamentos de beleza ou antisstress, como forma de motivar e melhorar
o desempenho dos colaboradores e participantes (Smith e Puczkó, 2009).
Cada vez mais os visitantes procuram dedicar-se à sua saúde e ao seu bem-estar e
nesse sentido procuram destinos e serviços com mais cuidado, optando por recursos,
instalações e tratamentos únicos. Ainda que muitos destinos, locais ou equipamentos
não possuam recursos naturais únicos para os diferenciar, eles devem apostar na
criatividade, inovação e qualidade de modo a criar um maior valor acrescentado e
notoriedade de mercado com o intuito de serem cada vez mais competitivos (Smith e
Puczkó, 2009).
Os visitantes são cada vez mais atraídos pelas tradições antigas e estão disponíveis
para viajar longas distâncias para experimentar produtos e tratamentos indígenas e
naturais, embora muitos spas de hotéis já ofereçam Ayurveda, massagens
Tailandesas ou medicina chinesa, alguns visitantes preferem visitar a origem dessas
tradições. As instalações para os turistas podem ser completamente novas, mas os
recursos e as tradições antigas acabam por ter um poder atrativo elevado. Os
visitantes são cada vez mais exigentes e podem preferir instalações de elevada
qualidade de um spa de luxo, mas ao mesmo tempo procurar elementos autênticos e
as raízes dos produtos e tratamentos locais (Smith e Puczkó, 2009).
A diversificação dos segmentos de mercado para muitos destinos e serviços assumese como um dos principais desafios, uma vez que face ao domínio tradicional por
mulheres e seniores, existe uma necessidade de considerar outros segmentos,
especialmente nos destinos que estão a atingir alguns pontos de saturação (Smith e
Puczkó, 2009).
Um dos principais desafios para muitos novos destinos saúde e bem-estar é a forma
de gerir as suas instalações e serviços. É cada vez mais comum aparecerem redes
de hotéis ou de gestão hoteleira com várias propriedades em todo o mundo, mas que
necessariamente introduzem elementos locais ou regionais para aumentar a ligação
ao território e associar-se aos elementos e caraterísticas únicas do local. Ao nível do
desempenho profissional dos colaboradores, torna-se necessário regular o acesso e
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a prática profissional de modo a salvaguardar a qualidade dos serviços e a
manutenção dos princípios nucleares, terapêuticos e tradicionais dos tratamentos
(Smith e Puczkó, 2009).
Muitas vezes, é difícil gerir novos investimentos e instalações de spa e de bem-estar
e/ou a introdução de novos produtos e serviços de modo a atrair diferentes
segmentos de mercado, na medida em que não exige apenas a pesquisa sobre as
diferentes necessidades dos visitantes, mas também a necessidade constante de
diferenciação dos espaços, infraestruturas, serviços e modelos de gestão e
comunicação. Complementarmente, torna-se necessário dotar os destinos de
infraestruturas e equipamentos que podem não gerar negócio mas satisfazem
determinados requisitos e/ou vão de encontro às expetativas e preferências dos
visitantes (Smith e Puczkó, 2009).
Ao nível da gestão dos recursos humanos, torna-se necessário ter em atenção os
níveis de conhecimento e de qualificação necessários em função dos serviços
existentes e das expetativas dos visitantes, facto que pode representar custos
elevados de gestão.
Muitos destinos consideram que possuem elevados níveis de diversidade e de
qualidade dos equipamentos, produtos e serviços que compõem a sua oferta, no
entanto considerando que operam num mercado cada vez mais global e competitivo
em que os potenciais visitantes são cada vez mais exigentes e têm acesso a um
maior número de informação, os destinos têm a necessidade de compreender de
facto o seu nível da oferta e ajustá-la face à procura de modo a serem mais atrativos
e competitivos, sob pena de perderem quota de mercado.
Ao nível da evolução do subsetor do turismo de saúde e de bem-estar perspetiva-se
que ganhe cada vez mais importância no contexto do turismo, acompanhando a
tendência global da crescente preocupação das pessoas pela sua saúde e bem-estar,
neste sentido Smith e Puczkó (2009) apontam algumas tendências específicas, tais
como:
• Weelpitals – uma integração dos serviços médicos com espaços de lazer,
bem-estar e spas no mesmo espaço físico, podem ser sob a forma de
unidades de spas melhoradas, modificação e adaptação de hospitais (ou
criação de espaços em hospitais) ou cruzeiros temáticos;
• SpaLiving Environments – criação de ambientes, estruturas e espaços
adaptados para as pessoas poderem usufruir de ambientes relaxantes e
tranquilos e aceder a serviços de spa, de meditação e de bem-estar, quer na
proximidade da sua residência (ambientes urbanos ou rurais) quer em
comunidades afastadas;
• Eco-Fit Resorts – espaços (hotéis, spas, etc.) que oferecem a possibilidade
de descanso e relaxamento das componentes físicas e mentais das pessoas
através de atividades e orientações baseadas nos princípios da natureza e
eco ambientais, pode incluir atividades ativas ou simplesmente caminhadas e
exercícios ligeiros, desporto de aventura, assim como planos nutricionais que
utilizem os produtos e as tradições da região;
• Dreamscapes – criação de experiências únicas, fantásticas e futuristas
utilizando novos conceitos do bem-estar e a introdução de tecnologias
avançadas, arquiteturas arrojadas ou paisagens e lugares únicos e
marcantes, visa apostar nos segmentos de mercado mais elevados e de luxo;
• MySpa – visa a customização e o acompanhamento dos utilizadores durante
e depois dos tratamentos e serviços de bem-estar através da adequação da
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oferta às necessidades individuais de cada utilizador aproveitando os
desenvolvimentos tecnológicos que possibilitam o acesso a um maior nível de
informação bem como o seu tratamento e análise em tempo real e propor
recomendações personalizadas;
Hol-Life Retreats – desenvolvimento de centros de repousos, de bem-estar
e/ou spas para as pessoas conseguirem quebrar as rotinas e fugir ao stress,
concentrando-se nas suas necessidades específicas, as atividades incluem
cursos e workshops sobre como manter o equilíbrio nas suas vidas, interação
social, bem-estar emocional, necessidades espirituais e saúde;
WellWorking – o bem-estar ocupacional será umas das áreas com maior
crescimento potencial, na medida em que empresários e trabalhadores irão
considerar a necessidade de equilibrar o tempo de trabalho e o bem-estar
cada vez mais necessário, de facto as grandes empresas já desenvolvem
ações e estimulam a participação em ações que promovam o bem-estar dos
seus trabalhadores compreendendo que assim serão mais criativos,
produtivos e fieis à empresa.
BudgetSpas – normalmente os spas atuais são considerados caros, em que
apesar de existir uma procura latente elevada, ela não consegue suportar os
custos dos bilhetes de entrada ou dos tratamentos, deste modo é crível que
possam aparecer projetos e estruturas da oferta que prestem esses serviços
a baixo custo democratizando o acesso aos spas e centros de tratamento.

Nos anos recentes, algumas estâncias termais, numa tentativa de se adaptarem às
novas necessidades e hábitos de consumo, desenvolveram esforços no sentido de
diversificar e promover a sua oferta, investindo em novos equipamentos e na
qualificação dos seus recursos humanos. Porém, no geral, as estâncias termais estão
ainda pouco estruturadas para poder competir no segmento de Saúde e Bem-Estar,
sendo poucas as que dispõem de serviços e atividades efetivamente dirigidas aos
turistas. Para além disso, as instalações são antigas e algumas mantêm um aspeto
pouco atrativo para a atividade turística (PENT,2006). Neste contexto, o estudo
sectorial desenvolvido no âmbito do PENT aponta como principais aspetos negativos
a ter em conta no sentido de reforçar a cadeia de valor associada ao termalismo:
• Limitada perspetiva turística;
• Fraca articulação da cadeia de valor.
Para assegurar o crescimento e valorização do mercado de termalismo, e dados os
recursos existentes e esforços que se têm vindo a verificar em algumas estâncias no
sentido da modernização e adaptação às novas tendências, a mesma equipa salienta
que se deveria atuar no sentido de se alcançar, na maioria das estâncias termais, um
grau de modernização elevado e homogéneo (bem como a oferta de alojamentos que
se encontra ao seu redor), que permita competir no mercado internacional a partir de
um conceito de Rede de Estâncias Termais com uma oferta de qualidade e com
elevado potencial turístico.
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3.3.
MERCADO NACIONAL

Em 2011, o Produto Interno bruto (PIB) diminuiu 1,6% em volume, após o aumento de
1,4% observado no ano anterior. A redução do PIB foi determinada pelo
comportamento da procura interna, que registou uma concentração de -6,2 p.p. em
2011, destacando-se a diminuição das Despesas de Consumo Final das Famílias e
do Investimento. Em sentido contrário, o contributo da procura externa líquida
aumentou 4,6 p.p. (0,5 p.p. em 2010), em resultado da diminuição das Importações
de Bens e Serviços, enquanto as Exportações de Bens e Serviços, embora
desacelerando, continuaram a aumentar.
Em 2012 e 2013, a queda na atividade económica apresentou alguns sinais de
estabilização. Este quadro recessivo da economia portuguesa traduziu-se numa
redução particularmente acentuada do emprego e num aumento da taxa de
desemprego para níveis máximos históricos. Paralelamente observou-se uma
significativa diminuição das necessidades de financiamento externo.
Estas dinâmicas tenderão a reforçar-se no futuro próximo, dado que o processo de
ajustamento económico ainda se encontra longe de concluído. A correção dos
desequilíbrios macroeconómicos da economia portuguesa implica um ajustamento
prolongado dos níveis de despesa dos setores público e privado e do grau de
alavancagem do setor bancário.
Complementarmente a implementação, por parte do Governo, de medidas de
austeridade tem originado uma retração da despesa em consumo por parte da
população, devido à perda significativa do poder de compra, que se tem repercutido
nos setores da área do turismo da economia nacional, produzindo um impacto
elevado nos destinos nacionais em que a procura nacional é superior à externa.
Em termos genéricos e a nível do mercado nacional o PENT 2013-2015 propõe o
desenvolvimento das seguintes iniciativas com o intuito estimular o crescimento do
mercado interno:
• Promover a variedade de opções e pontos de interesse a visitar em todo o
país;
• Elaborar e disponibilizar programas de férias de durações variadas e
direcionadas a diferentes segmentos de mercado;
• Potenciar a mensagem de Portugal enquanto país ainda com vasto e
interessante património natural, histórico e arquitetónico por descobrir pelos
residentes;
• Potenciar a genuinidade, autenticidade e variedade regional dos hábitos,
gastronomia e outras manifestações culturais para enriquecer a proposta de
valor das férias;
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Desenvolver propostas específicas direcionadas à captação de turistas na
época baixa;
Desenvolver programas de eventos regionais ao longo da maior parte do ano,
de modo a estimular a visita das diversas regiões em época baixa;
Desenvolver sistemas de CRM que assegurem o contacto permanente com o
mercado interno;
Desenvolver programas de fidelização e promoções especiais que cativem a
permanente atenção do mercado interno.

O segmento das Comunidades Portuguesas merece uma referência particular.
Estima-se que a população total de portugueses e luso-descendentes residentes no
estrangeiro ultrapasse largamente 5 milhões de pessoas, sendo razoável estimar que
anualmente sejam realizadas cerca de 1 milhão de viagens de portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro para Portugal, destacando-se a França,
Suíça, EUA, Brasil e Canadá como os principais mercados emissores (PENT).
Em 2010, cerca de 4 milhões de residentes, 37,4% da população residente em
Portugal, efetuou pelo menos uma viagem pernoitando fora do seu local de residência
habitual. O motivo económico foi o mais referido como um dos que impossibilitaram
deslocações turísticas, com 51,2% de representatividade. Nesse ano, realizaram-se
15,4 milhões de viagens por motivos turísticos, o que comparativamente a 2009 se
traduziu num decréscimo de 14,8%. O número de dormidas geradas pelas viagens
registou 68,1 milhões (-15% em 2009), dos quais 79,2% ou seja 53,9 milhões
corresponderam a dormidas em Portugal e 14,2 milhões (20,8%) a dormidas no
estrangeiro.
Maioritariamente os turistas pertencem ao grupo etário entre os 25-44 anos de idade
(31,7%). Sendo de salientar o grupo etário com mais de 64 anos que correspondeu
a13,5%. A motivação principal para viajar foi o Lazer, Recreio e Férias (69% do total),
seguida de Visita a Familiares e Amigos (44,2%) e Negócios/Profissionais (9,5%).
Registaram-se em Portugal 53,9 milhões de dormidas (2010) o que em relação a
2009 representou um decréscimo homólogo de 16%, ou seja -10 milhões de
dormidas. Da distribuição das dormidas por NUTS II, verificou-se que as regiões
Centro (3,3 dias de estada média) e o Algarve (7,1 dias) foram aquelas que
concentraram maior número de dormidas, com 26,6% em ambas as regiões.
Os portugueses preferiram fazer as suas deslocações em Portugal, sem qualquer tipo
de marcação prévia (79% do total), cerca de 2,4 milhões de viagens foram efetuadas
com marcação direta (17% do total), e apenas 493 mil (4% do total) efetuaram-se
através do recurso a agências de viagens.
A estrutura empresarial da distribuição turística nacional é na sua maioria de cariz
familiar e de pequenas dimensões, salvo algumas exceções. Os principais agentes do
mercado nacional, podem-se sintetizar nos seguintes grupos: Abreu, Top Atlântico e a
Geostar, relativamente às redes de distribuição internacionais, com forte presença em
Portugal, destacam-se, a Halcon, Viagens El Corte Inglês e a Tui Portugal.
Em Portugal regista-se, ainda, a existência de várias redes de agências de viagem
independentes que conseguem agregar em si uma quota elevada do mercado
nacional (cerca de 68%, 2009), das quais se destacam a GEA, a GO4TRAVEL,
AIRMET, Best Travel e a RAVT. Na sua totalidade o mercado está agregado em
vários tipos de redes, cerca de 80%, tendo em conta que existem agências não
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agregadas por terem atividades muito especializadas, nomeadamente de animação
turística, de autocarrista ou de operador.
Como visão conjunta da atividade turística em Portugal importa destacar os seguintes
seis conjuntos de indicadores para o Destino Portugal:
• As Receitas turísticas e os Proveitos dos empreendimentos. Se entre 2006 e
2012, o crescimento médio anual das receitas turísticas foi de 4,3%, os
proveitos dos empreendimentos apenas aumentaram a um ritmo anual de
1,1%, decorrente da pressão do turista sobre uma oferta crescente;
• O número de hóspedes e dormidas aumentou a uma taxa anual de 1,9% e
0,9%, respetivamente, tendo diminuído por essa via a estada média,
tendência que importa inverter. De realçar o crescimento anual de 1,3% das
dormidas de estrangeiros (quota de mercado de 69%);
• Em 2012, a nacionalidade das dormidas em empreendimentos turísticos
encontrava-se dividida em 31% mercado nacional, 39% conjunto do Reino
Unido, Espanha, Alemanha e França, 20% conjunto de Itália, Escandinávia,
Holanda, EUA, Brasil, Irlanda, Bélgica e Japão e 10% de outros mercados;
• A quota de mercado de Portugal a partir dos seus principais mercados
emissores apresenta-se relativamente estável sendo, em 2011, de 11,0% em
Espanha, 3,0% em França, 2,2% no Reino Unido, 1,6% na Holanda e 1,0%
na Alemanha;
• As taxas de ocupação quarto e o RevPar têm vindo a registar um decréscimo
no período, estabelecendo-se nos 51% e nos 32€, respetivamente, em 2012;
• O nível de satisfação com as férias em Portugal é elevada (8,5 numa escala
de 0 a 10) e, para 40% dos turistas inquiridos, as férias superaram as
expectativas, sendo elevada a intenção de voltar a Portugal nos próximos três
anos.
O mercado nacional do termalismo sofreu um impacto positivo após ter sido criado
em 1995 os programas de “Turismo Sénior” e de “Saúde e Termalismo Sénior”,
nomeadamente a componente do termalismo sénior que visa facilitar o acesso às
diferentes estâncias termais, a seniores maiores de sessenta anos de idade que
necessitavam de tratamentos termais, sempre aconselhado por prescrição médica.
Pretendeu-se, ainda, conciliar a terapia médica com o aproveitamento dos tempos
livres, a preços reduzidos, com elevados níveis de segurança e assistência,
fomentando adicionalmente a atividade e a frequência das estâncias termais.
Este facto permite, ainda, contribuir para dinamizar a economia de base local
associada às termas, sobretudo nas denominadas épocas baixas contrariando o
elevado efeito sazonal existente, pois de uma forma geral o programa apresenta os
seguintes objetivos:
• Melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população idosa,
nomeadamente através de tratamentos termais;
• Incentivar a participação dos seniores com mais baixos rendimentos;
• Incentivar a utilização dos estabelecimentos termais;
• Aumentar a utilização da capacidade hoteleira em zonas termais;
• Manter postos de trabalho no sector turístico;
• Potenciar o desenvolvimento económico das estâncias termais.
Tendo por base uma avaliação comparativa das condições de saúde dos
participantes, no início e após os tratamentos termais, a avaliação revela-se
francamente positiva, evidenciando melhorias em todos os parâmetros analisados,
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sobretudo nos relacionados com as indicações terapêuticas e medicinais associadas
às características terapêuticas da água (INATEL, 2002).
Apesar do turismo ser uma das principais atividades económicas a nível mundial,
existem ainda alguns grupos de pessoas que, devido a um conjunto diversificado de
constrangimentos, não têm acesso à prática de atividades turísticas. Um dos grupos
com maiores constrangimentos à participação em viagens turísticas o segmento
sénior, que apesar de se encontrar em crescimento a nível mundial, consequência do
aumento da esperança média de vida, possui, por vezes, constrangimentos
financeiros e de acessibilidade que o impedem de usufruir de alguns benefícios da
prática de atividades turísticas.
A oferta de programas de turismo social para este grupo permite que este segmento
tenha um maior acesso a viagens turísticas. A Fundação INATEL oferece programas
de turismo social para vários segmentos que possuem constrangimentos à prática de
atividades turísticas, sendo duas destas ofertas programas especificamente
direcionados para o segmento sénior – o Programa Turismo Sénior e o Programa
Saúde e Termalismo Sénior (UA, 2012).
Apesar da dinamização de qualquer programa que integre viagens turísticas
beneficiar as economias de origem dos participantes nessas viagens, não só através
das despesas que os visitantes realizam antes das viagens para as preparar, mas
também através dos efeitos que estas viagens geram nas economias de destino os
que assumem maior expressão.
O estudo dos impactes socioeconómicos do Programa Turismo Sénior 2001/2005
desenvolvido pela Universidade de Aveiro (UA, 2012) foi realizado recorrendo a
vários métodos. Numa primeira fase, foram inquiridos 1000 seniores participantes no
Programa e uma amostra das entidades participantes no Programa e do consórcio
local, para avaliar os impactes deste Programa, tanto a nível micro como macro. Os
resultados obtidos revelam claramente que este Programa tem um papel fundamental
na melhoria da qualidade de vida dos participantes (UA, 2012).
As viagens turísticas realizadas no âmbito do Programa Turismo Sénior originam
vários efeitos sociais e culturais para as comunidades recetoras. Os efeitos mais
percecionados pelos stakeholders do Programa pertencem a três grupos: (i)
oportunidades de socialização; (ii) valorização da cultura local e (iii) melhoria da oferta
local (UA, 2012).
Já ao nível das entidades participantes (empresas) os principais efeitos que
ocorreram nas atividades económicas que participaram diretamente no Programa
(unidades de alojamento, empresas de transporte, restaurantes, empresas de
animação e pontos de venda) e no comércio local. Os principais benefícios ocorreram
em termos de vendas, rentabilidade, qualidade dos produtos e serviços oferecidos,
emprego e em termos de fidelização do mercado (UA, 2012).
Na medida em que os programas nacionais de turismo sénior e de saúde ocorrem na
época baixa da atividade turística em Portugal e muitos dos destinos das viagens são
destinos localizados em regiões do interior, onde existem algumas limitações em
termos de opções de desenvolvimento. Os principais efeitos em termos territoriais
ocorreram ao nível da revitalização da oferta local, diminuição da sazonalidade,
qualificação da oferta global dos destinos e qualificação das atividades económicas
locais (UA, 2012).
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Uma reflexão global sobre a relação entre crises económicas e turismo social permite
concluir que se trata de uma relação complexa e, por vezes, com alguma
ambiguidade. Por um lado, em períodos de recessão económica os Governos
enfrentam constrangimentos orçamentais e necessitam de intervir em vários domínios
para minimizar os efeitos negativos que ocorrem na sociedade em consequência de
crises económicas generalizadas. Esta situação contribui, normalmente, para que
exista uma maior propensão para diminuir os fundos estatais direcionados para
políticas sociais que integrem a atividade turística, como é o caso do financiamento
de Programas de Turismo Social em Portugal (UA, 2012).
Em termos de procura, quer nas termas quer ao nível do SPA, constata-se uma clara
predominância de procura interna. Com efeito, a esmagadora maioria (98%) dos
clientes das termas são provenientes do mercado nacional, sendo que muitos dos
seus tratamentos são subvencionados pelo serviço nacional de saúde. Na sua
maioria são pessoas com mais de 60 anos que anualmente realizam tratamentos de
saúde e utilizam as instalações durante períodos de 1 a 2 semanas. Os clientes
estrangeiros são, principalmente, oriundos dos seguintes países: Reino Unido,
Alemanha, França, Rússia, Bélgica, Suíça e Espanha.
Portugal deve conquistar notoriedade no mercado internacional de atividades
relacionadas com o Bem-Estar, fazendo chegar ao conhecimento dos consumidores
finais e intermediários turísticos uma imagem de marca turística forte neste mercado.
Neste sentido, propõe que Portugal desenvolva clusters turísticos em regiões onde
existam recursos naturais adequados à realização das atividades relacionadas com o
Bem-Estar físico e psíquico. Em termos de segmentos de clientes, segundo os
resultados de um estudo realizado pela Mintel International Group, o segmento mais
atrativo para o sector é o dos adultos (40-50 anos), que representa cerca de 50% dos
turistas que realizam viagens de Saúde e Bem-Estar, pois são os que realizam um
maior número de viagens e têm maior propensão para gastar.
O consumidor de viagens de Saúde e Bem-Estar procura, além de tratamentos das
mais variadas tipologias, todo um cenário que proporcione uma sensação de
comodidade e Bem-Estar. Deste modo, torna-se fundamental oferecer o máximo de
conforto ao turista (oferta sofisticada, recursos humanos especializados, alojamentos
de qualidade e harmoniosos com a natureza, bons acessos, informação clara e em
diversos idiomas, etc.) com o objetivo de obter a máxima satisfação na sua viagem.
Em termos do perfil dos consumidores, as experiências mais adequadas a
desenvolver são as que têm uma forte componente estética, como sejam os
tratamentos para o Bem-Estar físico, psíquico, emocional e espiritual, realizados em
cenários naturais e com encanto. A par de uma linha de experiências com elevado
valor estético destinada ao público em geral, Portugal deverá desenvolver outras
linhas mais específicas para cada segmento de procura que se deseja captar.
Em termos de oferta, o sector de Saúde e Bem-Estar em Portugal deverá concentrar
maioritariamente a sua atenção na satisfação das necessidades dos clientes
relacionadas com a variedade, singularidade e aceitação. Entre outros aspetos,
Portugal deverá criar condições favoráveis para a implementação, ampliação e
melhoramento de centros de SPA, Wellness, balneários termais e terapias variadas,
como objetivo de ser considerado um Wellness destination de nível internacional e,
assim, poder oferecer uma combinação de variedade e qualidade de tratamentos aos
seus clientes. Acresce ainda a necessidade de estimular a pesquisa em matéria de
desenvolvimento e inovação de tratamentos e técnicas de última geração que
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marquem tendências no sector, para que Portugal mantenha a sua notoriedade no
mercado internacional.
No que diz respeito à singularidade, recomenda-se que seja dada especial atenção
ao tratamento personalizado, sendo importante que os centros que realizam
tratamentos de Wellness estejam sensibilizados para a importância de oferecer
pacotes à medida do cliente. Em matéria de aceitação, Portugal deverá, à
semelhança de outros destinos, realizar ações no sentido de fomentar a contratação
de pessoal altamente qualificado e com capacidade para falar vários idiomas para
que o cliente se sinta compreendido. Portugal deverá igualmente promover uma
certificação de qualidade na oferta de centros de SPA, ao nível das infraestruturas,
equipamentos e tratamentos, a fim de conseguir uma clara diferenciação dos seus
concorrentes e uma maior satisfação dos turistas.
Em suma convém salientar os seguintes elementos a potenciar no mercado nacional:
• Perceção positiva da imagem do destino quando comparado com alguns dos
principais destinos concorrentes,
• Destino seguro e pacífico,
• Ligação ao mundo rural, tradições, experiências e memórias relacionadas
com a infância,
• Diversificação da oferta, em particular em temáticas relacionadas com a
natureza e com forte componente ecológica,
• Existência das principais termas nacionais.

3.3.1.

CENTRO DE PORTUGAL

No período 2006 a 2012, registou-se uma estabilização do número de dormidas de
nacionais e um aumento de 270.000 dormidas internacionais (um aumento global de
dormidas de 8% e dos proveitos globais dos empreendimentos turísticos de 4%), que
compara com um aumento de 14% (5.100 camas) do lado da oferta. As taxas de
ocupação quarto situaram-se nos 36%, com um RevPar de 17€.
Os mercados externos aumentaram a sua representatividade na região (35% das
dormidas em 2006 vs. 39% em 2012), sobretudo devido aos mercados estratégicos
(Espanha e França) e outros como o Brasil. A sazonalidade manteve-se estável, com
julho, agosto e setembro a concentrarem 41% da procura internacional e 36% da
nacional.
A estratégia de mercados para o interior da região Centro, passa pela manutenção da
dinâmica de crescimento do mercado dos residentes em Portugal e a diversificação a
novos mercados e segmentos, sobretudo luso-descendentes de 2.ª e 3.ª geração. A
região Centro deve estruturar a oferta de circuitos turísticos religiosos e culturais, de
turismo de saúde e de turismo de natureza para promoção internacional.
Ao nível do produto, destacam-se a aposta nos seguintes produtos estratégicos:
circuitos turísticos religiosos e culturais, turismo de saúde, turismo de natureza, sol e
mar, gastronomia e vinhos e turismo náutico.
No turismo de saúde suportado na procura termal, verifica-se a necessidade de
requalificar zonas envolventes, desenvolver serviços especializados, criar conteúdos
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para disponibilização em canais internos e externos e reposicionar o produto termal
no mercado.
• A nível do bem-estar (spa e talassoterapia), verifica-se a necessidade de
desenvolver conteúdos para a sua disponibilização em canais específicos,
bem como apostar na diversidade de experiências de spa e talassoterapia.
• No domínio do turismo médico verifica-se a necessidade de fazer um
diagnóstico global da articulação entre serviços médicos e de turismo, bem
como proceder à análise da situação competitiva nacional e definição do
modelo de negócio que melhor potencie os serviços de turismo.

3.3.2.

REGIÃO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL

No período 2006 a 2012, registou-se um aumento de 70.000 dormidas nacionais e
620.000 internacionais (aumento global de dormidas de 18% e dos proveitos globais
dos empreendimentos turísticos de 16%), que compara com um aumento de 19%
(6.600 camas) do lado da oferta. As taxas de ocupação quarto situaram-se nos 44%,
com um RevPar de 24€.
Os mercados externos aumentaram a sua quota de mercado na região (48% das
dormidas em 2012 vs. 40% em 2006), sobretudo os mercados de desenvolvimento
(Itália, Escandinávia, Holanda, EUA, Brasil, Irlanda, Bélgica e Japão) e de
diversificação (Suíça, Canadá, Áustria, Polónia, Rússia e outros). A sazonalidade
estabilizou, concentrando em julho, agosto e setembro 38% da procura internacional
e 32% da nacional.
A estratégia passa por apostar nos mercados em crescimento (França, Brasil, Itália,
Holanda e Bélgica), alavancando as operações aéreas de baixo custo. A
consolidação dos mercados de Portugal e Espanha, e neste em especial a vizinha
Galiza, deve incidir nas férias de curta duração fora da alta estação, tirando partido da
facilidade de acessos.
A região Norte deve assim apostar em cinco produtos principais para desenvolver a
sua oferta: circuitos turísticos, religiosos e culturais; turismo de saúde; estadias de
curta duração em cidade; turismo de negócios; e turismo de natureza.
Ao nível do turismo de saúde, que inclui a vertente termas, verifica-se a necessidade
de requalificar zonas envolventes, desenvolver serviços especializados, criar
conteúdos para disponibilização em canais internos e externos e reposicionar o
produto termal no mercado:
• A nível do bem-estar (spa e talassoterapia), verifica-se a necessidade de
desenvolver conteúdos para a sua disponibilização em canais específicos,
bem como apostar na diversidade de experiências de spa e talassoterapia.
• No domínio do turismo médico verifica-se a necessidade de fazer um
diagnóstico global da articulação entre serviços médicos e de turismo, bem
como proceder à análise da situação competitiva nacional e definição do
modelo de negócio que melhor potencie os serviços de turismo.
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3.3.3.

REGIÃO DE LISBOA

No período 2006 a 2012 o mercado nacional aumentou 110.000 dormidas e o
internacional 1.200.000 (aumento global de dormidas de 16% e dos proveitos globais
dos empreendimentos turísticos de 9%), que compara com um aumento de 17%
(8.100 camas) do lado da oferta. As taxas de ocupação quarto situaram-se nos 61%,
com um RevPar de 43€.
Mantém-se estável a representatividade do mercado internacional (cerca de 70% da
procura), destacando-se os aumentos de emissores como o Brasil (mais 440.000
dormidas no período), a França e a Rússia. A sazonalidade manteve-se estável,
concentrando julho, agosto e setembro 35% da procura internacional e 32% da
nacional. A estratégia é de aposta nos mercados em crescimento, com destaque para
o Brasil, a França e a Rússia e na revitalização dos mercados consolidados, com a
fidelização da Espanha e novo impulso aos setores mais dinâmicos da Alemanha,
Itália, Reino Unido e EUA. Também é recomendada a abordagem da região,
articulada/integrada com a marca do destino Portugal, a mercados da Ásia e Médio
Oriente.
Os principais produtos para a região de Lisboa são as estadias de curta duração em
cidade, os circuitos turísticos religiosos e culturais, em particular os que envolvem as
peregrinações a Fátima, e o turismo de negócios. Carecem de maior desenvolvimento
os produtos golfe, náutico (náutica de recreio e surfing) e turismo residencial,
sobretudo no Estoril e no Oeste, a par da natureza (observação de aves e turismo
equestre) e do turismo de saúde.
Em termos de comunicação deve ser colocada em valor a multiplicidade de valores
culturais e naturais da região, sendo igualmente importante destacar os aspetos de
modernidade do destino.
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3.4.
MERCADO INTERNACIONAL

O segmento sénior tem vindo a assumir uma crescente importância na Europa,
resultado da tendência de envelhecimento da população observável neste continente.
Na União Europeia o grupo de pessoas de idade igual ou superior a 65 anos atingia
em 2010 quase 17.4% do total da população, contra 13.7% em 1990 (EUROSTAT,
2011). Este facto está relacionado com o aumento gradual da esperança de vida,
num contexto de melhores condições gerais de vida, sobretudo ao nível da saúde e
da assistência médica, mas deve-se, também, à gradual diminuição do número de
nascimentos nos países da UE-27, levando a uma mudança correspondente da
pirâmide etária.
As previsões da EUROSTAT (2008; EUROPOP2008, citado em EUROSTAT, 2011)
referentes à estrutura etária em 2060 apontam para um aumento da idade média dos
indivíduos que habitam os países da UE-27 que chegará aos 47.9 anos (contra uma
idade média de 40.9 anos em 2010).
Este panorama Europeu reflete-se, igualmente, em Portugal, onde, de acordo com o
INE (2011), o peso da população idosa continua a crescer, tanto em consequência de
um declínio de fertilidade, como de um aumento da longevidade. Este fenómeno
reflete-se num rácio de envelhecimento que cresceu de 102.2 indivíduos com 65 ou
mais anos de idade por cada 100 jovens com menos de 15 anos de idade, em 2000,
para um valor de 117.6 seniores por 100 jovens em 2009 (INE, 2011).
Urhausen (2008) mostrou, numa análise comparativa entre grupos etários ao nível de
comportamento turístico com base nas estatísticas de 2006 da EUROSTAT, que os
indivíduos entre os 25 e os 44 anos de idade representavam a grande maioria de
turistas, enquanto a população acima dos 65 anos representava apenas 15% do total
dos turistas Europeus.
Por outro lado, de todos os turistas Europeus, foram os mais idosos aqueles que
passaram mais tempo em férias por ano (24,3 noites por turista em viagens com
duração superior a 4 noites contra uma média de 20,5 noites da população Europeia
geral), mesmo existindo diferenças entre populações de diferentes países. De modo
semelhante, também foram os mais idosos que realizaram viagens com duração
média superior (11,7 noites contra uma média geral de 10,5 noites por viagem).
O rendimento e o estado de saúde são, geralmente, referidos como os principais
condicionantes da participação em viagens turísticas, tanto enquanto fatores
inibidores como facilitadores. É sobretudo a saúde que mais diferencia este grupo
etário dos grupos mais jovens, tendo tendência para aumentar de relevância à
medida que a idade aumenta e sendo, nesta faixa etária, uma preocupação crescente
que poderá determinar um interesse particular em produtos de turismo de saúde.
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A própria variável idade constitui, neste segmento, um determinante fundamental para
a frequência de viajar, havendo uma correlação entre o aumento da idade e a
degradação do estado de saúde, resultando, naturalmente, numa barreira crescente
face à prática turística e condicionando o tipo de viagens e atividades procuradas
(Neves, 2006). Por outro lado, não deixa ser verdade que apesar de alguns inibidores
da participação em atividades turísticas desaparecerem com a reforma (sobretudo a
disponibilidade de tempo para viajar, surgindo como facilitador).
O segmento de mercado dos seniores é caraterizado por ter cuidado na seleção das
suas prioridades e otimizar os recursos existentes, adaptando-se às condições de
vida atuais, sem deixar de realizar viagens, sobretudo se esta prática tem sido
habitual nos últimos anos de vida. Os seniores procuram, frequentemente, uma certa
continuidade, tanto psicológica e social do seu contexto de vida, como de
comportamentos padrões adquiridos (UA, 2012).
As motivações mais frequentemente referidas por parte dos idosos para a
participação em férias são: sair da rotina, descansar e relaxar, motivos sociais /
convívio (tanto fazer novas amizades como estar em família), bem como motivos
culturais (alargar horizontes, visitar locais novos, experimentar coisas novas) e a
realização de atividades físicas, sobretudo ao ar livre (UA, 2012).
Um estudo realizado em Portugal junto do segmento de turistas idosos destaca a
importância de duas motivações turísticas (Neves, 2006). A primeira, designada de
“evasão”, reflete, sobretudo, aspetos relacionados com o descanso e relaxamento e
onde a componente de saúde e bem-estar poderá enquadrar-se mais. Por outro lado,
no mesmo estudo o item “destino de termas” surge associado ao fator “diversão”. A
segunda, designada de “compras”, traduz a valorização da possibilidade de adquirir
lembranças e ter acesso a ofertas comerciais, associada também a uma vontade de
“relatar as experiências turísticas” a outros, isto é, a uma necessidade social e de
status (UA, 2012).
De acordo com os resultados do inquérito dirigido à população Europeia sobre
atitudes e práticas face ao turismo (Comissão Europeia, 2011), observam-se muitas
diferenças entre o grupo etário acima dos 55 anos face ao resto da população em
termos de motivações. Assim, a motivação mais relevante da média dos Europeus,
“descanso / recreação” (35,9%), tem uma importância relativamente menor (29,8%)
para este grupo, em que a visita de amigos e familiares se destaca como segundo
motivo (18,8%, contrastando com uma média de 16,8% para a população geral).
Por outro lado, o segundo motivo genericamente mais importante para os Europeus,
“sol e praia” (17,5%), assume uma importância menos relevante neste grupo (12,3%),
muito próximo da importância atribuída à “cultura/ religião” (12,2% face a uma média
de 7,8% nesta rubrica). Destaque ainda para a relevância superior dos “city trips”
(9,1% face a uma média de 8%) e da “natureza” (8,5% face a uma média de 6,5%),
neste grupo etário, sendo o “desporto” relativamente menos relevante (média da
população geral de 3,5%) (UA, 2012).
Pode-se reter que o mercado Sénior é heterogéneo em termos motivacionais,
havendo indivíduos mais motivados por experiencias educativas e culturais (um grupo
relevante), outros por experiências mais hedonistas, de entretenimento e relaxamento
num contexto diferente, alguns por atividades físicas (de baixo grau de exigência,
como passeios pedestres), sobretudo ao ar livro, e ainda outros pelo convívio e
desenvolvimento de laços de amizade ou pela nostalgia. Por outro lado, parece haver
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procuras multimotivacionais, em que a dimensão social, a procura da novidade, a
nostalgia bem como uma sensação de independência e liberdade são temas comuns
em muitos dos estudos analisados.
Globalmente, verifica-se, ainda, uma tendência para motivações que pressupõem
alguma atividade intelectual, social e/ou física se sobreporem ao mero relaxamento.
Importa ainda perceber que as motivações estão relacionadas com fatores como o
estado de saúde e o nível de habilitações literárias que se revelou como um
importante condicionante para o tipo de atividades procuradas (Neves, 2006, UA,
2012).
Tendo os programas de turismo social europeus para seniores um cariz social, as
viagens deveriam, sobretudo, ocorrer em períodos de época baixa do turismo nos
destinos, de modo a permitir rentabilizar a utilização dos recursos turísticos que,
muitas vezes, se encontram subaproveitados nos períodos de época baixa e,
simultaneamente possibilitar que os preços das viagens para os seniores sejam mais
acessíveis.
Um aspeto que assume particular relevância nestas viagens é o serviço de
acompanhamento prestado aos seniores. O acompanhamento permanente dos
seniores é particularmente relevante nestas viagens devido aos seguintes aspetos: (i)
ao facto de os seniores estarem a visitar um país com uma língua diferente; (ii) às
dificuldades que os seniores podem ter em falar nessa língua e compreendê-la; (iii) e
às diferenças existentes entre o país de origem e de destino, que podem originar
maiores necessidades de informação. É muito importante que as pessoas
responsáveis por acompanhar a viagem possuam um bom conhecimento da língua
do país de destino e, inclusivamente da língua das regiões por onde os seniores vão
passar até chegarem ao destino (UA, 2012).
É, ainda, importante que as pessoas que acompanham os seniores conheçam bem o
destino visitado e possuam algumas informações relevantes sobre esse destino,
nomeadamente sobre eventuais regras existentes no destino, de modo a possibilitar
uma deslocação mais agradável no destino e minorar eventuais problemas no
decurso da viagem. Como as viagens deste tipo de programas incluem uma grande
componente de animação é importante que a pessoa que acompanha os seniores
tenha formação na área da animação de modo a poder fornecer alguma colaboração
em algumas das atividades (UA, 2012).
Tendo em consideração os constrangimentos que os seniores têm em termos de
saúde e as debilidades que apresentam a esse nível, será importante que as viagens
integrem apoio médico. A este nível é importante que as próprias pessoas que
acompanham as viagens tenham formação para saber os primeiros cuidados a tomar
quando algum sénior tem sintomas de um problema de saúde, mas é também, muito
importante estabelecer acordos com entidades nos destinos turísticos de modo a
assegurar que os seniores poderão ter assistência médica no destino (UA, 2012).
É, ainda, particularmente relevante fornecer informação aos seniores sobre a
documentação que terão que ter para terem acesso a assistência médica no destino,
tendo em consideração que os requisitos para ter assistência médica no país de
residência e num país estrangeiro são diferentes e podem ainda ser diferentes
consoante o país estrangeiro para onde o sénior se desloca (UA, 2012).
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O princípio da sustentabilidade, subjacente aos programas de turismo social, e o facto
de as viagens de turismo social ocorrerem geralmente na época baixa, contribuem,
também, muitas vezes, para a dinamização de destinos que estão subaproveitados e
para uma melhor distribuição geográfica dos fluxos turísticos.
Pelo facto das viagens associadas aos programas sociais ocorrerem geralmente em
época baixa, e serem realizadas por seniores que querem alargar os seus horizontes
culturais, estes programas poderão fomentar a dinamização de recursos culturais ao
nível das áreas de destino. Tendo em consideração o carácter de socialização muito
vincado que os programas sociais possuem, os programas europeus para seniores
poderão permitir um interessante convívio ao nível dos destinos, entre pessoas
originárias de diferentes países e promover, deste modo, um maior intercâmbio
cultural nesses mesmos destinos (UA, 2012).
O número médio de viagens internacionais por sénior é, ainda, em alguns países,
reduzido, nomeadamente quando comparado com o número médio de viagens
domésticas por sénior, sugerindo que a proporção do total de seniores dos países
que viaja para o estrangeiro poderá vir a aumentar. No entanto, destacam-se, com
uma propensão média de viagens internacionais por sénior superior a 0,4, países
como o Reino Unido, a Suécia, a Bélgica, o Chipre, a Dinamarca, a Alemanha e a
Holanda. Note-se, ainda, que, no caso destes países, o número de viagens
internacionais é próximo, ou mesmo maior (no caso dos mais pequenos), do que o
correspondente número de viagens domésticas.
Ao nível de comportamentos turísticos destacam-se ainda, para além de estadas
mais prolongadas, uma utilização mais intensa das agências de viagens e dos
pacotes turísticos e um uso bastante menos intenso da internet, tanto para a procura
de informação como para a reserva de viagens, quando comparado com outros
grupos etários da população Europeia (EUROSTAT, 2011).
Ao nível dos destinos, as principais vantagens são, a nível económico, o facto de os
programas sociais europeus para seniores gerarem maiores receitas em diversos
produtos turísticos (ex.: transportes, alojamento, alimentação, souvenirs), de
contribuírem para uma maior rentabilização e criação de negócios no setor do
turismo, criarem mais emprego e promoverem uma maior atenuação da sazonalidade
da procura turística e para uma melhor redistribuição dos fluxos turísticos. A nível
sociocultural, estes programas fornecem, também, um maior contributo para a
dinamização dos recursos culturais e para o intercâmbio cultural.
Em termos de mercados internacionais consideram-se os definidos no âmbito do
processo de planeamento da promoção turística nacional nos mercados estrangeiros
para 2012 e tendo como base o enquadramento definido no Plano Nacional de
Promoção Turística apresentado em 2011, o Turismo de Portugal aponta um conjunto
de mercados emissores prioritários em função dos destinos turísticos nacionais
(NUTS II) e dos potenciais produtos turísticos.
A base da estratégia mantém-se estável nas suas principais linhas orientadoras,
nomeadamente no que respeita aos mercados, produtos turísticos e instrumentos
promocionais elegíveis.
Na Figura seguinte apresenta-se um esquema dos mercados com elevado potencial
para as regiões do Porto e Norte de Portugal e do Centro de Portugal (em função da
proximidade à Região do Douro), apontando em termos de alto, médio ou baixo
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potencial de captação de visitantes, consubstanciando-se a promoção nos mercados
emissores tradicionais com especial destaque para o touring de forma transversal a
todos os mercados e os mercados nórdicos e alemão ao nível do turismo de
natureza.

Figura 3.4. Proposta de Matriz de Produtos Prioritários/ Destinos/ Mercados

Fonte: Turismo de Portugal, IP

A definição dos mercados prioritários tem em consideração os indicadores de
mercado. Em função dos indicadores recolhidos e das análises dos resultados por
parte dos agentes regionais da área do turismo, o principal mercado emissor é o
mercado nacional, daí que se deve apostar no fortalecimento deste mercado
sobretudo para aumentar a taxa média de permanência e diminuir a sazonalidade,
aproveitando a proximidade geográfica e cultural face aos principais centros urbanos
nacionais.
Ao nível dos mercados externos, o principal mercado é o mercado Espanhol,
dominante face à proximidade geográfica, seguindo-se o mercado Britânico, Francês,
Alemão, Holandês e Italiano. Porém, torna-se necessário acompanhar as tendências
mundiais dos mercados, e encarar os mercados emergentes (ao nível do
desenvolvimento económico e do crescimento do volume de viagens turísticas, quer
nacionais quer internacionais) de modo a captar novos segmentos de mercado e a
diversificar a procura regional.
Neste sentido, a análise dos mercados potenciais teve em consideração os principais
indicadores da operação turística relativa aos principais mercados emissores
mundiais e a sua relação com o mercado nacional:
• Quota de Portugal no mercado emissor – quota de mercado do volume
total de viagens, hóspedes, dormidas e receitas no contexto global das
viagens para o estrangeiro dos residentes desse mercado;
• Volume de viagens para mercados internacionais – número global de
viagens que os residentes desse mercado fazem para o estrangeiro,
sobretudo para destinos semelhantes a Portugal e à oferta da região das
Termas de S. Pedro do Sul;
• Evolução do número de viagens – avaliar as tendências dos mercados,
quer em termos de viagens internas e externas, apostando nos mercados
emissores que evidenciam taxas de crescimento superiores;
• Despesas médias dos mercados emissores – despesas médias diárias e
por viagem, realizadas pelos residentes desse mercado nos destinos
internacionais;
• Frequência de visita a mercados estrangeiros – análise dos
comportamentos dos visitantes dos mercados emissores relativamente à
frequência e fidelização face a destinos concorrentes ou complementares;
• Acessibilidade – mercados localizados na proximidade da região de Lafões
em termos de tempo, viagens de avião (via Lisboa 4 a 5 horas ou via Porto de
3 a 4 horas), e viagens de carro de 3 a 5 horas.
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3.4.1.

MERCADO ALEMÃO

A Alemanha, em 2010, representava 16,3% da população e 20,2% do PIB da UE27,
sendo o 1º país da UE e a ‘locomotiva principal’ do seu crescimento económico, com
cerca de 81,7 milhões de habitantes e o 4º maior PIB do mundo, a Alemanha é
responsável por mais de 8,3% e 6,9% do valor das exportações e importações
mundiais, respetivamente, sendo o maior mercado europeu e um dos mais
competitivos do Mundo. Trata-se de um país altamente industrializado e diversificado,
a indústria transformadora e serviços conexos são ainda o coração da economia
germânica.
Todavia, a desaceleração rápida da atividade económica no 2º trimestre de 2011, em
consequência do aumento das importações superior ao das exportações e do
abrandamento do investimento, aponta para uma menor taxa de crescimento do PIB
em 2011, e uma desaceleração significativamente maior em 2012. A crise da dívida
soberana da Zona Euro apresenta-se, nos próximos anos, como o maior desafio e a
maior ameaça à estabilidade económica alemã.
Em 2011, realizaram-se no mercado alemão cerca de 113,8 milhões de viagens de
residentes alemães, das quais cerca de 67,4% corresponderam a viagens externas e
os restantes 32,6% reportaram a viagens internas. Observa-se, ainda, uma forte
representatividade do mercado outbound (76,7 milhões) relativamente ao mercado
interno (37,1 milhões) em 2011. No período 2006-2011, o mercado de outbound
registou um crescimento médio anual de 0,6% ao ano, e de 0,7% especificamente
para o mercado interno.
A Europa (viagens curtas) canaliza os fluxos germânicos para as principais capitais
(City Breaks / Touring), assim como, e sobretudo nos meses de Verão, para os
países da Bacia do Mediterrâneo (Sol & Mar). Os principais destinos turísticos dos
alemães foram a França e a Áustria, concentrando 28,0% dos fluxos de outbound
gerados pelo mercado, em 2011. Seguem-se outros destinos europeus, com quotas
significativas, designadamente a Itália (11,0%) e a Espanha (11,0%). No conjunto
total de destinos, Portugal ocupa o 20.º lugar, com uma quota de 0,9 %.
Em termos de gastos turísticos no estrangeiro, o mercado alemão continua a ocupar
a 1.ª posição em termos mundiais, concentrando uma quota na ordem de 8,2% em
2011. Os gastos dos turistas germânicos nos principais destinos incidem, em maior
grau, no Alojamento (40,2% do total dos gastos), seguido da restauração (18,9%).
Segundo um estudo recente da Reiseanalyse (RA 2012), os escalões etários dos
germânicos que mais viajam são os dos 25-34 e 35-49 anos, que concentram quotas
de 21,4% e 24,7%, respetivamente, seguidos do escalão dos +65 anos, que
representa 18,7% do total dos turistas que fazem férias. Uma grande parte dos
germânicos mantém o hábito de gozar férias nos meses mais quentes do ano –
época alta, de Julho a Setembro (50,8%).
O lazer continua a ser a principal motivação para as viagens dos germânicos para o
estrangeiro, com 75,9% da quota do total de viagens em 2011. O avião foi o meio de
transporte mais utilizado nas viagens para o exterior, embora com uma ligeira
diminuição de 2,4 p.p. do seu peso relativo.
Em 2012, em termos de fluxos totais dos passageiros internacionais com origem no
mercado alemão, a Espanha surge como líder do mercado com uma quota de 15,1%.
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Portugal posiciona-se na 14.ª posição, com uma quota de 1,7%, correspondente a 1,1
milhões de passageiros.
Em 2012, a Lufthansa Group. com uma frota de 710 aviões, posiciona-se na 5.ª
posição no ranking mundial e no 1.º lugar em termos europeus no que respeita ao
número de passageiros. Por sua vez, a companhia Air Berlin, com uma frota de 170
aviões, ocupou nesse ano o 18.º lugar no contexto mundial e a 7.ª posição a nível
europeu.
Ao nível da operação turística a TUI é líder de mercado, tanto no setor turístico como
marítimo, com cerca de 200 marcas, o Grupo Rewe ocupa a 2º posição e a Thomas
Cook ocupa o 3º lugar, e concentra mais de 100 marcas. Outros operadores são o
FTI Group, a Alltours Flugreisen, Aida Cruises, Schauinsland Reisen, L’Tur, GTI
Travel e Phoenix Reisen. Os Packages são o produto mais procurado pelos turistas
germânicos, concentrando 49,1% do total das vendas, com uma quota decrescente
nos últimos anos, as vendas de Avião, 2º produto mais vendido no mercado,
representam uma quota de 22,4%.
Ao nível das agências de viagem o Grupo Turístico Rewe, graças à sua rede de
distribuição, posiciona-se no 1º lugar com uma quota de 19,2% do mercado global. As
10 principais Agências de Viagens representam cerca de 69,9% do total das vendas,
das quais ainda se destacam a TUI Leisure Travel, Lufthansa City Center, BCD
Travel, Thomas Cook Partner, Carlson Wagonlit Travel, OFT Gesamt, L’Tur, TVG e
Reisecenter Alltours.
Os Packages são o produto mais procurado pelos turistas germânicos, concentrando
48,7% do total das vendas, com uma quota decrescente nos últimos anos. As vendas
de Avião, 2.º produto mais vendido no mercado, apresentam uma quota de 22,9%,
tendo vindo a ganhar representatividade. Existem na Alemanha cerca de 10.300
Agências de Viagens, das quais 9.600 especializadas em viagens de turismo e 700
em viagens de negócios.
Os tradicionais locais de cura alemães, e/ou estâncias termais, evidenciam uma
crescente concorrência, o que se deve, por um lado, à regulamentação e atualização
da legislação em vigor, e, por outro, à globalização de um fenómeno que evidencia
contornos crescentes de pendor turístico – o termalismo. Por outro lado, o mercado
alemão evidencia um potencial elevado, já que tradicionalmente é o país que
evidencia uma maior percentagem de pessoas residentes a fazerem termas com
frequência (cerca de 12%).
Em síntese, poder-se-á destacar:
• A Alemanha é o maior mercado emissor de turistas a nível mundial, tendo
gerado em 2011 cerca de 79,5 milhões de turistas, o que representa uma
quota de 9,4% do total da procura turística mundial
• Os principais destinos turísticos dos alemães foram, em 2011, a França e a
Áustria, que representam 28% dos fluxos de outbound gerados pelo mercado,
tendo ainda expressão significativa a Itália e a Espanha, cada um com cerca
de 11% de quota de mercado
• A Alemanha é o 4.º mercado da procura externa para Portugal em termos de
receitas, em 2012
• Em 2012, registaram-se 813,2 mil hóspedes residentes na Alemanha, que
foram responsáveis por cerca de 3,7 milhões de dormidas e 871,7 milhões de
euros de receitas
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•

A procura externa proveniente da Alemanha teve um comportamento
bastante positivo no ano de 2012, registando um aumento de +10,0% nos
hóspedes, +9,6% nas dormidas e +7,1% nas receitas, apenas sendo
superado em termos absolutos pelo mercado francês
Algarve (37,3%) e Madeira (35,6%) são as principais regiões de destino em
2012
Os Hotéis concentram 64% das dormidas de alemães em 2012, sobretudo
em hotéis 4* (42,8%)
Cerca de 69,8% do tráfego aéreo para Portugal foi operado por companhias
tradicionais e 29,3% por companhias low cost, em 2012

[ Elementos Chave a Dinamizar (análise não exaustiva) ]
• Portugal é considerado um país seguro e pacífico
• Riqueza histórica e cultural e bom clima
• Boas ligações aéreas regulares, em especial para Lisboa e Porto
• Capacidade de diversificação do produto turístico do tradicional Sol e Mar
• Perceção crescente de Portugal como destino turístico por parte da imprensa
escrita
• Gastronomia é muito apreciada
• Destino com altas preocupações ambientais, particularmente na utilização de
energias renováveis
• Diversificação da oferta, em temáticas relacionadas com a natureza e com
forte componente ecológica
• Mercado Sénior
• Diversificação de motivações da procura e segmentos do mercado (cruzeiros,
wellness, luxo, meeting & incentives, gastronomia, viagens de estudo,
estágios desportivos, turismo ativo e touring)
• Possibilidade de aumentar a visibilidade do destino através de campanhas,
associando a imagem ao “hard selling”

3.4.2.

MERCADO ESPANHOL

Em 2010, a Espanha, avaliado pelo PIB pm, posicionou-se como a 12ª economia
mundial e a 6ª maior economia da Europa. A economia espanhola registou em 2009
um forte recuo da atividade económica na ordem de 3,7%, consequência de uma
acentuada debilidade da procura interna, a par de uma forte queda das vendas ao
exterior.
A economia e o consumo deverão crescer a um ritmo mais lento do que o verificado
antes da crise, mantendo-se um elevado nível de desemprego, superior a 20% da
população ativa. Espera-se uma recuperação gradual do consumo privado, as
famílias espanholas restringem as compras, afetadas pela elevada taxa de
desemprego e pelas restrições na concessão de crédito.
O consumo público permanecerá afetado pela execução de um profundo ajustamento
orçamental para controlo do défice público. A curto/ médio prazo, a política do
Governo deverá focar-se na recuperação da economia e implementação de medidas
para aumento da competitividade e produtividade, na melhoria das finanças públicas
e na recuperação da confiança por parte dos investidores.
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As comunidades com maior nível de população (Andaluzia, Catalunha, Madrid,
Valência e Galiza) concentram 69,0% do total da população espanhola
correspondendo a 31,8 milhões de habitantes. Avaliadas pelo indicador PIB p.m., em
2010, as Comunidades que apresentam o maior nível de contributo para a economia
espanhola são a Catalunha, com uma quota de 18,6%, Madrid (17,9%), e a Andaluzia
(13,5%), totalizando no seu conjunto 50,0% do total nacional.
Em 2010, os residentes em Espanha realizaram um total de 162,2 milhões de
viagens, valor que traduz um decréscimo de 5,5%, face a 2009. Observou-se uma
forte representatividade das viagens internas 148,6 milhões (91,6%) face ao valor das
viagens externas 13,6 milhões (8,6%). Do total das viagens ao estrangeiro, 28,3%
foram realizadas por turistas da Comunidade Autónoma da Catalunha, seguida da
Comunidade de Madrid, que gerou 18,0%.
A França é o principal destino do mercado, concentrando 20,4% (2010) do total dos
turistas espanhóis para o exterior e Portugal surge na 2ª posição, com uma quota de
11,4% (2010) e um crescimento homólogo de 10,2%. O número de dormidas nos
estabelecimentos hoteleiros por parte dos residentes espanhóis no exterior situou-se
nos 118,4 milhões, um crescimento de 10,3% face a 2009, Portugal ocupa o 4º lugar
com uma quota de 6,6%, atrás da França (12,0%), Marrocos (10,7%) e Itália (8,3%).
Observa-se que a faixa etária com maior representatividade de turistas deste
mercado é a faixa compreendida entre os 25 e os 34 anos, que concentra 35,1% do
total da procura, em 2010. Nesse ano, a nível do mercado de outbound, as Classes
Sociais Alta e Média têm grande apetência para viajar, concentrando quotas
significativas, quer nas viagens de férias principais quer nas viagens short-breaks. As
viagens dos casais de turistas espanhóis apresentam uma quota de 30,4% do total
das viagens para o estrangeiro.
A estada média dos turistas de Espanha em destinos internacionais foi, em 25,4%
dos casos, de 8 a 15 dias, valor representativo da importância das férias principais.
Uma grande parte dos espanhóis mantém o hábito de tirar férias na época alta
(31,6% de Julho a Setembro), facto que está associado ao período de férias
escolares.
As viagens ao estrangeiro com recurso a reservas prévias representaram 62,7% do
total das viagens para o exterior, enquanto a opção de não efetuar quaisquer
reservas totalizou 37,3% das viagens. O Lazer constitui a principal motivação dos
turistas espanhóis, representando cerca de 51,3% do total das viagens ao estrangeiro
(12,8 milhões de viagens), dentro desta componente destaca-se o Turismo Cultural
com um peso de 65,4% seguido do Sol e Mar e Campo (15,4%).
Os principais operadores turísticos espanhóis são o grupo Orizonia Corporación (no
qual se destaca a Iberojet, mas inclui a Solplan, a Viva, Condor, Kirunna), e os
operadores Travelplan, Pullmantur, Mundosocial, Soltour, Panavisión, Catai Tours e
Politours. Em 2010, as vendas globais ascenderam a 3.520 milhões €, apresentando
um crescimento de 5,1% face a 2009.
Em termos de agências de viagens, a Viajes El Corte Inglês posiciona-se no primeiro
lugar, seguida da Halcon Viajes Equador, da Viajes Iberia, da Carlson Wagonlit
Travel, da Barceló Viajes, da Almeida Viajes, da Viajes Jumbo Tours, da Viajes Eroski
Bidaiaka e Olympia Viajes, entre outras. Em termos das agências online destacam-se
a eDreams, a Rumbo, a Logitravel e a Atrapalo.
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O mercado espanhol é um dos principais mercados emissores para Portugal, em
2010, o mercado de Espanha posicionou-se nos 1º (hóspedes) e 3º lugar (dormidas)
do ranking dos mercados externos para Portugal. Ao nível da geração de receitas
turísticas, este mercado ocupa a 3ª posição no conjunto da procura externa para os
destinos nacionais, registando uma quota acima dos 14%.
A evolução do número de dormidas apresenta um comportamento similar ao
registado para o número de hóspedes, contudo, nos últimos anos tem sido menos
favorável, indicador de menores estadias médias do mercado espanhol em Portugal.
Destaque para o comportamento das receitas turísticas (+3,5%) face às dormidas
(+0,6%) e hóspedes (+1,6%), desde 2006.
Para os turistas espanhóis, o clima e a paisagem são o maior fator impulsionador na
escolha de Portugal como destino de lazer, em 2010 estima-se que cerca de 22,3%
dos turistas espanhóis que visitaram Portugal provém da comunidade de Andaluzia,
seguido de Madrid com 19,1%. Nesse ano, as faixas etárias compreendidas entre os
40 e os 55 anos e dos 30-39 anos, apresentam uma quota de 35,4% e 31,1%,
respetivamente. O recurso ao transporte rodoviário (carro próprio) representou cerca
de 61% do total das viagens para Portugal, enquanto a via aérea totalizou uma quota
de 27%.
Em termos genéricos a estratégia nacional (PENT 2013-2015) propõe o
desenvolvimento das realidades do mercado espanhol como forma de captar e
estimular o crescimento do mercado espanhol em Portugal, nomeadamente:
• Aprofundar o conhecimento do mercado espanhol, segmentando-o e
entendendo as preferências de cada segmento;
• Desenvolver programas de férias direcionados a cada segmento;
• Fomentar a criação de propostas específicas para os feriados e “pontes”
espanhóis e promovê-las;
• Explorar as ligações histórico-culturais dos dois países para enriquecer a
experiência da visita;
• Divulgar o calendário de eventos (culturais, gastronómicos, …) em Espanha,
em particular na época baixa, para atenuar a sazonalidade;
• Intensificar as ações de promoção direta junto de entidades ligadas a
produtos específicos – clubes de enólogos, promotores de eventos para
empresas;
• Reforçar a comunicação em língua castelhana.

[ Elementos Chave a Dinamizar (análise não exaustiva) ]
• Proximidade geográfica, boas acessibilidades e facilidade linguística
• Portugal é percecionado como destino “diferente” das ofertas domésticas com
boa relação qualidade/preço
• Fator segurança – Portugal é considerado um destino seguro e pacífico;
• População hospitaleira aliada a uma oferta gastronómica com reconhecida
qualidade, variedade e tipicidade
• Crescente integração económica entre Portugal e Espanha, potenciando o
turismo de negócios
• Diversificação da oferta, em temáticas relacionadas com a natureza e com
forte componente ecológica
• Elevado grau de satisfação dos turistas espanhóis
• Boas ligações aéreas, e boas acessibilidades rodoviárias
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3.4.3.

MERCADO BRITÂNICO (REINO UNIDO)

Em 2010, o Reino Unido, avaliado pelo PIB pm, posicionou-se como a 6ª economia
mundial e a 3ª maior economia da Europa após a Alemanha e a França, foi o 10º
exportador e o 6º importador a nível mundial. Atualmente a economia do Reino Unido
encontra-se muito fragilizada (após saída da maior recessão económica no final de
2009), com um setor financeiro enfraquecido (representa 77,1% do PIB), um elevado
nível de endividamento e um nível de competitividade cada vez mais baixo.
Redução do deficit público continua como 1ª prioridade do Governo britânico, neste
sentido estão a ser adotadas medidas de austeridade e cortes nos gastos públicos,
continuam a provocar uma redução significativa na qualidade de vida das famílias
britânicas: estima-se a quebra de 10% em 3 anos podendo estender-se até 10 anos
(repercussões sociais). O aumento de impostos e cortes na despesa fruto das
medidas de austeridade do Governo britânico levam a redução significativa do
rendimento disponível por parte do consumidor britânico.
O desemprego estabilizou mas continua acima dos valores anteriores a 2008
(especialmente na componente pública), a inflação está estabilizada (combustíveis e
alimentos) e regista-se uma ligeira melhoria da Libra face ao Euro. Continua uma
elevada retração na concessão de crédito e na redução na injeção de liquidez por
parte do Banco de Inglaterra como medida para atenuar os sinais de crise da
economia britânica (“quantitative easing” - compra de ativos financeiros).
O Reino Unido continua a ser um dos principais mercados geradores de fluxos
turísticos à escala mundial, com 58,0 milhões de saídas em 2013 (+3% face a 2012).
Observa-se uma forte representatividade do mercado outbound vs. mercado inbound
(cerca de 1,8 vezes superior): 58,0 milhões de saídas contra 32,9 milhões de
visitantes. No período 2007-2013, o mercado de outbound registou crescimento
médio anual negativo -2,36% vs +0,076% apresentado pelo mercado inbound. Em
2013 este mercado deteve uma quota de 5,3% na emissão dos fluxos turísticos
mundiais, e ocupa a 4ª posição atrás da China (1º), Alemanha (2º) e EUA (3º) (OMT,
2013).
Em 2012, o mercado britânico registou um total de 32,5 mil milhões de libras (+2,7%
face a 2011) de gastos turísticos. O gasto médio por turista britânico foi, em média, de
575 £. A Europa concentrou cerca de 61,7% dos gastos turísticos britânicos no
exterior. Os principais “alvos” dos gastos dos turistas britânicos foram a Espanha,
França (que cresceram 4,7% e 0,3%, respetivamente) e os EUA (+1,5%),
concentrando estes 3 mercados 37,6% do total dos gastos britânicos no estrangeiro
(12,2 mil milhões £). Portugal, posiciona-se na 6ª posição no contexto global, com
quota de 3,3% do total dos gastos no mercado exterior e regista um crescimento de
12,2%, comparativamente a 2011.
Ao nível da operação turística a Thomas Cook é líder do mercado britânico, com uma
quota de 24,7% e um volume de passageiros na ordem de 4,3 milhões, seguido da
TUI, com 22,8% de quota e um volume de passageiros de 3,99 milhões. Estes dois
grupos principais concentraram, neste período, uma quota global de 47,5% do
mercado organizado. Referem-se ainda outros operadores com quota de mercado
relevante, tais como a Expedia, a Gold Medal Travel, a Travelworld Vacations, Virgin
Holidays e TrailFinders.
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As vendas de Packages de férias tradicionais por parte dos Operadores Turísticos
tradicionais são responsáveis conjuntamente com as vendas de avião e de cruzeiros
por 65% do total das compras feitas pelos turistas britânicos. Nas vendas dos
Operadores Turísticos online, os packages de férias tradicionais, de voos e packages
dinâmicos, totalizaram 86,5% do total das vendas no mercado, em 2010
Relativamente ao retalho de viagens (dominado pelos mesmos grupos do mercado
grossista) as agências pertencentes ao Grupo Thomas Cook/MyTravel lideram o
mercado, em 2010, com uma quota global de 28,0%, seguida do Grupo TUI/First
Choice e suas demais agências com 26,5% de quota. Salientam-se ainda as
seguintes agências Advantage Travel Centers, Co-operative Travel, Global Travel,
Worldchoice e Mid Counties Co-op. Os grandes operadores dominam também a
oferta da indústria turística na Internet, estando presentes entre os 10 websites online
mais visitados
Em 2010, o mercado britânico posicionou-se nos 1º e 2º lugares do ranking dos
mercados externos para Portugal, aferido pelos indicadores das dormidas e dos
hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos,
respetivamente. Ao nível da geração de receitas, este mercado ocupa a 1ª posição no
conjunto da procura externa para os destinos nacionais, registando quotas acima dos
16% nos principais indicadores estatísticos.
Portugal é conhecido no mercado especialmente pelo Algarve e também Madeira. Na
comunicação com o consumidor, é essencial apresentar produto/serviço que seja
diferenciado; ligação com a região. Para os turistas britânicos, o clima e a paisagem
são os fatores impulsionadores na escolha de Portugal como destino de lazer na fase
inicial de planeamento das suas férias. A via aérea concentra cerca de 98,2% dos
turistas britânicos que se dirigiram a Portugal, em 2010. No caso de Portugal, estimase que a motivação Lazer e a associada ao Package Tour e às VFR têm um peso
significativo, representando cerca de 96,1%.
A oferta deve adotar uma abordagem objetiva e simples na comunicação da
mensagem, mais do que um simples serviço é essencial comunicar uma experiência
(aproveitamento de eventos na região). Deve-se apostar no social media: criação da
respetiva rede de seguidores/pessoas que estão interessadas no seu produto e
região; boa descrição, imagens, vídeos, e com efeitos na venda. Preparar recursos
adequadamente para esta importante tarefa de lidar diretamente com o cliente.
Os destinos devem adotar parcerias com Operadores Turísticos através de estratégia
de marketing que aumentará a notoriedade e resultados do seu negócio e da sua
região: Fam trips / Road shows / Workshops / Brochura / Microsite. A articulação com
a região é essencial na abordagem ao mercado uma vez que se verifica uma
dificuldade atual em aceder aos potenciais parceiros. Deve verificar-se uma
disponibilidade para colaborar em visitas de imprensa a realizar-se na sua região.
Investimento pequeno mas o resultado pode ser relevante, assim como a participação
em feiras de trade em conjunto com a região (ex: WTM ou feiras mais especializadas:
Birdfair, Destinations, Outdoor Show).
A região deve assim apostar na comercialização de uma solução que seja diferente,
acrescente valor e que seja percecionado pelo cliente, adotar uma adequada política
de preços: mercado é sensível mas conciliar com o posicionamento pretendido, bem
como exercer uma eficaz gestão do canal promoções.
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[ Elementos Chave a Dinamizar (análise não exaustiva) ]
• Perceção positiva da imagem do destino quando comparado com alguns dos
principais destinos concorrentes
• Forte ligação histórica/ cultural entre Portugal e o Reino Unido
• Existência de ligações aéreas consolidadas, especialmente low cost
• Destino seguro, pacífico e de fácil comunicação
• Modernização da oferta turística nacional e surgimento de novas áreas de
oferta tanto ao nível do produto como de destino
• Diversificação da oferta, em particular em temáticas relacionadas com a
natureza e com forte componente ecológica
• Gastronomia portuguesa diversificada e facilmente apreciada pelos britânicos
• Novas ligações para os diversos destinos regionais
• Mercado com forte apetência para o gozo de férias no estrangeiro

3.4.4.

MERCADO FRANCÊS

Em 2011, A França, avaliada pelo PIB pm, posiciona-se como a 5ª economia mundial
e a 2ª maior da Europa logo a seguir à Alemanha. Nesse ano, a França ocupou a 6ª e
5ª posição, respetivamente, como exportador e como importador a nível mundial. O
setor dos serviços é o predominante nesta economia moderna, a agricultura
representa 2% do PIB e a indústria, incluindo a energia, cerca de 15%. A França é
anfitriã de mais de 22 000 empresas estrangeiras e Paris (a capital) é o centro de um
grande número de empresas multinacionais.
As conturbações inerentes às dívidas soberanas dos países da zona euro, as
sucessivas tensões criadas nos mercados financeiros, e o crescente aumento da sua
própria dívida externa, obrigaram à implementação de medidas para os próximos
anos, com o objetivo de reequilibrar as finanças públicas.
Em 2011, cerca de 85,9 milhões de residentes franceses tiraram férias no mercado
interno e no estrangeiro, valor que traduz um acréscimo de 7,3% face a 2010, dos
quais cerca de 71,2% corresponderam a deslocações internas, e os restantes 28,8%
reportam a deslocações de hóspedes franceses ao estrangeiro. Observa-se uma forte
representatividade do mercado inbound vs. mercado outbound (2,5 vezes superior) –
61,2 milhões contra 24,7 milhões de hóspedes, em 2011. No período 2006-2011, o
mercado de inbound registou um crescimento médio anual de 0,6% ao ano vs. -0,3%
apresentado pelo mercado outbound.
Os principais destinos turísticos da França foram a Espanha e a Itália concentrando
35,1% dos fluxos de outbound gerados pelo mercado, em 2011. No conjunto total de
destinos TOP 10, Portugal ocupa o 7º lugar, com uma quota de 3,3%.
Em 2011, aferido pelo indicador gastos turísticos no estrangeiro, o mercado francês
ocupou a 5ª posição mundial, concentrando uma quota na ordem de 4,3% e
posicionou-se no 3º lugar a nível europeu, (quota 8,1%). Nesse ano, o gasto médio
do turista francês por viagem ao estrangeiro ascendeu em média a cerca de 1.021 €.
Observa-se que as faixas etárias com maior representatividade de turistas deste
mercado são as faixas etárias compreendidas entre os 25 e os 34 anos e dos 35 aos
49 anos que concentram 25,6% e 24,1%, respetivamente, do total da procura, em
2011. A estadia média dos turistas franceses em destinos internacionais é, em 68,6%
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dos casos, de 6 a 15 noites, valor representativo da importância das férias principais,
em 2011. Uma grande parte dos germânicos mantém o hábito de tirar férias nos
meses mais quentes do ano – época alta (41,9% de Julho a Setembro).
Em 2011, registo para o facto da maioria das viagens dos franceses para o
estrangeiro ter como motivação o Lazer, representando 85,2% do total de viagens ao
exterior (inclui Lazer, Inclusive Tour e Visit Friends and Relatives). Os produtos
turísticos com maior procura dos turistas franceses são Sol e Mar e as cidades
(componente Cultural, Touring e City Breaks).
Existem atualmente mais de 500 Operadores Turísticos no mercado francês, dos
quais o Grupo TUI e Thomas Cook lideram o ranking do mercado. Estes dois
principais grupos, concentraram neste período uma quota global de 22,5% do
mercado organizado, mediante a aquisição de operadores e redes de distribuição
bem como acordos de cooperação que na prática se traduzem por uma integração de
marcas.
A nível nacional o Club Méditerranée e Nouvelles Frontières, registam um volume de
faturação significativo, acima de mil milhões de euros, concentrando quota de 8,7% e
6,3%, respetivamente. Numa 2º linha, surgem os operadores Voyages Touraventures,
Fram, Pierre & Vacances, Look Voyages, Voyages Kuoni e Vancances Transat que
concentram no seu global, uma quota na ordem de 12,2%.
O mercado Francês faz parte dos principais mercados emissores para Portugal,
posicionando-se no TOP 5 da procura externa para os destinos nacionais, detendo
uma posição mais relevante quando avaliado pelo indicador das receitas, onde ocupa
o 2º lugar no ranking, com uma quota de 17,8%, logo após o Reino Unido, que detém
uma quota de 18,0%. Em 2011 este mercado apresentou níveis de performance
positivos face ao ano anterior, apresentando acréscimos que variam entre os 9,3% e
19,1%, registando o indicador das dormidas nos estabelecimentos hoteleiros,
aldeamentos e apartamentos turísticos, o comportamento mais favorável.
A sazonalidade da procura da França para Portugal revela que 41,1% dos fluxos
ocorrem durante a época alta (Julho, Agosto e Setembro), 42,2% na época média
(Abril, Maio, Junho e Outubro) e 16,8% na época baixa. Lisboa e Madeira são os
principais destinos dos turistas franceses em território nacional, com uma quota da
ordem dos 30,2% e 25,4%, respetivamente, em 2011. O Norte e o Centro são
destinos com uma procura relevante, com quotas nos dois dígitos.
De acordo com um Estudo recente da GFK Metris, para os turistas franceses, o clima
e a paisagem são o fator impulsionador na escolha de Portugal como destino de lazer
na fase inicial de planeamento das suas férias, seguido do fator preço da viagem e
em menor grau da proximidade ao destino Portugal.
Continuam a ser privilegiadas neste mercado ofertas de Turismo Cultural (história,
arte, monumentos, património), Touring / City-Short Breaks, Fly & Drive, Turismo de
Negócios, Turismo Religioso, Turismo Natureza, Gastronomia e Vinhos, Golfe e
Pousadas. Go Voyages manteve-se como o principal operador francês a trabalhar o
destino Portugal.
Em síntese, poder-se-á destacar que o mercado francês:
• 9.º mercado emissor de turistas a nível mundial, com 24,5 milhões de turistas
e 2,8% de quota em 2011
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•
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•
•

1.º mercado da procura externa para Portugal, enquanto gerador de receitas
em 2012
Em 2012: 740,9 mil hóspedes (+12,5%), 2,2 milhões de dormidas (+15,2%) e
1.536,9 milhões de euros de receitas (+6,3%)
Até setembro 2013: 690,3 mil hóspedes (+10,5%), 2,2 milhões de dormidas
(+12,4%) e 1328,8 milhões de Euros (+6,6%) de receitas
Lisboa é a principal região de destino, com uma quota de 29%, até setembro
2013
Hotéis concentram 71,1% das dormidas de franceses até setembro 2013,
sobretudo hotéis 4* (31%)

[ Elementos Chave a Dinamizar (análise não exaustiva) ]
• Perceção positiva da imagem do destino quando comparado com alguns dos
principais destinos concorrentes
• Destino seguro, pacífico e de fácil comunicação
• População hospitaleira aliada a uma oferta gastronómica com reconhecida
qualidade, variedade e tipicidade
• Clima
• Diversificação da oferta, em temáticas relacionadas com a natureza e com
forte componente ecológica
• Excelente relação qualidade preço
• Forte procura por Turismo da Natureza
• Mercado Sénior
• Maior comunidade portuguesa no estrangeiro (segmento de mercado lusodescendente)
• Desenvolvimento de meios de comunicação online e elevado grau de
confiança na utilização da Internet como meio de compra
• Boas ligações aéreas

3.4.5.

MERCADO HOLANDÊS

A Holanda, avaliada pelo PIB pm, posiciona-se como a 15ª economia mundial e a 7ª
no Continente europeu, em 2008. Por sua vez em termos do PIB per capita, nesse
ano ocupou a 12ª posição à escala mundial e a 9ª no contexto europeu. A Holanda
tem uma economia avançada, que combina um dos mais elevados rendimentos per
capita do Mundo com uma distribuição dos rendimentos bastante equitativa. O melhor
desempenho económico refletiu-se positivamente nas condições de vida da
população holandesa, com a melhoria do rendimento disponível das famílias.
A estrutura económica da Holanda é típica de um país desenvolvido, onde o setor dos
serviços contribui com cerca de 70% do PIB. É uma economia aberta, com a
exportação de serviços a constituir uma parte importante do comércio holandês e a
desempenhar um papel fulcral no transporte e distribuição de mercadorias tanto a
nível europeu como mundial. O país beneficia de uma situação geográfica
privilegiada, no sentido de satisfazer as necessidades de abastecimento da União
Europeia.
Em 2008, os holandeses realizaram cerca de 35,9 milhões de viagens em férias, valor
que traduz um acréscimo de 2,2% face a 2007, das quais cerca de 51,4%
corresponderam a viagens externas, e os restantes 48,6% reportam-se a viagens
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internas. Observa-se uma representatividade ligeiramente superior do mercado de
viagens externas face ao mercado interno, 18,5 milhões contra 17,4 milhões de
turistas, em 2008.
Em 2007, a Holanda foi responsável por um total de cerca de 28,5 milhões de
chegadas de turistas aos diversos destinos mundiais. Este valor revela um
crescimento de 660 mil turistas (+2,4%), face a 2006, após um crescimento de 4,4%,
em 2006. A Holanda é o 6º mercado gerador de fluxos turísticos à escala mundial e o
5º europeu com uma quota de 3,3%.
A França é o principal destino do mercado, com cerca de 7,3 milhões de turistas
holandeses, concentrando 25,6% do total dos turistas holandeses (2007). A
Alemanha surge na 2ª posição, com 3,4 milhões de turistas e quota de 11,8%. Estes
dois destinos apresentam uma tendência de crescimento nos últimos anos para este
mercado, com ganhos ligeiros de quota e taxas de crescimento médias anuais
positivas. Portugal encerra o Top 10, com uma quota de 1,8%, e regista um
crescimento médio anual de 4,9% desde 2005.
Aferido pelos gastos turísticos, o mercado holandês ocupou a 10ª posição mundial
(quota 2,3%) e posicionou-se no 6º lugar a nível europeu (quota de 3,6%). Em 2008,
o mercado holandês gastou, em média por viagem ao exterior, 680 € por turista. O
gasto médio por viagem revela uma procura crescente por propostas de consumo
mais elaboradas e sofisticadas, em resultado da situação económica do país e do
respetivo poder de compra assim como, da maturidade do turista holandês.
Observa-se que a faixa etária dos 45 aos 54 anos detém a maior representatividade
de turistas deste mercado (17,1% do total de turistas), seguida da faixa etária
compreendida entre os 35 e os 44 anos (16,6%), e a de 55 aos 64 anos (15,9%),
ambas com quotas similares. Destaque para a estada média de 7 a 10 noites em
destinos internacionais, que representou 29% do total das viagens realizadas. As
estadas superiores a 15 noites (21%) em grande parte explicadas pelo turismo
residencial e pelas visitas a familiares e amigos.
As motivações turísticas com maior procura nas viagens dos Holandeses para o
exterior, são o Sol e Mar com quota de 20,0% e com tendência de consolidação,
seguido do City Breaks com 13%, em resultado da proliferação das companhias
aéreas “low cost”, e do Touring Cultural com 12,0% apresentando uma tendência
decrescente. Uma grande parte dos holandeses mantém o hábito de tirar férias na
época alta (40% de Julho a Setembro), facto que está associado ao período de férias
escolares, com destaque para o mês de Agosto (19% das viagens para o
estrangeiro).
O mercado holandês integra os principais mercados emissores para Portugal,
registando quotas compreendidas num intervalo entre 3,9 para as receitas turísticas,
5,2% para o número de hóspedes e de 7,5% ao nível das dormidas. Em 2008,
Portugal acolheu 367,2 mil hóspedes com origem na Holanda e superou o patamar
das 1,9 milhões de dormidas. A sazonalidade da procura da Holanda em Portugal
revela que 37,5% dos fluxos ocorrem durante a época alta (Julho, Agosto e
Setembro), 37,7% na época média (Abril, Maio, Junho e Outubro) e 24,9% na época
baixa.
O Algarve continua a ser destacadamente o principal destino dos turistas holandeses
em Portugal, com uma quota de 70%. A Madeira e Lisboa colocam-se na 2ª e 3ª
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posição com quotas de mercado na ordem de 11%. Os outros destinos regionais têm
pouca expressão na captação de fluxos, a Região do Norte tem um quota de 3,3%
sendo o sétimo destino a nível nacional para o mercado holandês.
A via aérea é responsável por 86% dos turistas holandeses que se dirigem a
Portugal. O transporte terrestre representa 13% das entradas, dos quais 90% acedem
por via rodoviária e 10% por via ferroviária. No caso de Portugal, e segundo a opinião
de operadores locais e companhias aéreas, o Sol e Mar é o principal produto
consumido pelos holandeses em Portugal, concentrando 33% das preferências do
mercado. O Touring/Turismo Cultural com quota de 15%, o Turismo Ativo com 12%
da procura e os City Breaks (9%), são produtos em franco crescimento.
Em 2008, as viagens para Portugal realizadas com recurso às agências de viagens e
operadores turísticos, grupos hoteleiros e companhias aéreas, concentram uma quota
na ordem de 63%. A maioria das viagens dos holandeses a Portugal tem uma
duração compreendida entre 1 a 2 semanas (77%), considerando ainda que o turista
holandês visita mais do que um local. Em 2008, os voos regulares representaram
75,7% do total dos lugares disponíveis da Holanda para Portugal, contra os 24,3%
dos voos charter, não havendo para este período dados sobe as companhias low
cost, ainda que atualmente já representem uma taxa de mercado considerável.
Cerca de 117 operadores turísticos programam regularmente Portugal como destino
de férias. Realce para a importância do OAD Reizen, Holland International, Arke
Reizen, Kraas, Girassol Vakanties, Domino Travel e SNP Natuurreizen Reizen.
Portugal continua a ser programado, não só com oferta de packages de Sol e Mar,
como também de Turismo Cultural (Touring e City/ Short Breaks), Turismo Ativo,
Fly&Drive, Pousadas, Cruzeiros, Golfe, etc..
Em síntese, o mercado holandês destaca-se:
• Mercado emissor de 23,8 milhões de turistas em 2010, com 3,1% da quota
mundial
• 8.º mercado da procura externa para Portugal, enquanto gerador de receitas
em 2012
• Em 2012: 408 mil hóspedes (+5,1%), 2 milhões de dormidas (+7,6%) e 349
milhões € de receitas (+5,9%)
• Até setembro 2013: 367,6 mil hóspedes (+7,4%), 1,8 milhões de dormidas (o,4%) e 294,8 milhões € de receitas (+5,7%)
• Algarve é a principal região de destino, com uma quota de 66,1% das
dormidas, até setembro de 2013
• Hotéis concentram 36% das dormidas de holandeses até setembro 2013,
sobretudo Hotéis-Apartamentos (26%)

[ Elementos Chave a Dinamizar (análise não exaustiva) ]
• Excelente relação qualidade preço
• Gastronomia e Vinhos
• Diversidade da Paisagem Natural
• Perceção da imagem do destino positiva quando comparado com alguns dos
principais destinos concorrentes
• Existência de ligações aéreas consolidadas
• Segurança – Portugal é ainda considerado um país seguro e pacífico
• Ligações rodoviárias entre os países europeus e dentro de Portugal
• Forte propensão para viajar e razoável poder de compra do mercado
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3.4.6.

Operação da Ryanair a partir do Aeroporto de Eindhoven para o Porto
Forte procura por Turismo de Natureza
Mercado Sénior

MERCADO ITALIANO

Em Itália, a atividade económica tem vindo a sofrer um abrandamento, com a
diminuição da procura, diminuição do investimento e o agravamento da situação
financeira. A situação das exportações é positiva embora com uma contribuição
modesta. As importações diminuíram em consequência da redução da procura
interna. A previsão do crescimento económico é negativa para 2013. Segundo os
analistas, o retorno à estabilidade depende do melhoramento das condições do
acesso ao crédito e do restabelecimento da confiança das empresas, dos investidores
e das famílias.
Os níveis de consumo baixaram para níveis históricos em 2012, o mesmo
acontecendo com as vendas no retalho e registo de novas viaturas. As famílias
mantêm-se pessimistas sobre a evolução do quadro económico em geral e do
mercado de trabalho. Verifica-se uma acentuada redução do rendimento disponível
para o pagamento dos empréstimos (do serviço da dívida). A relação percentual entre
o rendimento e os débitos das famílias, é mais baixa que a da zona euro.
O ano de 2012 foi um ano de incerteza, que afetou de facto as opções de compra de
férias e a escolha dos destinos nomeadamente, a aquisição de férias no estrangeiro,
com as opções a recaírem na escolha de destinos de proximidade, na procura por
pacotes low-cost, na redução dos períodos de férias e em fazer férias em casa.
Em 2010, os residentes em Itália realizaram um total de 100 milhões de viagens, valor
que traduz um decréscimo de 12,3% face a 2009, observando-se uma forte
representatividade do mercado interno face ao mercado outbound, ou seja 81,8
milhões contra 18,3 milhões de viagens, uma proporção de 81,7% corresponderam a
viagens internas, e as restantes 18,3% reportam-se a viagens externas. No período
2006-2010, o turismo interno registou um decréscimo médio anual de 1,2%, enquanto
o turismo emissor apresentou um crescimento de +0,2%.
Em 2010, a Europa, com 14,6 milhões de viagens, regista uma quota de 79,7% da
procura do mercado, o Top 10 dos fluxos de outbound de Itália concentraram 71,4%
do total de fluxos gerados pelo mercado. A França é o principal destino do mercado,
concentrando 15,1% do total das viagens dos residentes italianos para o exterior,
enquanto Portugal surge na 19ª posição, registando uma quota de 0,9%.
Observa-se que a faixa etária com maior representatividade de turistas deste
mercado é a faixa etária compreendida entre os 35 e os 44 anos, que concentrou
30,9% do total da procura, em 2010. A nível do mercado de outbound, as Classes
Sociais Alta e Média são as que têm maior apetência para viajar, concentrando
quotas significativas nas viagens de férias ao estrangeiro.
Em 2010, a maioria das viagens dos italianos para o estrangeiro tiveram como
motivação o Lazer, representando 78,4% do total de viagens ao exterior (inclui Lazer,
Inclusive Tour e Visit Friends and Relatives). Os negócios (inclui a componente de
individuais e a motivação Meeting & Incentives), concentram uma quota de 16,1%. Os
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produtos turísticos com maior procura dos turistas italianos são as cidades
(componente cultural, touring e city breaks) e Sol e Mar, concentrando quotas de
47,1% e 29,8%, respetivamente. Entre as atividades realizadas pelos turistas italianos
nas suas viagens ao estrangeiro, destacam-se as de índole cultural.
O mercado da distribuição acaba por ser muito fragmentado mas com grande índice
de concentração do negócio. Existem cerca de 900 operadores turísticos embora, só
pequena parte seja responsável pela maioria da faturação. Os operadores utilizam as
agências de viagens como canais de distribuição dos seus produtos, trabalhando em
rede. As agências têm vindo a consolidar a sua posição no mercado. Os 15 principais
operadores totalizam mais de 70% da quota global do mercado. Para fazer face à
concorrência verificaram-se algumas fusões, com a criação de networks, que
funcionam como centrais de compras, na internet. Com a crise, muitos operadores e
agentes de pequena dimensão fecharam ou faliram. O mesmo aconteceu com alguns
grandes operadores que não conseguiram controlar o passivo. Crescimento da
importância do canal internet, com reservas online.
A Costa Crociere é líder do mercado e o Alpitour ocupa a 2º posição (sendo ambos
os grupos responsáveis por 51,1% do mercado), o que evidencia uma concentração
elevada no mercado da distribuição a par do facto dos 15 principais operadores
concentrarem cerca de 72,3% do volume total. Outros operadores são o Eden Viaggi,
Valtur, Hotelplan Italia, Veratour, Boscolo Tours, I Viaggi Del Turchese e o Naar.
Ao nível das agências de viagem o Grupo Giramondo Viaggi é o líder de mercado
com uma quota de 5,4% do mercado global. Destacam-se, ainda, outras agências de
viagem tais como: Bluvacanze, Tours e Going hanno, Buon Viaggio, G40 Travel
Grupo, Bravo Net, Travel Company, Turistal.it e Luthansa City Center. Nos últimos
anos para fazer face à concorrência, verificou-se a expansão e consolidação do
fenómeno das networks nas redes de agências que funcionam como centrais de
compras.
Em 2010, o mercado italiano integrava lista dos principais mercados emissores para
Portugal, posicionando-se na 11ª posição da procura externa e detendo uma posição
mais relevante quando avaliado pelos indicadores da hotelaria: 6º lugar no número de
hóspedes. Em 2010 este mercado apresentou níveis de performance positivos face
ao ano anterior, assinalando acréscimos que variam dos 12% ao nível das receitas
turísticas.
Lisboa continua a ser o principal destino dos turistas italianos, com uma quota de
50,1% (2010), em grande parte explicado pela capacidade de tráfego aéreo (TAP,
Lufthansa e Easyjet) e notoriedade do destino, registando um acréscimo de 8,6%,
face a 2009. Destaque para o posicionamento do Centro e Norte, com quotas
relevantes de 14,0% e 16,1% respetivamente, com aumentos de 11,3% e 24,1%, face
a 2009. A maioria das viagens dos italianos a Portugal tem uma duração
compreendida entre o período de 1 a 2 semanas, 93,9% do total (2010).
A motivação Lazer associada às VFR têm um peso significativo na estrutura da
procura, representando cerca de 87,7% das viagens dos turistas italianos para os
destinos nacionais e a motivação Negócios e Congressos, no seu conjunto,
representaram cerca de 11,6%.
Os principais operadores que programam Portugal: King Holidays, Opera Romana
Pelligrinaggi, brevivet, Boscolo Tours Spa e Olympia Viaggi T.O. Spa, oferecem uma
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ampla programação com ofertas de Turismo Cultural (história, arte, monumentos,
património), Touring, City-Short Breaks, Fly & Drive, Turismo de Negócios, Turismo
Religioso, Turismo Natureza, Gastronomia e Vinhos, Golfe e Pousadas. Lisboa é
programada por cerca de 134 operadores do mercado, o Norte surge na 2ª posição,
com 99. Milão e Roma são as principais regiões de origem do tráfego aéreo para
Portugal, sendo as cidades de Lisboa e Porto as que mais voos diretos por semana
recebem.
[ Elementos Chave a Dinamizar (análise não exaustiva)]
• Portugal é considerado um país seguro e pacífico
• Oferta hoteleira percebida como sendo de qualidade face à concorrência
• Riqueza histórica e cultural, e bom clima (destaque para o Inverno)
• População hospitaleira e boa oferta gastronómica
• Boas ligações aéreas regulares e os voos low-cost têm potenciado o Porto
como destino elegível para city breaks
• Bom posicionamento como destino para turismo religioso e cultural e
reputação de qualidade no produto golfe
• Variedade de oferta de produtos e destinos
• Crescimento do canal de vendas online e desenvolvimento de meios de
comunicação online
• Mercado com forte apetência para o gozo de férias no Estrangeiro
• Desenvolvimento de city e short breaks em períodos festivos

3.4.7.

MERCADO BELGA

A Bélgica apresenta uma população na ordem dos 10,7 milhões de habitantes e um
PIB pm na ordem dos 490 mil milhões de US$ (ano de 2013), valores que registam
uma melhoria da evolução económica do país nos últimos três anos, tendência
refletida ainda na diminuição da taxa de desemprego.
O facto da população residente possuir um elevado poder de compra, sobretudo nas
regiões de Antuérpia, Bruxelas, Locaina e Gante, representa uma oportunidade a
explorar pelo mercado Português. As regiões mais ricas representam um maior
potencial não só pelo elevado poder de compra mas também pela existência de dois
aeroportos que facilitam a movimentação das pessoas e a ligação ao mercado
Português.
O mercado Belga em termos de gerador de fluxos turísticos representa cerca de 11,1
milhões de viagens internacionais o que representam um volume de cerca de 20 mil
milhões de US$ de gastos turísticos. Os principais mercados de destino são a França
(27%), Espanha (15%), a Holanda (13%), a Itália (11%), a Alemanha (11%) e o Reino
Unido (10%).
Em termos de distribuição cada vez se verifica uma maior poder dos operadores
online face aos tradicionais uma vez que cerca de 49% das reservas de viagens são
feitas online e apenas 25% junto de operadores turísticos tradicionais
O mercado é caraterizado por uma sazonalidade elevada pois cerca de 80% das
viagens geradas são feitas no Verão. Em termos globais a população residente
representa um volume de 14 milhões de férias das quais cerca de 80% são realizadas
no estrangeiro.
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No território nacional o mercado da Bélgica, em 2013, representa cerca de 250
milhões de euros em termos de receitas, geradas por cerca de 175 mil
hóspedes/turistas que representam cerca de 624 mil dormidas. Em termos de regiões
destino em Portugal a preferência vai para o Algarve com cerca de 28% da quota de
mercado das dormidas registadas em território nacional, seguida da Região de Lisboa
com cerca de 27% das dormidas geradas e da Madeira com cerca de 22% do total. A
Região Centro representa apenas uma quota de 5 % e a Região Norte de 11%.
A aposta do mercado nacional deve focalizar-se nos produtos de Sol e Mar, Vinho do
Porto e Descobrimentos, deve-se desenvolver conteúdos (imagens e mensagens)
simples e de fácil perceção. A promoção deve ser baseada numa boa relação
qualidade-preço. Face às especificidades regionais da Bélgica deve-se apostar numa
diferenciação por região belga e adequação da oferta a cada região.
Em síntese, o mercado belga assume-se:
• Mercado emissor de 11,1 milhões de turistas em 2012, com 1,1% da quota
mundial
• 9.º mercado da procura externa para Portugal, enquanto gerador de receitas,
em 2013
• Em 2013: 175,4 mil hóspedes (+1,9%), 623,9 mil dormidas (+3%) e 250
milhões € de receitas (+8,4%)
• Algarve, com 27,8% de quota das dormidas dos belgas, é a principal região
de destino, em 2013
• Hotéis concentram 70,8% das dormidas dos belgas, em 2013, sobretudo
hotéis 4* (37,8%)

[ Elementos Chave a Dinamizar (análise não exaustiva) ]
• Perceção positiva da imagem do destino quando comparado com alguns dos
principais destinos concorrentes
• Destino seguro, pacífico e de fácil comunicação
• População hospitaleira aliada a uma oferta gastronómica com reconhecida
qualidade, variedade e tipicidade
• Diversificação da oferta, em temáticas relacionadas com a natureza e com
forte componente ecológica
• Excelente relação qualidade preço
• Mercado Sénior
• Boas ligações aéreas

3.4.8.

MERCADO BRASILEIRO

A economia do Brasil tem por base setores económicos como o agrícola, o mineiro, o
industrial e o de serviços, fortes e bem desenvolvidos e é, atualmente, a primeira
economia da América Latina, tendo em 2011, em termos globais, superado a
economia britânica, passando para o sexto lugar no ranking das maiores economias
mundiais, expandindo a sua presença nos mercados globais.
O consumo das famílias foi o principal motor da economia, com o consequente
incremento do rendimento disponível, acrescido da apreciação da moeda real face ao
euro e dólar. As reformas económicas, verificadas nos últimos anos, e as condições
extremamente favoráveis a nível internacional até 2008/2009, aliadas ao
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desenvolvimento de importantes políticas sociais, fizeram com que a economia
brasileira registasse elevadas taxas de crescimento nos anos mais recentes
Em 2011, no conjunto dos 26 Estados e 1 Distrito Federal, os 5 com maior número de
habitantes são: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul,
que concentram 53,2% do total da população brasileira. O Estado de São Paulo a
Sudeste do Brasil, é a mais populosa, com 41,9 milhões de habitantes, ou seja, uma
quota de 21,6% do total da população. Avaliadas pelo PIB a p.m., os Estados que
apresentam maior nível de contributo para a economia brasileira são: São Paulo, com
uma quota de 33,9%, Rio de Janeiro (11,1%), Minas Gerais (9,6%), Rio Grande do
Sul (6,9%), e Paraná (5,9%) – estes 5 Estados totalizaram 67,4% do PIB brasileiro
em 2010.
Em termos do fluxo turístico internacional o Brasil posicionou-se em 36º lugar no
ranking mundial de mercados emissores de turistas (0,6% da quota mundial), com 5,8
milhões de saídas, em 2011, valor que traduz um acréscimo de 5,8% face a 2010.
Avaliada a dimensão do mercado interno vs mercado de outbound, constata-se uma
forte representatividade do primeiro – 79,4 milhões contra 5,8 milhões (13,7 vezes
superior), em 2011. Constata-se que cerca de 93,2% corresponderam a deslocações
internas, e os restantes 6,8% reportam a deslocações de turistas brasileiros ao
estrangeiro. No período 2006-2011, o mercado interno registou um crescimento
médio anual de 11,4% ao ano vs. 8,1% apresentado pelo mercado de outbound.
Em 2011, o Brasil foi responsável por 5,8 milhões de chegadas de turistas aos
diversos destinos mundiais, em resultado do bom comportamento da economia e
sobretudo da valorização do real face ao euro e dólar. A América, com 3,5 milhões de
chegadas detém uma quota de 59,3% da procura global do mercado de outbound, e a
Europa recebeu 1,9 milhões de turistas brasileiros (quota de 33,2%).
Os principais destinos turísticos do Brasil foram os EUA e a Argentina, que
concentraram 17,7% e 16,6%, respetivamente, dos fluxos de outbound gerados pelo
mercado, em 2011. Segue-se a França líder de destino europeu, com uma quota
representativa de 7,6%. No conjunto total de destinos, Portugal posiciona-se no 4º
lugar, com uma quota de 5,7%.
Os turistas brasileiros nas suas viagens para o estrangeiro planeiam e efetuam as
suas reservas com maior intensidade, às que reportam ao período de 1 a 3 meses
(quota 36,6%). Observa-se que as faixas etárias com maior representatividade de
turistas deste mercado são as das faixas etárias compreendidas entre os 25 e os 34
anos e 35 e os 49 anos que concentram 26,9% e 23,1%, respetivamente, do total da
procura, em 2011. As viagens de casais de turistas brasileiros apresentam uma quota
de 29,8% do total das viagens para o exterior.
A estadia média dos turistas do Brasil em destinos internacionais é, em 27,8% dos
casos, até 3 dias, valor representativo da importância das férias de curta duração ou
de viagens de fim de semana. De salientar, ainda, a forte representatividade da
estadia média de 4 a 14 dias, com 50,8%, dos quais as estadas 4 a 7 dias
prevalecem (34,1%). Uma grande parte dos brasileiros (48,1%) mantém o hábito de
tirar férias na época alta, nos meses mais quentes do ano (janeiro, fevereiro, março,
novembro e dezembro).
A Associação Brasileira dos Operadores de Turismo (BRAZTOA) conta com 88
membros, congregando as maiores empresas do sector turístico, respondem por
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cerca de 18% dos bilhetes aéreos emitidos e mais de 85% dos packages turísticos
comercializados no Brasil. O principal operador turístico brasileiro é o CVC, que é o
maior operador da América Latina em número de packages e passageiros (+3
milhões de passageiros por ano) e conta com cerca de 700 lojas no Brasil. O grupo
internacional de private equity The Carlyle Group adquiriu 63% da CVC.
Atualmente o mercado brasileiro conta com cerca de 12.352 agências de viagens,
das quais perto de 4.000 (no entanto atualmente estão inscritas na base de dados
oficial desta entidade com os pressupostos legais 3.245 empresas) são associadas
da ABAV – Associação Brasileira das Agências de Viagens, que concentram 70% do
volume de vendas global. As Agências de Viagens on line têm vindo a ganhar peso
no mercado, concorrendo com as tradicionais, com destaque: Submarino Viagens,
Decolar.com, Rumbo, Viajanet, Rapid 10, Last minute, Americanas Viagens,
Desconto Hotel, Virtual Turismo, Virtual Agência Turismo, Clubtour, Shoptime
Viagens, eDestinos.com.br, Online Turismo, Decolar.com.
O Brasil integra a “carteira” dos principais mercados emissores para Portugal (TOP
10), posicionando-se em 7º lugar enquanto gerador de Receitas, com uma quota de
4,6%. A nível dos indicadores da hotelaria, o Brasil ocupa o 5º lugar quando avaliado
pelo número de hóspedes (quota 6,5%) e o 6º lugar quando avaliado pelo número de
dormidas realizadas em território nacional (quota 4,2%). Em qualquer dos indicadores
considerados, o mercado apresenta taxas de crescimento para os destinos nacionais
que variam entre os +4,7% e +12,8%, registando o indicador das dormidas nos
estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos, o
comportamento mais favorável.
A sazonalidade da procura do Brasil para Portugal revela que 30,8% dos fluxos
ocorrem durante a época alta (julho, agosto e setembro), 40,3% na época média
(abril, maio, junho e outubro) e 28,9% na época baixa.
Lisboa é o principal destino dos turistas brasileiros em território nacional, com uma
quota da ordem dos 63,7%, em 2012, em grande parte explicado pela capacidade de
tráfego aéreo e pela notoriedade que o destino goza no mercado. Este destino
registou um aumento de 13,9% face a 2011. Segue-se o Norte, com uma quota de
19,7%, apresentando um crescimento de 11,7% comparativamente a 2011. De
destacar, ainda, o posicionamento do Centro, com uma quota de 8,5% da procura e
um acréscimo de 4,0% (var. 12/11).
Em 2012, a estada média do turista brasileiro em Portugal foi de 2,3 dias. Com efeito,
nas suas deslocações à Europa, o turista brasileiro aproveita para visitar vários
destinos europeus, situação que se reflete em menores estadas médias em cada
país.
A sugestão de familiares ou amigos, é sobretudo para os turistas brasileiros, o maior
fator impulsionador na escolha de Portugal como destino de lazer na fase inicial de
planeamento das suas férias, seguido do fator clima e paisagem e em terceiro lugar
de atrações / entretenimento / eventos.
Existem cerca de 45 operadores turísticos com programas para Portugal, a maior
parte sediada em São Paulo (80%). Os produtos turísticos com maior procura dos
turistas brasileiros na Europa são a Cultura, a Religião e a Gastronomia. No caso de
Portugal, os Circuitos, os Fly & Drive (grande crescimento) e as Estadias em
Pousadas ou Turismo de Habitação, são as propostas mais frequentes nos catálogos
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dos operadores. Lisboa é programada por cerca de 45 operadores do mercado. O
Norte e Centro surgem na 2ª posição, com 40 operadores, respetivamente.
Em síntese, o mercado brasileiro destaca-se:
• Mercado emissor de 5,8 milhões de turistas em 2011, com 0,6% da quota
mundial
• 7.º mercado da procura externa para Portugal, enquanto gerador de receitas
em 2012
• Em 2012: 497,5 mil hóspedes (+9,4%), 1,1 milhões de dormidas (+12,7%) e
399,7 milhões € de receitas (+4,6%)
• Até setembro de 2013: 407,0 mil hóspedes (+6,2%), 935,3 mil dormidas
(+6,2%) e 310,6 milhões € de receitas (-1,3%)
• Lisboa é a principal região de destino, com uma quota de 62,2% das
dormidas de brasileiros, até setembro de 2013
• Hotéis concentram 87,7% das dormidas de brasileiros até setembro de 2013,
sobretudo hotéis de 4* (36,5%)

[ Elementos Chave a Dinamizar (análise não exaustiva) ]
• Dimensão do mercado, tamanho e potencial
• Diversificação de produtos e destinos
• Fortes ligações históricas e culturais com Portugal
• Portugal visto como um destino compacto (pouca distância entre cidades,
tempo de viagem reduzido)
• Facilidade linguística
• Transporte aéreo consolidado e em crescimento, e preços competitivos em
comparação com o resto da Europa Ocidental
• Portugal como porta de entrada para a Europa, inserido na zona euro
• TAP maior transportadora de brasileiros para o exterior, nomeadamente para
a Europa
• Aproveitamento das sinergias existentes entre Brasil e Portugal
• Criação de pacotes turísticos mais atrativos
• Interesse crescente da comunicação social e opinion leaders por Portugal
• Interesse dos brasileiros pela Europa, economia estável, valorização cambial
do real (turismo emissor internacional em crescimento contínuo)

3.4.9.

MERCADO NORTE-AMERICANO (EUA)

Em 2011, os Estados Unidos da América, avaliado pelo PIB pm, posicionou-se como
a 1ª economia mundial, e só perderia essa posição caso se considerasse os países
da União Europeia como um todo. Em 2008, a alta do petróleo ameaçou a inflação e
provocou uma deterioração do défice da balança comercial dos EUA, que atingiu um
pico de 840,000 milhões dólares. Em 2009, com o aprofundamento da recessão
global, o preço do petróleo caiu 40% e o défice comercial dos EUA diminuiu, mas em
2011 o défice da balança comercial volta aumentar.
A crise económica global, a crise das hipotecas sub-prime, as falências de bancos de
investimento, a desvalorização dos preços das casas e as restrições e disponibilidade
na concessão de crédito empurraram os Estados Unidos para uma recessão em
meados de 2008. Deste modo registou-se uma contração do PIB até o terceiro
trimestre de 2009, tornando esta a recessão mais profunda e mais longa desde a
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Grande Depressão de 1929. Para ajudar a estabilizar os mercados financeiros, em
Outubro de 2008, o Congresso dos EUA criou um fundo de resgate e de apoio
(TARP) com o valor de US$ 700 bilhões, nesse sentido o Governo usou alguns
desses fundos para comprar participações em bancos norte-americanos e
corporações industriais.
Os Estados da Califórnia (36,5 milhões de habitantes), do Texas (23,5 milhões), de
New York (19,3 milhões), da Florida (18,1 milhões) e do Illinois (12,8 milhões), são os
que apresentam a maior concentração populacional. São também estes cinco
estados que apresentam um maior contributo para o PIB. Avaliando o rendimento per
capita, os Estados melhor classificados, são: Alasca, Connecticut, Virgínia, New
Jersey e Massachusetts.
A faixa etária com maior representatividade de turistas do mercado é a dos 35-49
anos, com 31,9%, seguida da faixa 50-64 anos, com 16,6%. Estes setores da
população são aqueles em que se concentra a geração dos “baby boomers”, os quais
possuem elevados recursos financeiros e habilitações, que habitam em centros
urbanos e que recorrem aos serviços de um agente de viagens ou operador turístico.
Uma grande parte dos norte-americanos mantém o hábito de tirar férias longas na
época mais quente do ano.
Assim, os principais meses escolhidos para viajar pelo mercado concentram-se em
Julho e Agosto (1/5 das viagens totais ao longo do ano), facto que também está
intimamente ligado ao período de férias escolares. A região com maior
representatividade na emissão de turistas para destinos internacionais é o Estado de
Nova Iorque, com cerca de 21% da geração global de turistas, dos quais 15%
residem na própria cidade.
O Lazer constitui a principal motivação dos turistas dos EUA, representando 71% do
total das viagens ao estrangeiro (inclui Lazer e VFR). Os negócios são responsáveis
por cerca de 22% do total de viagens para o exterior.
Portugal representa uma quota de mercado extremamente reduzida no contexto do
mercado emissor, uma vez que Portugal não se encontra nos 40 destinos mais
visitados pelo turista americano, sobretudo devido ao desconhecimento sobre o
potencial turístico do país e apesar do feedback extremamente positivo quando
regressam aos EUA. A grande maioria do perfil das viagens regista uma passagem
de 3 dias em Portugal e restantes 6/7 noites em países como Espanha ou França.
Lisboa é o principal destino dos turistas norte-americanos em território nacional, com
uma quota superior a 50%, em grande parte explicado pelos voos regulares operados
pelas companhias aéreas TAP, Continental Airlines, US Airways e SATA. A Região
do Norte apresenta uma quota de mercado na ordem dos 3,2%. A estada média do
turista norte-americano em Portugal é de 2,4 dias, sendo de registar que na Região
do Norte é apenas de 2 dias.
O mercado norte-americano é um dos principais mercados emissores para Portugal,
detendo uma posição mais relevante quando avaliado pelo indicador das receitas,
indiciador de uma melhor “capitação” por turista. Os EUA ocupavam em 2008 a 1º
posição quando avaliados no contexto dos mercados emissores do Continente
americano, à frente do Brasil e do Canadá com, respetivamente, 1,8% e 1,2% de
quota do total das dormidas de estrangeiros para Portugal.
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Os Cruzeiros são a principal motivação da deslocação dos norte-americanos a
Portugal, concentrando 50% das preferências do mercado, ao que se segue a
Cultura, com 40%. O Turismo Religioso (7%), o Sol e Mar (2%) e o Golfe (1%) são
produtos com menor procura. Os principais operadores que programam a Região do
Norte são: Abreu Tours, Alta Tours, Central Holidays, Easy Rider Tours, EC Tours,
Euro World Holidays Ltd., Homeric Tours, Insight Vacations, Magellan Tours,
Petrabax Tours, Portuguese Tours, Saranjan Tours, Slyline Travel, Trafalgar Tours.
No mercado da distribuição existe um domínio claro de websites como o Expedia,
Orbitz e Travelocity, mas especificamente para Portugal existem 88 operadores
tradicionais que possuem pacotes para Portugal. Atualmente verifica-se uma
crescente especialização de Tour Operadores.
No desenvolvimento de uma estratégia para o mercado nacional deve-se ter em
atenção uma elevada saturação dos agentes para reuniões one-on-one, a associação
e integração de serviços complementares (negociar com DMC/TOs em Portugal),
uma aposta em produtos específicos (Turismo Religioso, Aventura, Birdwatching,
Cycling), ações eficazes de contacto direto com os TOs americanos e apostar numa
gestão rigorosa e eficiente da presença na internet multiplataforma da oferta
existente.
Em síntese, o mercado norte-americano assume-se:
• 2.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial, com 64,1 milhões de
turistas e 8,3% de quota em 2010
• 6.º mercado da procura externa para Portugal, enquanto gerador de receitas
em 2012
• Em 2012: 305,9 mil hóspedes (+9,9%), 666,8 mil dormidas (+9,0%) e 416,7
milhões € de receitas (+14,7%)
• Até setembro 2013: 263,8 mil hóspedes (+11,8%), 601,4 mil dormidas
(+16,4%) e 404,5 milhões € (25,8%) de receitas
• Lisboa é a principal região de destino, com uma quota de 59% das dormidas,
até setembro 2013
• Hotéis concentram 83,6% das dormidas de americanos, até setembro 2013,
sobretudo hotéis de 4* (36%)

[ Elementos Chave a Dinamizar (análise não exaustiva)]
• Dimensão do mercado, tamanho e potencial
• Mercado com forte poder de compra
• Portugal visto como um destino compacto (pouca distância entre cidades,
tempo de viagem reduzido)
• Destino Seguro
• Tradição, História e Cultura
• Clima favorável
• Gastronomia e Vinhos
• Facilidade de comunicação
• Diversificação de produtos e destinos regionais
• Dimensão da comunidade portuguesa e luso-descendente residente no
mercado
• Diversificação das motivações da procura / segmentos do mercado – sénior,
wellness, gastronomia, viagens de estudo, estágios desportivos, turismo
ativo, touring (cultural e de natureza)
• Existência de um segmento de luxo, com elevado poder de compra
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3.5.
FEIRAS PROMOCIONAIS

O presente ponto do relatório pretende identificar e apresentar sucintamente as
principais feiras promocionais, nacionais ou internacionais, que revelem uma
oportunidade de promoção para a Região das Termas de São Pedro do Sul, para a
oferta existente e demais agentes do setor do turismo ou conexos, quer sejam
privados e públicos.
Uma dinâmica complementar à presença em feiras que o projeto pretende incorporar
no futuro da região e dos agentes da oferta turística regional é o desenvolvimento de
um road show ibério (orientado para o mercado espanhol) com ações de proximidade
porta-a-porta em operadores e agências de viagens.

3.5.1.

FEIRAS NACIONAIS
BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa

Tipo de Feira

Turismo

Site

www.btl.fil.pt

Data

Março

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Lisboa

País

Portugal

Feira de Saúde e Bem-Estar S. Francisco Xavier, Lisboa
Tipo de Feira

Saúde e Bem-Estar

Site

www.jf-sfxavier.pt

Data

21 e 22 de Junho

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Lisboa

País

Portugal

Feira de Bem Estar e Saúde, Grupo Comunitário dos Lóios
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Tipo de Feira

Saúde e Bem-Estar

Site

www.jf-marvila.pt

Data

7 de Maio

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Marvila

País

Portugal
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Feira da Saúde e Bem-Estar, Santa Maria da Feira
Tipo de Feira

Saúde e Bem-Estar

Site

www.correiodafeira.pt

Data

Semanalmente, de
Outubro a Julho

Mercados

Nacional e Internacional:
Pessoas com idade
superior a 60 anos.

Cidade

Santa Maria da Feira

País

Portugal

Idade do Saber, EXPONOR
Tipo de Feira

Beleza, Lazer, Saúde,
Serviços e Turismo

Site

www.exponor.pt

Data

27 a 29 de Novembro

Mercados

Nacional e Internacional:
Seniores

Cidade

Lisboa

País

Portugal

Viver Saudável, EXPONOR
Bem-Estar

Site

www.viversaudavel.exponor.pt

Mercados

Nacional e Internacional

País

Portugal

Tipo de Feira

Alimentos, Beleza,
Desporto, Hotelaria,
Saúde, Cuidados com a
Saúde, Fitness,
Produtos Wellness,
Spas e Bem-Estar

Site

www.nfeiras.com

Data

5 a 8 de Maio

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Porto

País

Portugal

Tipo de Feira

Beleza, Saúde,
Manicure, Produtos de
Beleza, Salões de
Beleza, Spas e BemEstar

Site

www.nfeiras.com

Data

Novembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Batalha

País

Portugal

Tipo de Feira

10 a 12 de Maio

Data

Porto

Cidade

Salão de Saúde e Bem-Estar

Fórum Estética Viva
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3.5.2.

FEIRAS INTERNACIONAIS

3.5.2.1. FEIRAS DE WELLNESS, SPA, TERMAIS, SAÚDE E BEM-ESTAR

FIBO (Alemanha)
Tipo de Feira

Fitness, Bem-estar e
Saúde

Site

www.fibo.de

Data

9 a 12 de Abril

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Colónia

País

Alemanha

BMT – Bolsa Mediterrânia de Turismo (Itália)
Tipo de Feira

Turismo

Site

www.bmtnapoli.com

Data

4 a 6 de Abril

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Nápoles

País

Itália

Luxury Leisure (Rússia)
Tipo de Feira

Saúde e Bem-Estar

Site

www.tourismexpo.ru

Data

16 a 19 de Setembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Moscovo

País

Federação Russa

TERMATALIA – International Health and Wellness (Espanha)
Tipo de Feira

Turismo de saúde e
bem-estar,
Talassoterapia e Spa

Site

www.termatalia.com

Data

1 a 4 de Outubro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Ourense

País

Espanha

Hydrotherapy (Singapura)
Tipo de Feira

Termalismo

Site

www.wellnesshydrospa.com

Data

13 a 14 de Outubro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Ilha da Sentosa

País

Singapura

Health and Wellbeing at Work (Inglaterra)
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Tipo de Feira

Saúde, Serviços,
Cuidados com a Saúde
e Bem-Estar

Site

www.healthatwork2014.co.uk

Data

3 a 4 de Março

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Birmingham

País

Inglaterra
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Leisure Industry Week (Inglaterra)
Jogos, Lazer, Cuidados
com a Saúde
Desportos de Aventura
e Tempo Livre
30 de Setembro a 2 de
Outubro

Tipo de Feira
Data

Birmingham

Cidade

Site

www.liw.co.uk

Mercados

Nacional e Internacional

País

Inglaterra

Dubai Derma (Emirados Árabes Unidos)
Tipo de Feira

Beleza, Cuidados com
a Saúde, Dermatologia
e Serviços Médicos

Site

www.dubaiderma.com

Data

7 a 9 de Abril

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Dubai

País

Emirados Árabes Unidos

Arab Health (Emirados Árabes Unidos)
Tipo de Feira

Saúde

Site

www.arabhealthonline.com

Data

26 a 29 de Janeiro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Dubai

País

Emirados Árabes Unidos

Tipo de Feira

Beleza, Saúde, Salões
de Beleza, Saunas e
Spas

Site

www.expospa.com

Data

Maio

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Cidade do México

País

México

Expo SPA (México)

China Int'l Pool&Spa&Sauna Technology and Facilities Trade Fair (China)
Tipo de Feira

Construção hotelaria,
Lazer, Saúde, Piscinas,
Produtos Welness,
Saunas e Spas

Site

www.poolspabathchina.com

Data

12 a 14 de Maio

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Yuejiang Zhong Road,
Guangzhou

País

China

Tipo de Feira

Saúde, Cuidados com a
Saúde, Produtos
Welness, Salões de
Beleza e Bem-Estar

Site

www.salon-zen.fr

Data

Fevereiro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Paris

País

França

Salon Zen (França)
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Mondial Spa & Beauté (França)
Tipo de Feira

Beleza, Saúde, Spas e
Bem-Estar

Site

www.eventseye.com

Data

15 a 17 de Março

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Paris

País

França

Les Thermalies (França)
Tipo de Feira

Saúde, Cuidados com a
Saúde, Spas e BemEstar

Site

www.thermalies.com

Data

22 a 25 de Janeiro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Paris

País

França

The Yoga Show (Inglaterra)
Tipo de Feira

Lazer saúde Cuidado
Pessoal Cuidados com
a Saúde Terapias
Naturais

Site

www.omyogashow.com

Data

24 a 26 de Outubro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Londres

País

Inglaterra

Feria Cuida’t (Espanha)
Tipo de Feira

Saúde, Cuidados com a
Saúde, Medicina
Alternativa, Terapias
Naturais

Site

www.firamanresa.com

Data

Março

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Manresa

País

Espanha

Salon Loisirs d’Eau (França)
Tipo de Feira

Saúde, Desportos
Náuticos, Organizações
de Turismo, Piscinas e
Bem-Estar

Site

www.loisirs-deau.com

Data

6 a 9 de Fevereiro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Lyon

País

França

Thermalia (Itália)
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Tipo de Feira

Beleza e Saúde

Site

www.thermaliaitalia.info

Data

26 a 28 de Março

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Rimini

País

Itália
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Wellness Asia (Índia)

Tipo de Feira

Beleza, Hotelaria,
Saúde, Cosméticos,
Produtos de Beleza,
Produtos para BemEstar, Spas e BemEstar

Site

www.wellnessasiaexpo.com

Data

28 a 30 de Setembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Nova Deli

País

Índia

Tipo de Feira

Beleza, Lazer, Saúde,
Cosméticos, Higiene,
Produtos de Beleza e
Bem-Estar

Site

www.nfeiras.com

Data

Outubro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

São Paulo

País

Brasil

Tipo de Feira

Produtos alimentares
saudáveis, Serviços de
Bem-Estar, Terapias
Naturais

Site

www.ntradeshows.com

Data

Março

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Sydney

País

Austrália

Tipo de Feira

Beleza, Saúde,
Turismo, Alojamento
Rural, Cabeleireiros,
Cosméticos, Estética e
Hotelaria

Site

www.nfeiras.com

Data

Novembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Burgos

País

Espanha

InterBusiness (Brasil)

Natural Healthcare Expo Sydney (Austrália)

Burbella & Wellness (Espanha)

Feria de la Salud y el Bienestar (Espanha)

Tipo de Feira

Data
Cidade

Saúde,
Alimentação,
Alimentos
Saudáveis,
Cuidados com a
Saúde e Bem-Estar
26 a 29 de
Novembro
Valencia
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www.saludybienestar.feriavalencia.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha
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IBE – International Beauty Expo (Malásia)
Tipo de Feira

Beleza, Saúde, Fitness,
Natureza e Bem-Estar

Site

www.ibe.my

Data

17 a 20 de Maio

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Kuala Lumpur

País

Malásia

Spatex (Inglaterra)
Tipo de Feira

Jardinagem, Piscinas,
Saunas e Spas

Site

www.spatex.co.uk

Data

1 a 3 de Fevereiro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Coventry

País

Inglaterra

Relaja-T (Espanha)
Tipo de Feira

Desporto,
Hidromassagem e Spas

Site

Data

7 a 17 de Março

Mercados

Cidade

Valencia

www.tradeshow.free-pressrelease.com
Nacional e Internacional
Espanha

País

3.5.2.2. FEIRAS DE TURISMO
ITB (Alemanha)
Tipo de Feira

Hotelaria, MICE, Turismo,
Serviço de aluguer de Veículos,
Hotelaria, Linhas Aéreas,
Operadores Turísticos e
Organizações de Turismo

Site

www.itb-berlin.de

Data

8 a 4 de Março

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Berlim

País

Alemanha

IMEX (Inglaterra)
Tipo de Feira

Turismo

Site

www.imex-frankfurt.com

Data

19 a 21 de Maio

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Reino Unido

País

Inglaterra

IFTM Top Resa (França)
Tipo de Feira

Turismo

Site

www.iftm.fr

Data

23 a 26 de Setembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Paris

País

França
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ABAV (Brasil)
Tipo de Feira

Turismo

Site

www.abavexpo.com.br

Data

24 a 28 de Setembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Rio de Janeiro

País

Brasil

World Travel Market (Inglaterra)
Tipo de Feira

Turismo

Site

www.wtmlondon.com

Data

3 a 6 de Novembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Londres

País

Inglaterra

Tipo de Feira

Turismo

Site

www.bit.fieramilano.it

Data

Fevereiro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Milão

País

Itália

BIT – Milão (Itália)

ILTM – Cannes (França)
Tipo de Feira

Turismo, Linhas de Cruzeiro,
Luxo e Viagens de Luxo

Site

www.iltm.com

Data

1 a 4 de Dezembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Cannes

País

França

3.5.2.2.1. FEIRAS DE TURISMO – ESPANHA
Salón Internacional Turismo Cataluña – SITC
Tipo de Feira

Turismo, Hotelaria, Turismo de
Aventura, TER e Viagens

Site

www.saloturisme.com

Data

17 a 19 de Abril

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Barcelona

País

Espanha

Turismo, Caça e Pesca

Site

www.nfeiras.com

Data

Abril

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Calatayud, Saragoça

País

Espanha

Tipo de Feira

Decoração, Turismo e
Artesanato

Site

www.nfeiras.com

Data

Abril

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Lorca

País

Espanha

Feria de Caza, Pesca y Turismo Calatayud-Illueca
Tipo de Feira

Mass Artesanía
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Rutastica
Tipo de Feira

Desporto e Turismo

Site

www.nfeiras.com

Data

Maio

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Sevilha

País

Espanha

Tipo de Feira

Lazer, MICE, Turismo de
Negócios, Operadores
Turísticos, Organizações de
Turismo, Viagens e Viagens de
Luxo

Site

www.expovacaciones.eu

Data

9 a 11 de Maio

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Bilbao

País

Espanha

Tipo de Feira

Turismo, Alojamento Rural,
Hotelaria, Organizações de
Turismo e TER

Site

www.feriazaragoza.es

Data

Junho

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Saragoça

País

Espanha

Tipo de Feira

Lazer, Serviços Turísticos,
Hotelaria, Linhas Aéreas,
Cruzeiros, Turismo Cultural e
Viagens

Site

www.euroal.net

Data

Junho

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Torremolinos

País

Espanha

Tipo de Feira

Lazer, Turismo, Gastronomia e
Produtos Artesanais

Site

www.nfeiras.com

Data

Novembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Vigo

País

Espanha

Tipo de Feira

Lazer, Turismo, Coleções,
Entretenimento e Transporte
Ferroviário

Site

www.expotren.com

Data

22 a 23 de Março

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Lleida

País

Espanha

Expovacaciones

Aratur

EUROAL

MASQUEFERIA VACACIONES

Lleida Expo Tren
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FIO
Tipo de Feira

Animais de estimação, Turismo,
Aves, Equipamento Desportivo
e Natureza

Site

www.nfeiras.com

Data

Março

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Cáceres

País

Espanha

Navartur Reyno de Navarra
Tipo de Feira

Desporto, Hotelaria, Lazer e
Turismo

Site

www.navartur.es

Data

21 a 23 de Fevereiro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Pamplona

País

Espanha

Tipo de Feira

Lazer, Turismo, Camping, Motor
Homes, Trailers e Campismo

Site

www.eventseye.com

Data

Fevereiro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Elche

País

Espanha

Tipo de Feira

Energias renováveis, Saúde,
Serviços, Telecomunicações,
Turismo, Desenvolvimento
Sustentável, Empresas,
Negócios, Transporte, Logística
e Universidades

Site

www.fycma.com

Data

Fevereiro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Málaga

País

Espanha

Tipo de Feira

Alimentos, Hotelaria, Turismo,
Vinhos, Restaurantes

Site

www.xantar.org

Data

4 a 8 de Março

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Ourense

País

Espanha

Tipo de Feira

MICE, Turismo, Hotéis, Linhas
Aéreas, Operadores Turísticos,
Organizações de Turismo e
Turismo de Aventura

Site

www.ifema.es/fitur

Data

28 de Janeiro a 1 de Fevereiro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Madrid

País

Espanha

Caravaning Alicante

Transfiere

Xantar 2014

FITUR
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Exponatur
Tipo de Feira

Desporto, Turismo, Desporto de
Aventura, Gastronomia,
Indumentária desportiva e TER

Site

www.eventseye.com

Data

Dezembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Bilbao

País

Espanha

Tipo de Feira

Lazer, Turismo, Alojamento
Rural, Gastronomia,
Organizações de Turismo, TER
e Viagens

Site

www.feriavalladolid.com

Data

Novembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Valladolid

País

Espanha

INTUR

Naturiva
Turismo, Ecologia, Turismo
Sustentável, Turismo de
Aventura, Turismo de Inverno e
TER

Site

www.ifema.es

Data

Novembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Madrid

País

Espanha

Tipo de Feira

Fehispor
Tipo de Feira

Alimentos, Moda, Turismo,
Comércio, Gastronomia,
Negócios e Vestuário

Site

www.feriabadajoz.net

Data

Novembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Badajoz

País

Espanha

Tipo de Feira

Turismo, Eventos, Hotelaria,
Operadores turísticos e
Organizações de Turismo

Site

www.eibtm.com

Data

18 a 20 de Novembro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Barcelona

País

Espanha

Tipo de Feira

Lazer, Turismo, Alojamento
Rural, Cultura, Gastronomia,
Hotelaria e TER

Site

www.nfeiras.com

Data

Outubro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Albacete

País

Espanha

EIBTM

Naturocio
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MENCATUR
Tipo de Feira

Alimentos, Turismo, Artesanato
e Caça

Site

www.mencatur.com

Data

16 a 17 de Agosto

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Villanueva de la Fuente

País

Espanha

Tipo de Feira

Lazer, Turismo, Alojamento
Rural, Gastronomia, Hotelaria,
Turismo de Aventura e TER

Site

www.ifeja.org/tierraadentro

Data

24 a 26 de Outubro

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Jaen

País

Espanha

Tierra Adentro

Teruel Gusto Mudéjar
Tipo de Feira

Alimentos, Turismo, Bebidas,
Cozinha, Gastronomia e
Organizações de Turismo

Site

www.gastronomiaycia.com

Data

22 a 24 de Maio

Mercados

Nacional e Internacional.

Cidade

Teruel

País

Espanha.

Tipo de Feira

Lazer, Turismo e Cultura

Site

www.ntradeshows.com/tango-peniscola

Data

Não se projeta uma nova
sessão

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Jaen

País

Espanha

Site

www.ntradeshows.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.ntradeshows.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Tango Peñíscola

Feria de Cáceres
Tipo de Feira
Data
Cidade

Alimentos, Lazer, Ofertas,
Turismo e Vinhos
Não se projeta uma nova
sessão
Cáceres

Certament de Teatre Amateur Muro
Tipo de Feira
Data
Cidade

Arte, Educação, Lazer, Serviços
e Turismo
Não se projeta uma nova
sessão
Muro

CIT: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION IN TOURISM AND HOSPITALITY
Tipo de Feira
Data
Cidade

Hotelaria, Serviços, Tecnologia
e Turismo
Não se projeta uma nova
sessão
Valência
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http://cit2013.florida.es

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha
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ExpoGalaecia
Tipo de Feira
Data
Cidade

Turismo, Gastronomia,
Organizações de Turismo,
Produtos Artesanais, Turismo
de Aventura e TER
Não se projeta uma nova
sessão
Vigo

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

EXPOAVENTURA
Tipo de Feira

Data
Cidade

Desporto, Lazer, Turismo,
Entretenimento, Desporto de
Aventura, Desporto Náutico,
Turismo de Aventura e Turismo
de Inverno
Não se projeta uma nova
sessão
Sabadell

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Salón de Caza, Pesca, Naturaleza y Deportes de Aventura
Tipo de Feira
Data
Cidade

Desporto. Turismo, Caça
desportiva, Desportos de
Aventura, Pesca e TER
Não se projeta uma nova
sessão
Saragoça

Site

www.ntradeshows.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

CULTOUR, Global Heritage & Cultural Travel Exhibition
Tipo de Feira

Turismo

Site

www.cultourfair.com

Data

Não se projeta uma nova
sessão

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Granada

País

Espanha

Encuentro Motero
Tipo de Feira

Hotelaria, Lazer e Turismo

Site

www.nfeiras.com

Data

Não se projeta uma nova
sessão

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Castellon

País

Espanha

Feciex
Tipo de Feira
Data
Cidade
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Equipamento de Pesca,
Organizações de Turismo e
Pesca
Não se projeta uma nova
sessão
Badajoz
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Diké
Tipo de Feira
Data
Cidade

Turismo, Cultura, Turismo
Cultural e Viagens
Não se projeta uma nova
sessão
Valência

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.extremadura.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.ntradeshows.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

FETUREX
Tipo de Feira
Data
Cidade

Hotelaria, Lazer, Turismo,
Alojamento Rural, Hotelaria,
Organizações de Turismo e
Viagens
Não se projeta uma nova
sessão
Mérida

FORMULA GEOX - CONTEMPORANEA EVENTI
Tipo de Feira
Data
Cidade

Feiras industriais, Mobiliário,
Serviços, Turismo e Design
Gráfico
Não se projeta uma nova
sessão
Barcelona

Turismur
Tipo de Feira
Data
Cidade

Turismo, Alojamento Rural,
Hotelaria, Restauração, Trailers
e Viagens
Não se projeta uma nova
sessão
Torre Pacheco

Media Maratón Ciudad de Segovia
Tipo de Feira
Data
Cidade

Desporto, Turismo e Design
Gráfico
Não se projeta uma nova
sessão
Segovia

Expojubilados International Senior
Tipo de Feira
Data
Cidade

Lazer, Saúde, Turismo,
Formação, Gastronomia e
Viagens
Não se projeta uma nova
sessão
Torremolinos
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Ficat
Tipo de Feira
Data
Cidade

Turismo, Operadores turísticos,
Organizações de Turismo,
Turismo Cultural
Não se projeta uma nova
sessão
Cáceres

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

TCV - Turismo Comunidad Valenciana
Tipo de Feira

Turismo

Site

http://tcv.feriavalencia.com

Data

Não se projeta uma nova
sessão

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Valencia

País

Espanha

Agrotur
Tipo de Feira
Data
Cidade

Turismo, Alojamento Rural,
Gastronomia, Hotelaria e TER
Não se projeta uma nova
sessão
Cornellá

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Feria de Deporte y Ocio Navarra 3.0
Tipo de Feira
Data
Cidade

Desporto, Hotelaria, Informática,
Lazer, Tecnologia, Turismo,
Enogastronomia, Equipamento
Desportivo, TER e Jogos-vídeo
Não se projeta uma nova
sessão
Pamplona

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Turisponent
Tipo de Feira
Data
Cidade

Alimentos, Turismo,
Gastronomia, Hotelaria e
Organizações de Turismo
Não se projeta uma nova
sessão
Mollerussa

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha.

Tural.com
Tipo de Feira
Data
Cidade

75

Turismo, Alojamento Rural,
Organizações de Turismo,
Turismo de Aventura, Turismo
de Inverno e TER
Não se projeta uma nova
sessão
Elche
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ExpoGays
Beleza, Lazer, Turismo,
Hotelaria, Moda Feminina, Moda
Masculina, Restauração e
Viagens
Não se projeta uma nova
sessão

Tipo de Feira
Data

Torremolinos

Cidade

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

BRIGANFOLK
Arte, Lazer, Ofertas, Turismo,
Vinhos, Entretenimento e
Animação
Não se projeta uma nova
sessão

Tipo de Feira
Data

Betanzos

Cidade

Turinterior
Turismo, Alojamento Rural,
Organizações de Turismo,
Turismo de Aventura e TER
Não se projeta uma nova
sessão

Tipo de Feira
Data

Don Benito

Cidade

Talavera, Comarca y Territorio
Turismo, Alojamento Rural,
Hotelaria, Organizações de
Turismo, Restauração e TER
Não se projeta uma nova
sessão

Tipo de Feira
Data

Talavera de la Reina

Cidade

Naturacam
Turismo, Alojamento Rural,
Organizações de Turismo e
TER
Não se projeta uma nova
sessão

Tipo de Feira
Data

Talavera de la Reina

Cidade

Murcia Gourmet
Tipo de Feira

Data
Cidade

Alimentos, Hotelaria, Turismo,
Vinhos, Adegas, Gastronomia
Gourmet, Equipamentos para
Hotelaria e Móveis para
Hotelaria
Não se projeta uma nova
sessão
Torre Pacheco
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Destino Pirineos
Tipo de Feira

Turismo e Operadores turísticos

Site

www.nfeiras.com

Data

Não se projeta uma nova
sessão

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Barbastro

País

Espanha

Feria Ibérica del Turismo Industrial
Tipo de Feira
Data
Cidade

Turismo, Empresas, Indústria e
Organizações de Turismo
Não se projeta uma nova
sessão
Talavera de la Reina

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Ferantur
Tipo de Feira
Data
Cidade

Turismo, Turismo Cultural,
Turismo de Aventura e TER
Não se projeta uma nova
sessão
Sevilha

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Gastrotur
Tipo de Feira
Data
Cidade

Alimentos, Turismo e
Gastronomia Gourmet
Não se projeta uma nova
sessão
Gastrotur

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Burbella & Wellness
Tipo de Feira
Data
Cidade

Beleza, Saúde, Turismo,
Alojamento Rural, Cabeleireiro,
Cosméticos, Estética e Hotelaria
Não se projeta uma nova
sessão
Burgos

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Feria Inmobiliaria y Entorno Turístico
Tipo de Feira
Data
Cidade

Imobiliária, Turismo, Empresas,
Imóveis e Moradias
Não se projeta uma nova
sessão
Marbella

Site

www.nfeiras.com

Mercados

Nacional e Internacional

País

Espanha

Turicom
Tipo de Feira

Turismo

Site

www.nfeiras.com

Data

Não se projeta uma nova
sessão

Mercados

Nacional e Internacional

Cidade

Gijon

País

Espanha
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