
“A perceção que os 
turistas têm sobre 

Portugal”

Eduardo Moraes Sarmento

Painel I “(Re) Inventar e (Re) Aproveitar Ideias do Turismo 
Sustentável – Como tornar um destino sustentável”
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6º ano consecutivo de crescimento acima da média

O  turismo no mundo



Turismo 
Sustentável

2017 - Ano Internacional do Turismo Sustentável 
para o Desenvolvimento

Organização das Nações Unidas

Motivos?

Reconhecimento:

- Do grande potencial do turismo;
- Pela contribuição para a luta contra a pobreza;
- Pela promoção e compreensão mútua entre povos;
- Pelo  diálogo intercultural.

Temas centrais da missão da UNESCO.



2017- ano internacional sustentabilidade

Enfatizou: 

“A importância do turismo internacional para promover mais 
entendimento entre os povos de todos os lugares, o que leva a uma 

maior consciencialização sobre o rico património de várias 
civilizações, e a uma melhor apreciação dos valores inerentes às 

diferentes culturas, contribuindo dessa forma para fortalecer a paz no 
mundo”.

Mensagem de Irina Bokova, 
diretora-geral da UNESCO 

O Turismo 
em 

Portugal



Efeitos 
directos do 
Turismo no 

PIB

Fonte: WTTC (2016)

Contribuição directa – PIB
2014: 10,5 mil milhões euros (6% PIB)
2025: 13,7 mil milhões euros (7% PIB)

Contribuição total – PIB
2014: 27 mil milhões euros (16% PIB)
2025: 34 mil milhões euros (17% PIB)

Emprego: contribuição directa
2014: 337.000 empregos (7,4% emprego total)
2025: 420.000 empregos (9,1 emprego total)

Emprego: contribuição total
2014: 831.500 empregos (18,4% emprego total)
2025: 960.000 empregos (21% emprego total)

Exportações
2014: 13,4 mil milhões euros (19,7% exportações)
2025: 18 mil milhões euros (23% do total)

Investimento
2014: 2,5 mil milhões euros (9,4% inv. total)
2025: 2,6 mil milhões euros (9,3% do inv. total)

Fluxo passageiros voos 
internacionais



Capacidade de alojamento total (milhares)

Evolução anual dos registos de animação turística

Crescimento das receitas turísticas – Análise  dos concorrentes
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Evolução taxas de ocupação cama média (todos 
alojamentos)

População 
empregada por 

grau de 
habilitação e 
sectores de 

atividade em 
2015



Remuneração média por sector de actividade

O rendimento médio anual de um trabalhador na hotelaria e restauração é cerca de 
33% inferior ao do conjunto da economia!

Índice competitividade Turismo



Índice de competitividade do Turismo

Estudo de 
caso



Arrábida 
Film Art 
Festival

Metodologia - Amostra

Produtores e realizadores de cinema

Período de estadia: Maio 2015 – 2016 - 2017

Local: Sesimbra

Recolha de informação: Entrevistas directas e pessoais



Metodologia – Amostra

+ 60 países presentes

280 pessoas entrevistadas

Perfil:

- Pessoas qualificadas

- Pessoas muito viajadas e experientes

- Participantes em festivais de cinema 
em todo o mundo (Cannes, Veneza, 
Hollywood, etc.)

- Idades entre 16 anos e os 70 anos







Resultados



100 %
Estão satisfeitos com Portugal

70% 
Desconheciam Portugal

Resultados

Resultados

TODOS querem voltar a Portugal

TODOS estão satisfeitos com a oferta cultural e 
patrimonial de Portugal (do que visitaram ...)

A Hospitalidade é outro parâmetro distintivo

Gastronomia



� Clima  ameno

� Paisagem diversificada

� Azulejos

� Preços dos bens essenciais

� Fado

� Valor do dinheiro – Elevada oferta a 
preços moderados

� Qualidade urbana, ambiental e 
paisagística muito boa

� Número de sítios e monumentos 

classificados como world heritage;

THE TOURISM SECTOR

Resultados

“Mc Namara“: Os Estados Unidos têm 200 anos. 
Portugal tem mais de 2000 anos de património ...”

“A vida é partilhar e experimentar”

“Nunca tinha comido peixe com cabeça”

“Tanta cultura em tão pouco espaço ao contrário de 
outros países”

“Portugal é o maior segredo da Europa!”

“Tudo está perto em Portugal, o que é raro no mundo”

Algumas frases



Resultados
Eduardo

Resultados

Física             Ecológica             Sensorial



Resultados

Museu de Marinha???           Museu dos …?

Resultados

Passeio lusitano – Nova sinalética?



Resultados

Lojas de marca … comércio local?

Resultados

Bom negócio ... para alguns!!



Resultados

Bom negócio ... para alguns!!

Resultados

Bom negócio ... para alguns!! Alternativas?



Resultados

Mesas de apoio para a diversão?

Resultados

Vista privilegiada de Lisboa? Miradouro de Santa Catarina



Resultados

Locais deslumbrantes e festivos – Miradouro de Santa Catarina

Resultados

Locais deslumbrantes e festivos - Praça de São Paulo



MAS …

Resultados

Existem equipas de limpeza!



Resultados

Resultados – Av. 24 Julho



Resultados

Afinal …



Conclusões

� Coesão social

� Construir um projecto virado para o interior

� Valorizar a experiência das pessoas a partir dos 
activos diferenciadores e distintivos

Maiores desafios:

� Desconhecimento sobre Portugal

� Evitar a descaracterização e a perda de 
autenticidade

� Há naturalmente dores de crescimento, mas se 
as ultrapassarmos vamos tornarnos novamente 
globais (desta vez com as naus a virem para cá
…)

Conclusões



- Valorizam mais a empatia do que o 
“profissionalismo”;

- Querem pessoas que saibam contar histórias e não 
se limitem a “despejar” factos;

- Os restaurantes nem sempre têm ementas em 
língua estrangeira;

- É fundamental falar inglês;

- Os franceses ficam ofendidos se não se falar a 
língua deles e nem querem ouvir nada em inglês;

Conclusões

- Experienciar e sentir o modo de vida

- Pessoas naturais e bem formadas e não 
"plastificadas" como acontece noutros destinos

- Uma certa informalidade e espírito de 
adaptação (resolvemos tudo)

O que falhou?

- Qualidade dos hotéis

- Passeio português (tão típico e tão ... 
escorregadio e torto). 
"Terrible for ladies"

Conclusões



Recomendações finais

� Construir reputação

� Valorizar território

� Fidelizar população “Qualquer dia eles 
vêm cá para olhar para eles próprios”

� Identidade e Memória

Tu podes, com certeza, 
conviver com os outros, mas 
nunca seres os outros. Eles 
podem ser muito bons, mas 
tu és sempre melhor porque 
és diferente e o único com 
as tuas características.

Agostinho da Silva

Recomendação final !!! 



Obrigado!!!!Obrigado !!!


