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Introdução

O estudo, solicitado pela RTA teve como ponto de partida: Compreender qual o perfil do turista que 

visita o Algarve em 2016, sendo que para tal foram determinados 4 objetivos principais que 

alimentaram a caracterização e segmentação dos resultados deste estudo.



Grandes Tendências 

O Algarve é a principal região turística do país, com um 
fluxo de dormidas de 17 milhões em 2015, e 119 mil 
camas no alojamento tradicional, a região absorve mais 
de 30% da oferta e da procura

Um fenómeno subdimensionado, o turismo 
tradicional representa 55% do Total

O arrendamento privado ganha consistência e quota de 
mercado, 47%



Níveis de satisfação de 98%, recomendação 96%, regresso 97%

Partilhas na net  (48%)

Grandes Tendências 

55% visita mais do que um concelho, 11% 
viajam para outros locais de PT e 4% visita 
Espanha

A praia (47%) é o principal fator de atração, numas férias onde o 
desporto (6%) e relaxar (10%) também prevalecem

Turistas de repetição (87%)

Visitas anuais (49%) há mais de 25 anos (23%).

80% dos turistas são fiéis ao destino



DE DESTINO  TURÍSTICO A DESTINO 
RESIDENCIAL

O potencial de crescimento do turismo
residencial ascende a 48%.

Férias, reforma e investimento moderam a
decisão de fixar a sua base de férias no sul do
país, em propriedades perto da praia e com
um valor esperado de 180 000 euros.

Grandes Tendências 

PERSISTÊNCIA NOS MERCADOS 
TRADICIONAIS

Reino Unido (31%) 

Alemanha (10%)

Espanha (7%)

França (7%)



Quota de Mercado

Períodos

61% 39% 64% 21% 15%

Zonas

42%21%

19%25%

8%6%

8%11%

Procura concentrada no verão, na zona do 
barlavento e em mercados tradicionais;

Um modelo de desenvolvimento turístico que 
persiste.



Perfil Sociodemográfico

TURISTA TRADICIONAL

TURISTA RESIDENCIAL

Adultos ou babyboomers

com um poder de compra 

relativamente maior. 

Jovens, adultos ou 

seniores, com nível de 

educação superior 

pertencem a um estrato 

económico médio-alto.



Perfil Tripográfico

40%

38%

28%

51%

86% 80%

53%

34%

26%

47%

27%

12,6 DIAS8,9 DIAS

68% 53%

TURISTA TRADICIONAL

Maioritariamente estrangeiros 68%, 

ficam em Hotéis (53%) por 9 dias 

com o conjugue.

TURISTA RESIDENCIAL

Maioritariamente nacionais, ficam 

em arrendamento privado, casa 

própria ou de familiares e amigos, 

por 13 dias.

viagem



Hábitos de Viagem

Viajam no Verão para zonas costeiras, pelo menos uma vez por ano.

O Verão é imposto pelas restrições familiares e laborais



Opto sempre pelo mesmo destino

Prefiro novos destinos, embora por vezes 

repita destinos

16% 23%

43% 37%

Hábitos de Viagem

O perfil do turista que visita o Algarve oscila entre o mid cêntrico, gostam de riscos mas moderados 

(preferem novos mas repetem destinos) e o alocêntrico (optam sempre pelo mesmo destino). 



Impactes Económicos

O TURISTA TRADICIONAL gasta em média 1275 euros numa estada de 9 dias.

O TURISTA RESIDENCIAl gasta em média 1600 euros numa estada de 13 dias.



Fases da Decisão Turística



Sonho

O TURISTA TRADICIONAL também quer conhecer mais o destino apesar do hábito de visita.

O TURISTA RESIDENCIAl persiste numa visita que apesar de ser habitual oferece sempre novidade.

Relaxar no clima Algarvio e com um preço que  não limita são o 

mote das férias de todos os turistas. 



Planificação – Fontes Utilizadas para Escolha 
do Destino de Férias

As fontes disponíveis 

mais

utilizadas são as 

recomendações de

familiares e amigos, as 

pesquisas online e as

redes sociais. 



Planificação – Fontes Utilizadas Experiências 
no Algarve

O TURISTA TRADICIONAL escolhe por recomendação, pela informação disponível no

hotel e pelas Pesquisas e publicidade online.

O TURISTA RESIDENCIAl escolhe pela recomendação, pela experiência adquirida ou pela Pesquisa e

publicidade online



Reserva – Alojamento e Transporte

RESERVA DE TRANSPORTE

Balcão Comp. Aérea

Site Ag. Viagens/ Op. Tur.

Site da Comp. Aérea

9%

15%

38%

12%

14%

50%

A reserva de alojamento é 

maioritariamente

concretizada online

Booking.com, a AirBnb e a 

Home Away são as plataformas 

mais utilizadas 

TT TR



Experiência – Intenção de Visitar Outros 
Locais no Algarve

44% dos turistas tradicionais e 55% dos residenciais mostra vontade de visitar outros locais. 

Maior propensão para visitar outros locais 

Visitam o outro lado do Algarve

Mantém-se no barlavento



Experiência – Intenção de Visitar Outros 
Locais em Portugal

Conhecer outros locais em Portugal não está fora de causa



Experiência – Intenção de Visitar Outros 
Locais no Estrangeiro

A localização de Espanha leva os turistas a visitarem também Huelva ou Sevilha 



Experiência – Atividades Realizadas/ Não 
Realizadas no Destino

Dois segmentos preferências homogéneas, a água e o desporto são o mote

dumas férias onde relaxar é crucial.



Experiência – Avaliação do Algarve e 
Intenções Futuras

98% estão satisfeitos e pretendem persistir na visita a um destino, onde parece

não haver restrições orçamentais. Estes turistas constituem-se

espontaneamente como embaixadores do mesmo.



Experiência – Afinidade com o Destino

A relação com o destino e a 

satisfação manifesta justifica o 

apego ao lugar, naturalmente 

mais evidente entre os turistas 

residenciais.



Experiência – Emoções dos Turistas

Felizes, satisfeitos, tranquilos e relaxados são os estados emocionais as emoções que

personificam e antecipam a satisfação que os turistas demonstram para com o

Algarve.



Experiência – Ciclo de Vida do Turista no 
Algarve

Turistas de repetição com hábitos de

visita pelo menos anuais.

Hábitos estes que perduram há mais de

25 anos

TT TR



Turismo Residencial

O turismo residencial vai continuar a crescer.



Turismo Residencial – Potencial e Motivações 
de Compra de 2ª Residência 

As imobiliárias foram e são o canal de distribuição privilegiado para a aquisição de

uma propriedade para férias ou para investimento ( novos arrendamentos emergem).



Turismo Residencial – Tipo / Tipologia de 
Habitação

Vivendas ou apartamentos de pequena dimensão lideraram e continuarão a liderar as

preferências dos turistas.



Turismo Residencial – Potencial de Compra 
de 2ª Residência

A localização privilegiada é o mar, ainda que os centros urbanos ou o campo possam

ser considerados.



Turismo Residencial – Tipo / Tipologia de 
Habitação

Procuravam e procuram localizações 

privilegiadas, próximas da praia, ainda 

que o preço modere a decisão final.

Estacionamento ou garagem, piscinas 

e climatização  determinavam e 

determinam a decisão final.



PROPOSTA DE VALOR

+ FATORES DE EXCELÊNCIA

PRAIA

CLIMA

GASTRONOMIA

PESSOAS

MANTER E PRESERVAR

+ FATORES A MELHORAR

TRÂNSITO

SERVIÇOS

PREÇO

CONGESTIONAMENTO

MELHORAR/ GERIR 

CAPACIDADES DE 

CARGA

PROMOVER NOVOS 

SERVIÇOS DE 

ANIMAÇÃO, GERIR 

CAPACIDADES
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R
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Proposta De Valor

O  Algarve é  amigável, bom, bonito, calor, divertido, lindo, maravilhoso. 

Atributos que lhe conferem uma personalidade própria. 

Férias, mar, pessoas, praias e sol justificam a afetividade que os turistas 

declaram.

PROPOR UMA MARCA ONDE 

SOBRESSAIA A 

PERSONALIDADE DO 

DESTINO



Proposta de Valor

Fomentar as partilhas, que por

tão positivas moderam a

decisão dos novos turistas.

Caminhar para a personalidade

da marca



Eixos de Ação

Atrair novos mercados, com necessidades e atitudes 
heterogéneas

Promover complementaridades regionais, principalmente nos 
mercados de longo curso

Sustentar o cross-selling, potenciando 
assim novos produtos na região

Descentralizar o turismo no Algarve é 
uma reflexão a promover



Eixos de Acção

Manter a procura nos mercados consolidados, 
rejuvenescendo  produtos e promovendo experiências 
diversificadas

Promover  o turismo de natureza e gastronomia

Evoluir para um destino inteligente

Dinamizar estratégias suportadas na 
praia, gastronomia, climas e pessoas



CONCLUSÕES

O Algarve é um destino turístico por excelência, um destino de afetos e emoções
que retêm os turistas por mais de 30 anos.

Destino para jovens, adultos e seniores arrecada índices de satisfação (86%).

O Algarve está na moda e, está porque 50% dos turistas partilham comentários,
fotos e vídeos nas redes sociais.

O turismo residencial vai continuar a crescer, a imobiliária recupera.

Planear e gerir serviços é fundamental para manter a EXCELÊNCIA



OBRIGADO!


