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TURISMO - Contributo para o desenvolvimento
sustentado da economia e do emprego
Portugal enfrenta hoje um desafio de crescimento sustentado
da economia e do emprego para o qual o Turismo pode dar
um contributo decisivo:


Fomentando o crescimento do PIB



Gerando oportunidades de emprego



Promovendo a distribuição mais equilibrada da riqueza,
numa perspectiva regional

TURISMO – Uma Abordagem Mais Sofisticada
O crescimento do Turismo proporciona grandes oportunidades
de desenvolvimento mas requer uma abordagem ao mercado
mais cuidada e sofisticada:
 Consumidor mais sofisticado
Motivações diversas
Processo de decisão mais informado
Capacidade de escolha alargada (destinos e preços)

 Uma

maior

sofisticação

dos

principais

destinos,

estruturam e enriquecem continuamente a sua oferta

que

Uma Visão Estratégica:

Portugal, um dos destinos turísticos de maior
crescimento

na

Europa,

baseado

na

qualificação e competitividade da sua oferta…

…promovendo o desenvolvimento sustentado de todas as
regiões do País, tendo em conta as suas potencialidades
2005

2015

Necessário desenvolver novos pólos
de atracção turística
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Dois Vectores Estruturantes
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… que estão na base da estruturação dos novos Pólos de
Desenvolvimento Turístico
Douro, destino de excelência, vocacionado
para segmentos upscale do turismo nacional e
internacional, de alto valor acrescentado
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Porto Santo, destino turístico de
elevada qualidade e sofisticação
para os mercado nacional e
internacional

Centro de Portugal - Caracterização Procura
Turística
Dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos
(milhares)

• Dormidas
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Estrangeiros

Portugal

em

aldeamentos

estabelecimentos
e

apartamentos

hoteleiros,
cresceram

4.000

quase 6% ao ano entre 2004-2008
3.500

• Predominância do mercado nacional: 64% do
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2.044

total das dormidas em 2008
• Espanha: principal mercado externo (443 mil

2.217

dormidas em 2008)
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De acordo com inquérito realizado em 2006/7:
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• Touring Cultural e Paisagístico é a principal

0
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motivação para visitar a Região Centro (62%
dos turistas)
• Em termos nacionais, é o terceiro destino no
produto Touring Cultural e Paisagístico (15%
dos turistas)

Centro de Portugal – Produtos Turísticos
1ª prioridade

2ª prioridade

3ª prioridade

Oferta
complementar

Touring
cultural e
paisagístico

Turismo de
Natureza

Golfe
(Oeste)

Gastronomia
e Vinho

Resorts Int. e T. Residencial (Oeste)

Saúde e
Bem Estar

•

Touring
Viagens em que a motivação é
descobrir, conhecer e explorar os
atractivos de uma região
FONTE: THR – análise ITP

Touring Cultural e Paisagístico
Mercado Europeu, 2004 (mil) – fonte IPK
245.000

Viagens internacionais de europeus (mais de 1 noite)
- procura primária: viagens de touring como motivação principal

44.000

- procura secundária: turistas que viajam por outra motivação e fazem touring

80.000

Principais Mercados Emissores Europeus, 2004 (mil) – fonte IPK
Itália

França

Alemanha

R. Unido

Escandin.

Espanha

Holanda

8.124

7.609

6.501

5.427

3.102

1.620

1.462

Ritmo de Crescimento (entrevistas a operadores e peritos internacionais)
Crescimento médio estimado para os próximos 10 anos é de

5% a 7% ao ano

Gasto Médio (entrevistas a operadores e peritos internacionais)
O gasto médio por pessoa / dia é de

80 € a 220 €

Turismo de Natureza
Viagens em que a motivação é
viver experiências de grande
valor simbólico, interagir e
usufruir da Natureza

Turismo de Natureza
Mercado Europeu, 2004 (mil) – fonte IPK
245.000

Viagens internacionais de europeus (mais de 1 noite)
- procura primária: viagens de Turismo de Natureza como motivação principal

22.000

- procura secundária: turistas que viajam por outra motivação e fazem Turismo de Natureza

30.000

Principais Mercados Emissores Europeus, 2004 (mil) – fonte IPK
Alemanha

Holanda

R. Unido

Escandin.

França

Itália

Espanha

5.390

4.513

1.940

1.259

1.060

779

348

Ritmo de Crescimento (entrevistas a operadores e peritos internacionais)
Crescimento médio estimado para os próximos 10 anos é de

7% ao ano

Gasto Médio (entrevistas a operadores e peritos internacionais)
O gasto médio por pessoa / dia é de

80 € a 250 €

Apoios Concedidos
(QREN – Sistemas de Incentivos)

Portugal
138.238

(*)

(*) Milhares de Euros

Apoios Concedidos – Região Centro/Pólos Centro
(QREN – Sistemas de Incentivos)

Focalização dos apoios ao investimento no
Turismo nas prioridades do PENT
Criação do Pólo de Competitividade e Tecnologia do Turismo
– Turismo 2015
 Definição de Prioridades de Investimento, em linha com o modelo de
desenvolvimento de cada produto e de acordo com a matriz produto
turístico estratégico/região
 Condições específicas de enquadramento
 Majoração dos incentivos (enquanto estratégia de eficiência colectiva)

Análise do enquadramento dos projectos e do seu mérito
tendo por base as orientações definidas pelo PENT para o
desenvolvimento da região
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