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BREVES CONSIDERAÇÕES 

O GUIA DE MERCADO – ESPANHA enquadra-se no Projeto INTERNACIONALIZAR+ 

ESTAÇÕES NÁUTICAS DO ALENTEJO, uma operação no âmbito do   Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas (SIAC), financiada pela Programa Operacional do Alentejo 2014-2020 (PO Alentejo 

2020), na tipologia “Internacionalização”. 

O seu objetivo central é promover a internacionalização das Estações Náuticas do Alentejo 

através de (1) do estímulo a iniciativas coletivas inovadoras, através do desenvolvimento de 

processos colaborativos e partilha de conhecimento para a internacionalização; (2) do 

desenvolvimento de mecanismos inovadores na prospeção, conhecimento e acesso a novos 

mercados internacionais; (3) promoção internacional dos destinos turísticos associados às 

Estações Náuticas do Alentejo.  

Em suma, através da valorização e da promoção internacional conjunta das Estações 

Náuticas do Alentejo, visa o aumento das exportações das empresas nelas integradas e, 

consequentemente, o aumento das receitas turísticas internacionais. Um processo que tem 

subjacente o aumento de notoriedade e visibilidade internacional da marca Alentejo, e que 

contribuirá para o aumento da competitividade do Turismo no Alentejo.  

O GUIA DE MERCADO – ESPANHA é um documento orientador da estratégia e da ação, que 

visa facilitar a abordagem a este mercado emissor por parte dos empresários e demais agentes 

territoriais relacionados as Estações Náuticas do Alentejo, de forma a contribuir para o seu 

sucesso.  Para o efeito é disponibilizada informação quantitativa e qualitativa de caracterização 

do mercado, genérica (território, população, economia…) e relacionada com a procura, com o 

seu perfil, tendências e especificidades. O carácter prospetivo do guia materializa-se na 

definição de perfis de procura potencial, orientadores da estratégia futura das Estações Náuticas 

do Alentejo, no que concerne à estruturação do produto e às opções de abordagem ao mercado, 

nomeadamente às estratégias de comunicação e marketing. 

Este é um guia para o sucesso, que a partir do presente, mas com os olhos postos no futuro, 

pretende contribuir para o sucesso das Estações Náuticas do Alentejo! 
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I.  SÍNTESE DO PAÍS: a história, a geografia e a população 

Desde a Constituição de 1978 que a Espanha está dividida em 17 comunidades autónomas e as 

duas cidades autónomas de Ceuta e Melilla, gozando estas de estatuto intermediário entre o 

município e a Comunidade. Das 17 comunidades autônomas, oito delas Galiza, País Basco, 

Andaluzia, Ilhas Canárias, Catalunha, Aragão, Comunidade Valenciana e Ilhas Baleares possuem 

condição de “Nacionalidades Históricas” reconhecidas na Constituição, juntamente com um 

"Estatuto de Autonomia", o que reverte num maior poder e capacidade de decisão e soberania 

em relação às outras comunidades. 

O Reino de Espanha é um país localizado na Península Ibérica e inclui dois arquipélagos: as ilhas 

Canárias na costa de África e as Ilhas Baleares no mar Mediterrâneo. Os enclaves de Ceuta e 

Melilla fazem da Espanha o único país europeu a ter uma fronteira terrestre com um país 

africano (Marrocos). 

Faz fronteira com: 

• A Sul e a Leste com o Mediterrâneo, exceto por uma pequena fronteira com Gibraltar, 

• A Norte e a Nordeste com França, Andorra e Golfo da Biscaia, 

• A Oeste e a Noroeste com Portugal e Oceano Atlântico. 

É o segundo maior país da União Europeia e o quarto maior país de todo o continente europeu. 

O nome de Espanha, evolução da designação do Império romano Hispânia era, até ao século 

XVIII, apenas descritivo da Península Ibérica, não se referindo a um país ou Estado específico, 

mas sim ao conjunto de todo o território ibérico e dos países que nele se incluíam. 

A Espanha é unificada durante o Iluminismo, já que, até então, era um conjunto de reinos 

juridicamente e politicamente independentes governados pela mesma monarquia. Até à data 

da unificação a monarquia era formada por um conjunto de reinos associados por herança e 

união dinástica ou por conquista. A forma de governo era conhecida como aeque principaliter, 

os reinos eram governados cada um de forma independente, como se tivesse cada reino o seu 

próprio rei, cada reino mantinha o seu próprio sistema legal, a sua língua, os seus foros e os seus 

privilégios. As Leyes de Extranjeria determinavam que o natural de qualquer um dos reinos era 

estrangeiro em todos os outros reinos ibéricos. A constituição de 1812 adota o nome As 

Espanhas para a nova nação. 

A constituição de 1876 adota pela primeira vez o nome Espanha.  

A Espanha é uma democracia parlamentar secular e uma monarquia constitucional, em que o 

Rei Felipe VI é o Chefe de Estado. 

  



 

 

2 

Figura 1 - O(s) território(s) do Reino de Espanha 

 

 

Fonte: Wikipedia, 2022 

Alguns elementos a destacar sobre o território e a população de Espanha: 

• Área: 504 030 Km2 

• População: 47,3 milhões habitantes (hab.) 

• Densidade populacional: 93 hab./km2 

• Designação oficial: Reino de Espanha 

• Capital: Madrid (3,4 milhões hab.)  

• Outras cidades importantes: Barcelona (1,7 milhões hab), Valência (800 mil hab.), 

Sevilha (692 mil hab.), Saragoça (682 mil hab), Málaga (580 mil hab.), Múrcia (460 mil 

hab.), Palma de Maiorca (425 mil hab.), Bilbau (350 mil hab.) e Alicante (338 mil hab.) 
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• Religião: católica (68%), outra religião (10%), ateísmo (14%), agnósticos (8%) 

• Língua: castelhano, catalão, basco e galego 

• Unidade monetária: Euro 

• Risco país: 

o Risco geral – BBB 

o Risco económico – BBB 
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II.  A ECONOMIA 

II.1. A economia de Espanha 

Espanha é um país com 17 comunidades autónomas, posiciona-se como a 14ª economia 

mundial e a 5.ª maior da União Europeia de acordo com os últimos dados do Banco Mundial. No 

contexto da UE, a Espanha representa 9,1% da população (46,5 milhões de habitantes) e gera 

7,5% do PIB. Estima-se existirem cerca de 470 milhões de pessoas no mundo cuja língua materna 

é o castelhano, por isso a segunda mundialmente mais falada.  

 

II.2. Macroeconomia de Espanha 

Em 2021, a Espanha foi a 4ª maior economia nacional da União Europeia: 

Gráfico 1 - A economia de Espanha no contexto da União Europeia - 2021 

 
Unidade: Milhão € 

Fonte: countryeconomy.com 

 

De acordo com o IMF – World Economic Outlook Database (outubro 2021), apresentam-se os 

principais indicadores macroeconómicos para o ano de 2020: 

• PIB a preços de mercado: 1 122 mil milhões € 

• PIB per capita: 23 690 € 
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• Crescimento real do PIB: -10,8% 

• Taxa de Inflação: -0,5% 

• Dívida Pública: 119,9% do PIB 

• Taxa de Desemprego: 15,5% 

 

Gráfico 2 - Evolução do PIB anual de Espanha: 2017-2021 

 
Unidade: Milhão € 

Fonte: countryeconomy.com 
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Gráfico 3 - Evolução do PIB per capita de Espanha: 2016-2020 

 
Unidade: Euro 

Fonte: countryeconomy.com 

 

A Espanha tem estado no meio de uma recuperação económica equilibrada nos últimos anos; 

no entanto, a crise provocada pela pandemia da COVID-19 levou o país a uma recessão 

económica em 2020 e nunca antes vista, com o PIB a cair 10,8%. 

Esta situação reflete as principais fragilidades da economia espanhola, como as elevadas taxas 

de desemprego e de dívida pública, bem como uma estrutura produtiva muito dependente do 

turismo. 

É expectável uma recuperação parcial da atividade económica ao longo do ano em curso (5,7% 

segundo projeções da EIU e 6,5% de acordo com o Governo), sobretudo a partir do segundo 

semestre, impulsionada pelo investimento e pelo consumo, em consequência do plano nacional 

de recuperação e presumindo que o esforço contínuo de vacinação leve a um alívio das 

restrições.   

O setor de serviços foi muito afetado, especialmente a indústria do turismo (que contabiliza 

cerca de 12% da economia espanhola). As PMEs, que contribuem com 70% dos empregos, têm 

lutado para permanecer em funcionamento (o FMI estima que a parcela da dívida em risco de 

empresas vulneráveis vá aumentar em 7%, para cerca de 37%). 

Face à redução do consumo e aos baixos preços do petróleo, a inflação tornou-se negativa em 

2020 (-0,5%), embora se estime que aumente gradualmente para 0,8% neste ano e 1,4% em 

2022 (FMI). 
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No seu orçamento para 2021, o governo liderado por Pedro Sanchéz planeia aumentar os 

impostos sobre as grandes empresas e pessoas de alta renda para aumentar as receitas em 6,8 

biliões de euros. 

Os esquemas de trabalho de curta duração existentes foram reforçados para compensar a crise 

do COVID-19; no entanto, a pandemia aumentou as desigualdades no mercado de trabalho, com 

ruturas entre os trabalhadores jovens, sendo particularmente severas para os trabalhadores 

pouco qualificados e temporários. 

A taxa de desemprego na Espanha foi estimada em 16,8% no final de 2020 (de 14,1% no ano 

anterior de acordo com o FMI) e espera-se que permaneça estável este ano, antes de cair 

novamente em 2022. Outro problema que prejudica o mercado de trabalho da Espanha é o 

baixo número de pessoas ativas se comparado com o potencial da força de trabalho, mostrando 

que muitas pessoas desistiram de procurar emprego. Além disso, a Espanha continua a ser um 

país com fortes desigualdades: segundo dados do Serviço de Estatística espanhol, 20,7% da 

população vive abaixo da linha de pobreza ou em exclusão social e esta taxa deverá aumentara 

com as consequências de longo prazo da crise provocada pelo coronavírus. 

A contribuição da agricultura para o PIB espanhol é de cerca de 2,7% e emprega 4% da força de 

trabalho (Banco Mundial, 2019). 

Com quase um milhão de empresas agrícolas e agropecuárias, cobrindo 30 milhões de hectares, 

o país produz trigo, beterraba açucareira, cevada, tomate, azeitona, frutas cítricas, uvas e 

cortiça. 

A pecuária também é importante, especialmente suínos e bovinos. 

É o maior produtor mundial de azeite de oliveira e o terceiro no mundo em produção de vinhos. 

É também um dos maiores produtores de laranjas e morangos. Apesar da crise provocada pela 

pandemia da COVID-19, o PIB relacionado com a agricultura, pecuária, silvicultura e pesca 

cresceu cerca de 3,6% no segundo trimestre de 2020 (Instituto Nacional de Estatísticas - INE) 

O setor industrial equivale a 20,2% do PIB e da força de trabalho. O setor manufatureiro é a 

indústria mais importante, já que contribui sozinho com cerca de 11% do PIB (Banco Mundial, 

2019). O setor industrial é dominado pelas indústrias têxtil, alimentar, de ferro e aço, de 

máquinas navais e engenharia. 

Os novos setores, tais como relocalização da produção de componentes eletrónicos, tecnologias 

da informação e telecomunicações oferecem um grande potencial de crescimento. De acordo 

com o relatório da KPMG e a Confederação da Espanha de Organizações Empresariais, divulgado 

em abril de 2020, 27% dos negócios no setor industrial reconhecem um impacto de mais de 80% 

nas suas atividades provocado pela crise do coronavírus, mas levando em consideração que a 

desaceleração de 50% das atividades aconteceram antes da pandemia, o impacto total cresce 

para 63%. 



 

 

6 

Os dados do INE mostram que o PIB gerado pelo setor industrial caiu 23,8% durante o segundo 

trimestre de 2020. 

O setor terciário contribui com 67,9% e emprega 76% da população ativa. O turismo representa 

a maior fonte de receitas da Espanha (12,4% do PIB em 2019, INE), já que o país é o segundo 

destino turístico do mundo (cerca de 83,7 milhões de turistas em 2019), pelo sétimo ano 

consecutivo. O setor bancário também é importante e é composto por doze grupos bancários 

que incluem 52 bancos privados, 2 bancos de poupança e 61 bancos cooperativos (Associação 

Bancária Espanhola). De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatísticas, o PIB 

gerado pelo setor de serviços caiu cerca de 21,3% durante o segundo trimestre de 2020. 
(Santander Trade Markets, 2021) 

 

II.3. Perspetivas Económicas 

II.3.1. Para a União Europeia 

Antes da eclosão da guerra, as previsões económicas da UE apontavam para uma expansão 

prolongada e robusta. A invasão da Ucrânia pela Rússia veio, no entanto, criar novas 

dificuldades, no preciso momento em que a União recuperava das repercussões económicas da 

pandemia. Ao exercer novas pressões em alta sobre os preços das matérias-primas, causando 

novas perturbações no aprovisionamento e uma incerteza crescente, a guerra tem exacerbado 

os obstáculos que já se colocavam ao crescimento, contrariando as anteriores expectativas 

quanto ao eventual abrandamento destes fatores desfavoráveis. Esta situação levou a Comissão 

Europeia a rever em baixa as perspetivas de crescimento da UE e a rever em alta as suas 

previsões de inflação. 

Prevê-se que o PIB da UE continue a atingir valores positivos durante o período abrangido pelas 

previsões, graças ao efeito combinado da reabertura da economia após o confinamento e às 

firmes medidas estratégicas adotadas para apoiar o crescimento durante a pandemia. O 

consumo privado deverá ser apoiado, em particular, pela reabertura pós-pandemia dos serviços 

altamente dependentes de contacto físico, pelo dinamismo cada vez maior do mercado de 

trabalho, por uma menor acumulação do aforro e por medidas fiscais para compensar o 

aumento dos preços da energia. O investimento deverá beneficiar da plena mobilização do 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência e da execução do programa de reformas que o 

acompanha. 

Prevê-se que o crescimento real do PIB, tanto na UE como na área do euro, seja de 2,7 % em 

2022 e 2,3 % em 2023, contra 4,0 % e 2,8 % (2,7 % na área do euro), respetivamente, nas 

previsões intercalares do inverno de 2022. A descida prevista para 2022 deve ser inserida no 

contexto da dinâmica de crescimento registada pela economia na primavera e no verão do ano 

passado, que acrescentou cerca de 2 pontos percentuais à taxa de crescimento anual deste ano. 

O crescimento da produção diminuiu ao longo do ano, tendo passado de 2,1 % para 0,8 %. 
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O impacto na economia mundial e na economia da UE fez-se sobretudo sentir nos preços das 

matérias-primas energéticas. Embora os preços já tivessem aumentado substancialmente antes 

da guerra, face aos baixos níveis registados durante a pandemia, a incerteza sobre as cadeias de 

abastecimento exerceu uma pressão sobre os preços em alta e aumentou a sua volatilidade. É 

o caso dos produtos alimentares e de outros bens e serviços básicos, o que se traduziu numa 

diminuição do poder de compra. 

As perturbações em termos da logística e da cadeia de abastecimento induzidas pela guerra, 

bem como o aumento dos custos dos fatores de produção para uma vasta gama de matérias-

primas, agravaram as perturbações no comércio mundial causadas pelas medidas radicais de 

confinamento da COVID-19 ainda aplicadas nalgumas regiões da China, em detrimento da 

produção. 

A inflação tem vindo a acelerar desde o início de 2021. Passou de 4,6 %, em termos homólogos, 

no último trimestre de 2021, para 6,1 % no primeiro trimestre de 2022. A inflação nominal na 

área do euro subiu para 7,5 % em abril, a taxa mais elevada jamais registada na história da união 

monetária. 

Prevê-se que atinja 6,1 % em 2022 e recue para 2,7 % em 2023. Trata-se, para 2022 na sua 

globalidade, de uma considerável revisão em alta em comparação com as previsões intercalares 

do inverno de 2022 (3,5 %). Prevê-se que a inflação atinja um pico de 6,9 % no segundo trimestre 

deste ano e comece em seguida a diminuir gradualmente. Para a UE, prevê-se que a inflação 

aumente de 2,9 % em 2021 para 6,8 % em 2022 e diminua para 3,2 % em 2023. Projeta-se que 

a inflação média subjacente seja superior a 3 % em 2022 e 2023, tanto na UE como na área do 

euro. 

O mercado de trabalho dá sinais de robustez nesta nova crise. Em 2021, foram criados mais de 

5,2 milhões de postos de trabalho na UE, que atraíram quase 3,5 milhões de pessoas para o 

mercado de trabalho. Além disso, o número de desempregados diminuiu em quase 1,8 milhões. 

As taxas de desemprego no final de 2021 desceram abaixo dos mínimos históricos precedentes. 

As condições do mercado de trabalho deverão continuar a melhorar. Prevê-se que o emprego 

na UE cresça 1,2 % este ano, embora esta taxa de crescimento anual seja estimulada pelo forte 

dinamismo registado no segundo semestre do ano passado. As pessoas que fogem da guerra na 

Ucrânia deverão entrar gradualmente nos mercados de trabalho da UE, mas os efeitos concretos 

daí decorrentes só serão visíveis a partir do próximo ano. 

Prevê-se que as taxas de desemprego continuem a descer, passando para 6,7 % este ano e 6,5 

% em 2023 na UE e para 7,3 % e 7,0 % em 2022 e 2023, respetivamente, na área do euro. 

Apesar dos custos das medidas destinadas a atenuar o impacto dos elevados preços da energia 

e a apoiar as pessoas que fogem da Ucrânia, prevê-se que o défice orçamental agregado na UE 

continue a diminuir em 2022 e 2023, à medida que sejam retiradas as medidas temporárias de 

apoio adotadas no âmbito do surto de COVID-19. Segundo as previsões, o défice na UE deverá 
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passar de 4,7 % do PIB em 2021 para 3,6 % do PIB em 2022 e 2,5 % em 2023 (contra 3,7 % e 2,5 

% na área do euro). 

Depois de atingir o nível histórico de 92 % do PIB em 2020 (quase 100 % na área do euro), e após 

ter descido para cerca de 90% em 2021 (97 % na área do euro), o rácio agregado dívida/PIB da 

UE deverá diminuir para cerca de 87 % em 2022 e 85 % em 2023 (contra 95 % e 93 % na área do 

euro, respetivamente), mantendo-se acima do nível anterior à COVID-19. 

Os riscos para as previsões da atividade económica e da inflação dependem em grande medida 

da evolução da guerra e, em especial, do seu impacto nos mercados da energia. 

Dada a elevada incerteza, as previsões de referência são acompanhadas de uma análise de 

cenários assentes em modelos que simulam o impacto do aumento dos preços das matérias-

primas energéticas, bem como de uma redução total do aprovisionamento de gás proveniente 

da Rússia. Neste último cenário, mais grave, as taxas de crescimento do PIB situar-se-iam em 

torno de 2.5 e 1 pontos percentuais abaixo do valor de referência das previsões de 2022 e 2023, 

respetivamente, enquanto a inflação aumentaria 3 pontos percentuais em 2022 e mais de 1 

ponto em 2023, acima das projeções de referência. 

Para além destas possíveis perturbações no aprovisionamento de energia, problemas mais 

graves do que o previsto nas cadeias de abastecimento e novos aumentos dos preços das 

matérias-primas não energéticas, especialmente dos produtos alimentares, poderão conduzir a 

maiores pressões em baixa sobre o crescimento e a pressões em alta sobre os preços. A 

ocorrência de efeitos indiretos superiores ao esperado face a um choque inflacionista importado 

pode agravar o risco de estagflação. As fortes pressões inflacionistas acarretam riscos acrescidos 

para as condições de financiamento. Por último, a COVID-19 continua a ser um fator de risco. 

Para além destes riscos imediatos, a invasão da Ucrânia está a levar à dissociação económica da 

UE e da Rússia. As consequências deste cenário são ainda difíceis de avaliar. 
Fonte: Comissão Europeia; Previsões Económicas de Primavera; 16.05.2022 
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II.3.2. Para Espanha 

Nas suas Previsões Económicas de Primavera, de 16.05.2022, a Comissão Europeia apresentou 

para Espanha o seguinte cenário: 

Tabela 1 - Perspetivas económicas para Espanha 2021, 2022, 2023 

Indicadores Económicos 2020 2021 2022 2023 

 % 

Crescimento do PIB -10,8 5,1 4,0 3,4 

Inflação -0,3 3,0 6,3 1,8 

Taxa de Desemprego 15,5 14,8 13,4 13,0 

Dívida Pública (% do PIB) 120,0 118,4 115,1 113,7 

Fonte: MF – World Economic Outlook Database, outubro de 2021 

 

II.4. Comércio Bilateral de Serviços 

Gráfico 4 - Comércio bilateral de serviços: 2016-2020 

 
Unidade: Milhões € 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do GEE - METD 

 

Em 2020, como resultado das restrições impostas na deslocação de pessoas entre fronteiras e 

em linha com outros destinos mundiais o setor do turismo nacional registou decréscimos 

significativos da procura. 
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De acordo com a informação do INE (2022), em Portugal foram registados 10,5 milhões de 

hóspedes dos quais 3,9 milhões estrangeiros. Em 2019, foram registados 27,0 milhões de 

hóspedes dos quais, 16,3 milhões de hóspedes estrangeiros, o que representa um decréscimo 

relativo de -61,3% e -75,7%, respetivamente. 

A Espanha em 2020 apresentou um total de 25,9 milhões de dormidas em 2020 (12,3 milhões 

de dormidas de estrangeiros e 13,6 milhões de dormidas de nacionais), das quais 1, 7 milhões 

em Portugal (5,2 milhões em 2019). 

De acordo com o Bando de Portugal (2022), os decréscimos refletiram-se, também, nas receitas, 

com uma redução de -57,6%, correspondente a 7,7 mil milhões de euros. Em 2019, as receitas 

do turismo ascenderam aos 18,7 mil milhões de euros. Este indicador para Espanha assume o 

valor de 1,0 MM€.  

 

Tabela 2 - Receitas do turismo (totais e com origem em Espanha) chegadas e dormidas de turistas (totais 
e com origem em Espanha): 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 ∆16/19 ∆16/20 ∆19/20 

 Milhão € % 

Total das receitas do 

turismo 
12 680,6 15 153,4 16 614,0 18 430,7 7 753,0 45,3% -38,9% -57,9% 

Receitas do turismo com 

origem em Espanha 
1 640,8 1 995,7 2 158,4 1 949,0 1 011,9 18,8% -38,3% -48,1% 

 Número x 10³ % 

Chegada de turistas Total nd 21 234,50 22 816,80 24 627,5 6 480,1 nd nd -73,7% 

Chegada de turistas com 

origem em Espanha 
nd 5 326,20 5 799,10 6 271,9 1 847,4 nd nd -70,5% 

Dormidas de turistas na 

generalidade dos meios 

de alojamento turístico 

59 122,60 65 385,20 74 612,10 77 822,70 30 283,80 31,6% -48,8% -61,1% 

Dormidas de turistas com 

origem em Espanha na 

generalidade dos meios 

de alojamento turístico 

4 324,50 4 614,20 5 310,60 5 713,00 1 966,90 32,1% -54,5% -65,6% 

Fonte: INE, 2022 
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III.  DA OFERTA E DA PROCURA 

III.1. Oferta 

III.1.1. O território e os atores 

A Região Alentejo dispõe de sete estações náuticas certificadas, assim distribuídas pelas Sub-

Regiões: 

• Alto Alentejo: 

o Avis 

• Alentejo Central: 

o Monsaraz 

o Alandroal * 

• Baixo Alentejo: 

o Moura-Alqueva 

o Mértola * 

• Alentejo Litoral: 

o Odemira 

o Sines 

Aqui se traça uma breve caracterização dos territórios a que pertencem. 

* Com processo de certificação em curso. 
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Figura 2 - O(s) território(s) das Estações Náuticas do Alentejo 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do INE 
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III.1.1.1. Área e População 

Tabela 3 - População residente nos Municípios das Estações Náuticas do Alentejo: 2020 

ANO 2020 
Área 

Densidade 

Populacional 

População Residente 

Total H M 

km2 hab/km2 Número 

Portugal 92 225 112 10 298 252 4 858 749 5 439 503 

    47% 53% 

Alentejo 31 605 22 699 420 335 432 363 988 

    48% 52% 

Odemira 1 721 14 24 625 12 038 12 587 

Sines 203 67 13 707 6 608 7 099 

Moura 958 14 13 606 6 550 7 056 

Mértola 1 293 5 6 049 2 873 3 176 

Reg. Monsaraz 464 21 9 928 4 854 5 074 

Alandroal 543 9 4 894 2 361 2 533 

Avis 606 7 4 194 1 986 2 208 

Total Mun. EN’s 5 788 13 77 003 37 270 39 733 

    48% 52% 

Fonte: INE, 2021 

• A área total dos Municípios que integram o presente projeto representa 18,3% da área 

total do Alentejo e 6,3% da área do país; 

• No seu conjunto, os Municípios têm uma densidade populacional que é igual a 59% da 

densidade populacional do Alentejo, sendo significativamente mais baixa do que aquela 

que se observa no país, apenas 11,6%; 

• No que respeita à sua população, os Municípios registam uma população equivalente a 

11% da população do Alentejo e a 0,7% da população do país; 

• De notar que o Alentejo tem uma área equivalente a um terço da área do país com 

apenas 6,8% da população residente; 

• Em 2020 e no que respeita à população residente segundo o sexo, os Municípios e o 

Alentejo registam igual repartição que com uma diferença de um ponto percentual, 

alinha com aquela que se observa no país. 
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Tabela 4 - Evolução da população residente nos Municípios das Estações Náuticas do Alentejo: 2016 – 
2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 ∆ 16/20 

 Número % 

Portugal 10 309 573 10 291 027 10 276 617 10 295 909 10 298 252 -0,1% 

       

Odemira 24 917 24 741 24 621 24 717 24 625 -1,2% 

Sines 13 665 13 662 13 631 13 715 13 707 0,3% 

Moura 14 080 13 928 13 749 13 718 13 606 -3,4% 

Mértola 6 424 6 319 6 202 6 142 6 049 -5,8% 

Reg. Monsaraz 10 254 10 128 10 036 10 015 9 928 -3,2% 

Alandroal 5 271 5 164 5 064 4 992 4 894 -7,2% 

Avis 4 338 4 288 4 249 4 247 4 194 -3,3% 

Total Mun. EN’s 78 949 78 230 77 552 77 546 77 003 -2,5% 

Fonte: INE, 2021 

 

• No quinquénio 2016/2020, os Municípios, o Alentejo e o país perdem população; 

• Embora importante, a redução no país é residual, quando comparada com a redução 

que ocorreu no Alentejo e nos Municípios que, com uma pequena diferença de 0,1%, 

neste relevante aspeto, estão alinhados; 

• Apenas Sines apresenta um comportamento contrário e, ainda que de forma limitada, 

vê a sua população residente crescer no quinquénio em análise; 

• Observam-se decréscimos populacionais preocupantes, superiores a 5%, nos Municípios 

de Mértola e Alandroal. 
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III.1.1.2. Empresas  

Tabela 5 - Caracterização da realidade empresarial nos Municípios das Estações Náuticas do 
Alentejo:2019 

ANO 2019 

Empresas Pessoal ao Serviço das 

Empresas 

Volume de Negócios das 

Empresas 

Total Sector I * Total Sector I * Total Sector I * 

Número Número Milhar € 

Portugal 1 318 330 118 031 4 225 538 399 241 412 640 613 16 247 956 

Alentejo 86 189 7 893 221 387 18 370 18 681 742 664 465 

       

Odemira 3 728 620 15 077 1 668 684 789 68 619 

Sines 1 574 226 6 788 595 1 717 266 22 868 

Moura 2 026 185 3 625 389 231 565 11 571 

Mértola 803 108 1 365 198 62 849 5 831 

Alentejo Central 20 358 1 906 48 862 4 742 3 142 625 162 703 

Reg. Monsaraz 1 490 167 3 128 394 179 258 13 936 

Alandroal 664 70 1 146 96 39 411 2 520 

Avis 433 47 1 285 102 81 192 3 626 

Total Mun. EN’s 10 718 1 423 32 414 3 442 2 996 330 128 971 

* Sector I – Alojamento, Restauração e Similares (CAE Rev. 3) 

Fonte: INE, 2020 

 

• Em 2019, o número de empresas dos Municípios representava 18% das empresas do 

Alentejo, empregavam 15% do pessoal ao seu serviço e registaram um volume de 

negócios equivalente a 16% do volume de negócios gerado pelas empresas do Alentejo 

nesse mesmo ano; 

• Para os mesmos indicadores, quando comparamos o total dos Municípios com o que se 

observa no país temos: 0,8% das empresas e do pessoal ao seu serviço, com apenas 

0,7% do volume de negócios; 

• Em 2019, as empresas do Sector I – Alojamento, Restauração e Similares (CAE Rev. 3) 

dos Municípios, quando em relação com as empresas do mesmo setor do Alentejo 

representam 18% das empresas, 19% do pessoal ao seu serviço e 19% do seu volume de 

negócios; 
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• No mesmo ano e se comparadas com as empresas do mesmo setor do país observam-

se os seguintes valores: 1,2% das empresas, com 0,9% do pessoal ao serviço e 0,8% do 

volume de negócios. 

 

Tabela 6 - Evolução do número de empresas nos Municípios das Estações Náuticas do Alentejo: 2015-
2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 15/19 

 Número % 

Portugal 1 163 082 1 196 102 1 242 693 1 278 164 1 318 330 13,3% 

Alentejo 79 710 81 853 84 139 86 098 86 189 8,1% 

       

Odemira 3 137 3 327 3 458 3 704 3 728 18,8% 

Sines 1 480 1 551 1 585 1 603 1 574 6,4% 

Moura 1 805 1 834 1 879 2 025 2 026 12,2% 

Mértola 741 758 771 785 803 8,4% 

Reg. Monsaraz 1 310 1 331 1 360 1 456 1 490 13,7% 

Alandroal 555 559 586 645 664 19,6% 

Avis 426 425 429 448 433 1,6% 

Total Mun. EN’s 9 454 9 785 10 068 10 666 10 718 13,4% 

Fonte: INE, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

 

• No quinquénio 2015/2019, o número de empresas do Alentejo cresceu menos do que o 

número de empresas do país; 

• Já o crescimento do número de empresas dos Municípios superou em 0,1% o 

crescimento do número de empresas do país; 

• Com um crescimento superior ao crescimento do país em número de empresas, 

destacam-se os Municípios de Odemira, Reguengos de Monsaraz e Alandroal.  
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Tabela 7 - Evolução do número de empresas do Setor I – Alojamento, Restauração e Similares (CAE Rev. 
3) nos Municípios das Estações Náuticas do Alentejo: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 15/19 

 Número % 

Portugal 91 826 97 562 104 826 113 191 118 031 28,5% 

Alentejo 7 095 7 255 7 508 7 782 7 893 11,2% 

       

Odemira 446 472 517 576 620 39,0% 

Sines 193 201 213 232 226 17,1% 

Moura 180 182 179 195 185 2,8% 

Mértola 87 92 98 108 108 24,1% 

Reg. Monsaraz 135 133 140 153 167 23,7% 

Alandroal 54 61 65 72 70 29,6% 

Avis 43 38 42 48 47 9,3% 

Total Mun. EN’s 1 138 1 179 1 254 1 384  1 423 25,0% 

Fonte: INE, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

 

• O crescimento das empresas do Sector I – Alojamento, Restauração e Similares (CAE 

Rev. 3) do Alentejo que se registou no período entre 2015 e 2019, é inferior àquele que 

se observou no país; 

• Também o crescimento das empresas deste setor dos Municípios, sendo inferior ao do 

país, é significativamente maior do que aquele que o Alentejo registou; 

• Neste indicador destacam-se os Municípios de Odemira, Mértola, Reguengos de 

Monsaraz e Alandroal, sendo que, este último e o de Odemira, superam mesmo o 

crescimento do país. 
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Tabela 8 - Evolução do volume de negócios das empresas nos Municípios das Estações Náuticas do 
Alentejo: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 15/19 

 Milhar € % 

Portugal 331 601 856 340 479 969 371 477 802 396 679 491 412 640 613 24,4% 

Alentejo 15 168 986 15 535 745 16 921 573 17 747 301 18 681 742 23,2% 

       

Odemira 430 479 472 987 539 479 610 298 684 789 59,1% 

Sines 1 156 251 1 184 426 1 296 494 1 398 116 1 717 266 48,5% 

Moura 206 194 217 954 233 609 243 129 231 565 12,3% 

Mértola 52 736 54 023 60 084 62 554 62 849 19,2% 

Reg. Monsaraz 146 655 159 898 176 294 178 527 179 258 22,2% 

Alandroal 31 534 32 021 36 007 35 367 39 411 25,0% 

Avis 65 822 74 483 85 323 86 753 81 192 23,4% 

Total Mun. EN’s 2 089 671 2 195 792 2 427 290 2 614 744 2 996 330 43,4% 

Fonte: INE, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

 

• No quinquénio em análise o crescimento do volume de negócios das empresas do país 

e do Alentejo difere pouco entre eles, isto é, existe um alinhamento do crescimento do 

volume de negócios; 

• Porém, no quinquénio em análise, o crescimento do volume de negócios das empresas 

dos Municípios aderentes ao projeto, no seu conjunto, é praticamente o dobro daquele 

que se regista no país e no Alentejo; 

• São notáveis os crescimentos do volume de negócios dos Municípios de Odemira e de 

Sines, já que representam mais do dobro do crescimento do volume de negócios das 

empresas do país e, também, do volume de negócios das empresas do Alentejo. 
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Tabela 9 - Evolução do volume de negócios das empresas do Setor I – Alojamento, Restauração e 
Similares (CAE Rev. 3) nos Municípios das Estações Náuticas do Alentejo: 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ 15/19 

 Milhar € % 

Portugal 10 117 768 11 614 547 13 711 301 14 860 667 16 247 956 60,6% 

Alentejo 433 222 484 407 556 765 617 354 664 465 53,4% 

       

Odemira 39 822 48 405 56 200 63 172 68 619 72,3% 

Sines 15 155 16 797 19 841 20 926 22 868 50,9% 

Moura 7 236 8 088 8 812 10 639 11 571 59,9% 

Mértola 3 034 3 591 4 704 5 175 5 831 92,2% 

Reg. Monsaraz 5 513 7 157 9 579 12 224 13 936 152,8% 

Alandroal 1 979 1 934 2 210 2 357 2 520 27,3% 

Avis 2 546 2 684 3 580 nd 3 626 42,4% 

Total Mun. EN’s 75 285 88 656 104 926 114 493 128 971 71,3% 

Fonte: INE, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

 

• O crescimento do volume de negócios das empresas do Sector I – Alojamento, 

Restauração e Similares (CAE Rev. 3) dos Municípios é superior ao do país e ao do 

Alentejo; 

• Com crescimento superior ao do país, destaca-se o Município de Reguengos de 

Monsaraz que regista um crescimento superior a 2,5 vezes, mas também, destaque para 

o crescimento do volume de negócios dos Municípios de Odemira e Mértola.  
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III.2. Oferta turística 

III.2.1. Alojamento  

Tabela 10 - Indicadores de alojamento turístico nos Municípios das Estações Náuticas do Alentejo – 2020 

2020 
Estabelecimentos 

Capacidade de 

Alojamento 

Estada média no 

Estabelecimento 

Taxa líquida de 

ocupação cama 

Número Número Noites % 

Portugal 5 183 344 757 2,5 24,1% 

Alentejo 671 23 718 2,1 25,9% 

     

Odemira 102 2 560 2,2 32,0% 

Sines 15 619 2,1 23,3% 

Moura 8 216 1,8 35,1% 

Mértola 20 440 1,9 30,5% 

Reg. Monsaraz 21 573 1,9 25,6% 

Alandroal 13 235 2,0 18,9% 

Avis 6 nd 2,4 30,5% 

Total Mun. EN’s 185 4 643 - - 

nd – não disponível 

Fonte: INE, 2021 

 

• O total de estabelecimentos dos Municípios representa 28% do total de 

estabelecimentos do Alentejo e 4% do total de estabelecimentos do país; 

• O Município de Mértola, por si só, detém 55% dos estabelecimentos dos Municípios e 

correspondendo a 15% dos estabelecimentos do Alentejo; 

• O total da capacidade de alojamento dos Municípios representa 20% da capacidade 

alojamento do Alentejo e apenas 1% da capacidade de alojamento do país; 

• Também aqui se destaca a capacidade alojamento de Odemira com 55% da capacidade 

alojamento da totalidade dos Municípios e correspondendo a 11% da capacidade 

alojamento do Alentejo; 

• Quanto à estada média no estabelecimento, o número de noites que se observa no país 

é superior àquele que se regista em todos os Municípios; 

• Porém, a taxa líquida de ocupação cama dos Municípios de Odemira, Mértola, Moura e 

Avis, é superior à do país. 
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Tabela 11 - Alojamento turístico nos Municípios das Estações Náuticas do Alentejo: evolução 2019 - 
2020 

 Estabelecimentos Capacidade de Alojamento 

 2019 2020 ∆ 19/20 2019 2020 ∆ 19/20 

 Número % Número % 

Portugal 6 833 5 183 -24,1% 443 157 344 757 -22,2% 

Alentejo 753 671 -10,9% 25 941 23 718 -8,6% 

       

Odemira 107 102 -4,7% 2 643 2 560 -3,1% 

Sines 19 15 -21,1% 808 619 -23,4% 

Moura 9 8 -11,1% 215 216 0,5% 

Mértola 21 20 -4,8% 444 440 -0,9% 

Reg. Monsaraz 22 21 -4,5% 546 573 4,9% 

Alandroal 13 13 0,0% 199 235 18,1% 

Avis 6 6 0,0% 160 nd nd 

Total Mun. EN’s 197 185 -6,1% 5 015 4 643 -7,4% 

nd – não disponível 

Fonte: INE, 2020 e 2021 

 

• Entre 2019 e 2020, é menor a queda (menos de metade) do número de 

estabelecimentos no Alentejo do que aquela que ocorreu no país e com a exceção do 

que aconteceu em Sines, o mesmo se passou em todos os outros Municípios, 

salientando-se que nos Municípios de Alandroal e Avis o número de estabelecimentos 

se manteve no período em questão; 

• Igual situação ocorreu com a capacidade alojamento, em que Sines é igualmente a 

exceção e registando-se até o aumento da capacidade alojamento nos Municípios de 

Moura, Reguengos de Monsaraz e Alandroal. 
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III.2.2. As atividades e os parceiros 

A caracterização das Estações Náuticas do Alentejo, na perspetiva da oferta encontra-se 

sistematizada nas figuras seguintes. No entanto, esta é uma informação dinâmica e em 

constante atualização, pelo que deve ser consultada sempre que houver necessidade da sua 

utilização, recorrendo, para o efeito, ao website das Estações Náuticas de Portugal: 

https://www.nauticalportugal.com/ , onde a informação está agregada, na ótica do utilizador, 

segundo dois critérios: 

1. Por região (Porto e Norte; Centro de Portugal; Alentejo e Ribatejo e Algarve), e dentro 

destas por Estação Náutica.  

2. Por atividade.  

Figura 3 - Estação Náutica de Sines: atividades e parceiros 

 

https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-sines 

https://www.nauticalportugal.com/
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-sines
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Figura 4 - Estação Náutica Lago de Alqueva - Moura: atividades e parceiros 

https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-moura-alqueva 

 

Figura 5 - Estação Náutica de Avis: atividades e parceiros 

https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-avis 
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Figura 6 - Estação Náutica de Monsaraz: atividades e parceiros 

https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-monsaraz 

 

Figura 7 - Estação Náutica de Odemira: atividades e parceiros 

https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/alentejo-e-ribatejo/estacao-nautica-de-odemira 
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Figura 8 - Estação Náutica do Alandoral: atividades e parceiros 

 

https://nauticalalentejo.pt/estacao-nautica-do-alandroal/#1653517682051-742359e7-c956d8b3-609111f9-66fa 

 

 

III.3. Procura 

III.3.1. Procura efetiva global 

Considera-se procura efetiva a que já consome um determinado destino ou produto turístico, 

dependendo da perspetiva de análise. Evidentemente que relativamente a estes consumidores 

há que criar condições para a sua fidelização, nomeadamente apostando na inovação, na 

diversificação e na qualidade da oferta. 

 Neste ponto analisa-se a procura efetiva de Portugal, com base no número de hóspedes e de 

dormidas, numa perspetiva evolutiva entre 2019 e 2020. 

 

 

 

 

 

https://nauticalalentejo.pt/estacao-nautica-do-alandroal/#1653517682051-742359e7-c956d8b3-609111f9-66fa
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Tabela 12 - Hóspedes, Dormidas e Proveitos de Aposento dos Municípios das Estações Náuticas do 
Alentejo: 2020 

2020 Hóspedes Dormidas Proveitos de Aposento 

 Número Milhar € 

Portugal 10 430 600 25 798 299 1 076 417 

Alentejo 891 396 1 829 255 87 777 

    

Odemira 96 895 216 113 10 677 

Sines 24 501 52 135 2 300 

Moura 13 906 24 698 643 

Mértola 20 793 38 962 1 139 

Reg. Monsaraz 22 923 43 275 3 010 

Alandroal 4 925 9 813 406 

Avis 5 536 13 443 1 064 

Total Mun. EN’s 189 479 398 439 19 239 

Fonte: INE, 2021 

 

• Em 2020 os Municípios aderentes ao projeto receberam 21% dos hóspedes que 

escolheram o Alentejo, representando 1,8% dos que escolheram o país; 

• Nas dormidas, os Municípios registam 22% das que ocorreram no Alentejo e que 

representaram 1,5% das dormidas do país; 

• Quanto aos proveitos de aposento, os Municípios têm 22% dos proveitos do Alentejo e 

1,8% dos proveitos de aposento do país. 
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Tabela 13 - Número de hóspedes nos Município das Estações Náuticas do Alentejo: evolução 2019 - 
2020 

 Hóspedes 

 2019 2020 ∆ 19/20 

 Número % 

Portugal 27 142 416 10 430 600 -61,6% 

Alentejo 1 616 058 891 396 -44,8% 

    

Odemira 131 893 96 895 -26,5% 

Sines 45 234 24 501 -45,8% 

Moura 20 715 13 906 -32,9% 

Mértola 31 729 20 793 -34,5% 

Reg. Monsaraz 37 202 22 923 -38,4% 

Alandroal 5 853 4 925 -15,9% 

Avis 8 009 5 536 -30,9% 

Total Mun. EN’s 280 635 189 479 -32,5% 

Fonte: INE, 2022 

 

• O Alentejo e os Municípios resistiram bem melhor aos efeitos provocados pela 

pandemia no turismo do que a globalidade do país; 

• O Município de Odemira com uma capacidade de captação superior a 130 000 hóspedes 

em 2019 regista uma queda que é 43% mais baixa do que aquela que se observou no 

país; 

• Também o município do Alandroal, se bem que com uma capacidade de captação bem 

inferior, um pouco menos de 12 000 hóspedes, retrai apenas um pouco mais de 2 000 

hóspedes. 
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Tabela 14 - Dormidas nos Municípios das Estações Náuticas dos Alentejo: evolução 2019 - 2020 

 Dormidas 

 2019 2020 ∆ 19/20 

 Número % 

Portugal 70 158 964 25 798 299 -63,2% 

Alentejo 2 938 830 1 829 255 -37,8% 

    

Odemira 275 584 216 113 -21,6% 

Sines 82 305 52 135 -36,7% 

Moura 32 510 24 698 -24,0% 

Mértola 54 687 38 962 -28,8% 

Reg. Monsaraz 62 560 43 275 -30,8% 

Alandroal 11 929 9 813 -17,7% 

Avis 17 836 13 443 -24,6% 

Total Mun. EN’s 537 411 398 439 -25,9% 

Fonte: INE, 2020 e 2021 

 

• A situação que se verifica nas dormidas é equivalente, mas melhor para o Alentejo e 

para os Municípios, à descrita para os hóspedes. 
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Tabela 15 - Proveitos de Aposento no alojamento turístico dos Municípios das Estações Náuticas do 
Alentejo: evolução 2019 - 2020 

 Proveitos de Aposento 

 2019 2020 ∆ 19/20 

 Milhar € % 

Portugal 3 229 880 1 076 417 -66,7% 

Alentejo 129 886 87 777 -32,4% 

    

Odemira 12 420 10 677 -14,0% 

Sines 4 038 2 300 -43,0% 

Moura 818 643 -21,4% 

Mértola 1 567 1 139 -27,3% 

Reg. Monsaraz 4 094 3 010 -26,5% 

Alandroal 448 406 -9,4% 

Avis 1 162 1 064 -8,4% 

Total Mun. EN’s 24 547 19 239 -21,6% 

Fonte: INE, 2020 e 2021 

 

• Tal como com os hóspedes e as dormidas, também os proveitos de aposento registam 

quedas mais baixas no Alentejo e nos Municípios e em que, no Alentejo a percentagem 

de quebra é metade da observada no país e, nos Municípios, vai de oito vezes menos 

(Avis) a apenas um terço (Sines). 

 

III.3.2. Perfil do mercado espanhol 

De acordo com a OCDE (2020), o turismo é um dos pilares da economia espanhola e um 

excelente motor de desenvolvimento económico e social. Em 2017 representou 11,8% do PIB e 

em 2018 gerou 13,5% do emprego (ou 2,6 milhões de empregos diretos). O turismo continua a 

contribuir substancialmente para compensar o défice comercial do país com receitas turísticas 

no valor de 62,5 mil milhões de euros, em 2018 – um crescimento de 3,6% face a 2017. Em 2018, 

as chegadas de turistas atingiram 82,8 milhões (+1,1% em relação a 2017), gerando 89,8 mil 

milhões de euros em receitas internacionais (+3,3% em relação a 2017). As exportações de 

viagens representaram 52,3% do total de exportações de serviços em 2018.  
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Espanha é o segundo destino mais visitado do mundo, a seguir a França. Os seus três principais 

mercados emissores são o Reino Unido (22,4% das chegadas de turistas), Alemanha (13,8%) e 

França (13,6%). Houve um aumento nas viagens de longa distância de mercados como Estados 

Unidos, China e Coreia do Sul, em grande parte devido a melhorias na conectividade aérea e ao 

crescimento da economia global. Evidentemente que esta é uma situação que sofreu impactes 

da pandemia, mas cujas tendências de recuperação se revelam promissoras. 

O turismo doméstico espanhol também é muito significativo. Em 2018, Espanha registou um 

total de 425,4 milhões de viagens domésticas, das quais 139,9 milhões envolveram pernoita 

(+1,1% face a 2017) e 285,5 milhões foram excursionistas (+1,9% face a 2017). Houve uma queda 

de 59,0% em 2020 devido à pandemia. Em número de passageiros, isso representou uma 

redução de 96 milhões de viagens. A Espanha teve vários bloqueios nacionais e locais, o que 

contribuiu para a quebra no número de turistas. O turismo doméstico será um fator crítico para 

a recuperação da indústria do turismo do país. A força e resiliência do turismo doméstico da 

Espanha são encorajadores para os intervenientes e empresas de turismo no país, apesar dos 

efeitos da pandemia COVID-19. As viagens de turismo doméstico continuarão a aumentar entre 

2021-2024, com um CAGR de 7,7%. Perspetiva-se que para 2022 se atingem os valores 

registados em 2019 antes da pandemia (Travel BI, 2022). 

De acordo com o Turismo de Portugal, I.P. (2022), Espanha é considerado um importante centro 

de conexão para as companhias aéreas que ligam a América, Europa e Médio Oriente. Era, em 

2019, o 18º maior mercado emissor de turistas a nível mundial, tendo gerado 22,8 milhões de 

viagens em 2019 (+2,4% face ao ano anterior), o que representa uma quota de 1,6% do total da 

procura turística mundial, de acordo com o Banco Mundial. Os principais destinos eram: França 

(quota 23,7%); Portugal (quota 10,6%); Reino Unido (quota 8,9%) e Itália (quota 7,9%). As 

viagens para os 5 principais destinos por parte dos residentes espanhóis - França, Itália, Portugal, 

Reino Unido e Marrocos tiveram uma redução de 45%, 46%, 64%, 69% e 44%, respetivamente, 

com o mercado do Reino Unido a ser o mais atingido (Travel BI, 2022) 

Até 2019, Espanha encontrava-se com um bom nível de crescimento nas partidas internacionais, 

no entanto as viagens de outbound realizadas pelos residentes de Espanha foram bastante 

penalizadas pela pandemia. As restrições governamentais sobre viagens e restrições de entrada 

em outros lugares resultaram no cancelamento de férias, voos e rotas populares sazonais, 

causando uma quebra significativa na ordem 72,7% correspondente somente a 6,2 milhões de 

viagens para o estrangeiro (13º ranking dos maiores mercados emissores) com uma quota de 

1,5% (Travel BI, 2022). 

No Gráfico 5 é possível visualizar o comportamento do fluxo de viagens internacionais realizadas 

pelos residentes em Espanha, constatar a sua queda abrupta em 2020, mas igualmente a sua 

recuperação a partir de 2021 e as previsões de significativo crescimento até 2024, 

perspetivando-se para este ano um volume ligeiramente superior ao verificado em 2019.  
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Gráfico 5 - Fluxo Outbound – Espanha 2014-2024 (milhares) 

 

Fonte: Travel BI, 2022 (acesso a 18 de maio) 

 

Em 2019, em termos de gastos turísticos no estrangeiro, o mercado espanhol ocupou a 12.ª 

posição mundial (27,9 mil milhões USD), registando um crescimento de 5,8% face ao ano de 

2018. No entanto, a pandemia COVID-19 veio alterar significativamente esta situação, tendo os 

gastos totais no estrangeiro, por parte dos turistas espanhóis, diminuído consideravelmente em 

2020, devido ao seu nas viagens ao exterior. O gasto total registou uma quebra anual de 68,6% 

face a 2019 (8,7 milhões USD) (Travel BI, 2022). 

O espanhol gosta de cultura, gastronomia, caminhadas, convívio, animação e compras. Está cada 

vez mais conectado à internet e usa o smartphone como dispositivo de referência. Os 

madrilenos são os que viajam mais, seguidos dos navarros, aragoneses, bascos, e os das 

Comunidades de Castela e Leão, Ceuta, Castilla La Mancha, Asturias, La Rioja, Cantabria, 

Catalunha e Extremadura. Os que viajam menos são os das Ilhas Baleares. Os casais sem filhos, 

urbanos e pertencentes à classe média alta, são os que mais viajam para conhecer lugares com 

História, Cultura e apreciar, cada vez mais, a gastronomia local. 

 Preferem destinos internacionais como Emiratos Árabes, EUA, Índia e Vietname. As famílias e 

os seniores também viajam cada vez mais, optando, durante o inverno, por destinos ligados à 

natureza e paisagem, gastronomia e praia.  

O turista da classe média, compra o “pacote” em agências de viagens e normalmente opta por 

destinos domésticos, hotéis de três e quatro estrelas com tudo incluído ou apartamentos 
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turísticos. Os mais jovens ou millenials decidem as viagens “na hora” depois de consultar várias 

fontes e opiniões online.   

Tendência muito interessante é a da “women only”, que ganha muitas adeptas em Espanha, 

através da qual muitas mulheres solteiras e divorciadas preferem viajar juntas, para sítios 

seguros.  

O espanhol viaja muito pelo interior de Espanha e vê Portugal como um destino doméstico, 

embora reconheça, cada vez mais, as diferenças culturais, históricas, gastronómicas e até 

ambientais (qualidade das praias). 

 

III.3.3. Procura efetiva do mercado espanhol 

Espanha é para Portugal um mercado de proximidade, sendo beneficiado pela facilidade na 

mobilidade, pela contiguidade geográfica e pela proximidade cultural. De acordo com o Turismo 

de Portugal, I.P. (2022), a oferta turística de Portugal é alvo de procura por parte do mercado 

espanhol, constituindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para 

Portugal, gerando mais de 4 milhões de dormidas anuais, na hotelaria. As principais regiões 

emissoras para o nosso país são a Andaluzia que centraliza a quota mais elevada (22,8%), 

seguida da Comunidade Autónoma de Madrid (21,5%) e Galiza (17,9%).  

A Espanha posiciona-se como o 3º principal mercado dos turistas que pesquisam online o 

destino Portugal, logo após Reino Unido e França.  

Apesar das mudanças que a pandemia introduziu no comportamento da procura, a Espanha, em 

2021, continuou a posicionar-se como o 1.º mercado turístico para o destino Portugal aferido 

pelo indicador hóspedes (quota de 19,5%) e o 2º no indicador de dormidas (quota de 14,3%). 

Em 2021, o mercado espanhol registou 1 155,8 mil hóspedes que geraram 2 665,5 mil dormidas. 

Estes valores conduziram a acréscimos de 45,3% e 51,7%, respetivamente, face ao ano anterior. 

Destaca-se como o 3º. mercado em termos de receitas turísticas com um valor de 1 387,6 

milhões € (quota de 14,0%), registando um aumento de 38,1% comparativamente ao ano de 

2019. Comparando o ano de 2021 face ao ano de 2019 antes da epidemia, os valores ainda estão 

aquém nos principais indicadores hóspedes, dormidas e receitas turísticas que registaram 

quebras de 49,4%, 49,2% e 28,5%, respetivamente (Travel BI, 2022). 
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Tabela 16 - Hóspedes e Dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico nos Municípios das 
Estações Náuticas do Alentejo, segundo a residência habitual: total, Portugal e Espanha – 2020 

2020 

Hóspedes Dormidas 

Total Portugal Espanha Total Portugal Espanha 

Número 

Portugal 10 430 600 6 525 655 795 290 25 798 299 13 598 609 1 757 442 

Alentejo 891 396 736 591 48 301 1 829 255 1 488 438 102 795 

       

Odemira 96 895 79 467 3 198 216 113 175 892 7 747 

Sines 24 501 17 861 1 953 52 135 35 904 6 385 

Moura 13 906 12 056 1 117 24 698 21 097 2 304 

Mértola 20 793 17 485 846 38 962 32 338 1 237 

Reg. Monsaraz 22 923 19 810 646 43 275 35 925 1 323 

Alandroal 4 925 4 781 68 9 813 9 427 114 

Avis 5 536 4 938 27 13 443 8 978 67 

Total Mun. EN’s 189 479 156 398 7 855 398 439 319 561 19 177 

Fonte: INE, 2021 
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Tabela 17 - Hóspedes e Dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico dos Municípios das 
Estações Náuticas do Alentejo, segundo a residência habitual: total, Portugal e Espanha – 2019 

2019 

Hóspedes Dormidas 

Total Portugal Espanha Total Portugal Espanha 

Número 

Portugal 27 142 416 10 732 302 2 285 829 70 158 964 21 107 132 5 250 340 

Alentejo 1 616 058 1 065 487 104 685 2 938 830 1 937 479 210 917 

       

Odemira 131 893 78 102 5 848 275 584 168 939 14 109 

Sines 45 234 28 632 3 692 82 305 50 360 12 122 

Moura 20 715 18 569 738 32 510 28 902 1 312 

Mértola 31 729 22 743 1 997 54 687 39 402 3 206 

Reg. Monsaraz 37 202 28 093 1 123 62 560 43 711 2 073 

Alandroal 5 853 5 466 85 11 929 11 062 127 

Avis 8 009 6 878 88 17 836 11 197 177 

Total Mun. EN’s 280 635 188 483 13 571 537 411 353 573 33 126 

Fonte: INE, 2020 
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Tabela 18 - Hóspedes e Dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico dos Municípios das 
Estações Náuticas do Alentejo, segundo a residência habitual: total, Portugal e Espanha – evolução 2019 

- 2020 

∆ 19/20 Hóspedes Dormidas 

Total Portugal Espanha Total Portugal Espanha 

% 

Portugal -61,6% -39,2% -65,2% -63,2% -35,6% -66,5% 

Alentejo -44,8% -30,9% -53,9% -37,8% -23,2% -51,3% 

       

Odemira -26,5% 1,7% -45,3% -21,6% 4,1% -45,1% 

Sines -45,8% -37,6% -47,1% -36,7% -28,7% -47,3% 

Moura -32,9% -35,1% 51,4% -24,0% -27,0% 75,6% 

Mértola -34,5% -23,1% -57,6% -28,8% -17,9% -61,4% 

Reg. Monsaraz -38,4% -29,5% -42,5% -30,8% -17,8% -36,2% 

Alandroal -15,9% -12,5% -20,0% -17,7% -14,8% -10,2% 

Avis -30,9% -28,2% -69,3% -24,6% -19,8% -62,1% 

Total Mun. EN’s -48,1% -20,5% -72,8% -34,9% -10,6% -72,7% 

Fonte: INE 

 

• Em qualquer um dos indicadores, o Alentejo e os Municípios resistem melhor do que o 

país no seu todo; 

• Salienta-se que no Município de Odemira, em plena pandemia de 2020, cresceu o 

número de hóspedes nacionais, bem como o número de dormidas, sendo que, este 

último cresceu numa percentagem superior à que se verifica no número de hóspedes. 

 

Tabela 19 - Residentes em Espanha no total dos Alojamentos Turísticos do Alentejo 

 2016 2017 2018 2019 2020 ∆ 16/19 ∆ 16/20 ∆ 19/20 

 Número % 

Hóspedes 74 070 90 556 98 848 104 685 48 301 41,3% -34,8% -53,9% 

Dormidas 145 295 176 495 201 993 210 917 102 795 45,2% -29,3% -51,3% 

Fonte: INE, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
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• Entre 2016 e 2019, é crescente e forte a presença de residentes em Espanha nos 

alojamentos turísticos do Alentejo, quer em número de hóspedes (+ 41,3%), quer em 

número de dormidas (+ 45,2%); 

• Devido à pandemia, são superiores a 50% as quedas que se observam entre 2019 e 2020 

nos números de hóspedes e de dormidas dos residentes em Espanha nos alojamentos 

turísticos do Alentejo. 

 

III.3.4. Análise de tendências 

III.3.4.1. Tendências genéricas 

A abordagem às tendências da procura turística obriga a uma dicotomia temporal configurada 

no antes e no depois da pandemia de COVID-19. Embora a pandemia em relação a determinadas 

tendências tenha atuado como catalisador, ou seja, tenha acelerado o seu processo de 

afirmação.  

Tendo em consideração a realidade das Estações Náuticas, considera-se fundamental que a sua 

oferta seja adaptada e/ou estruturada tendo em consideração as seguintes tendências da 

procura turística (Walmsley 2003; Weston et al., 2019 & IPDT, 2021):  

• Procura crescente por experiências turísticas diferenciadas e diversificadas – os 

visitantes mais do que bens ou serviços, procuram experiências, sendo que estas devem 

ter uma dimensão sinestésica, apelando ao maior número de sentidos possível, e 

memoráveis.  

• Férias repartidas, níveis crescentes de educação e experiência de viagens – o que 

aumenta a exigência relativamente à qualidade da oferta, pois o tempo de consumo é 

menor, logo as experiências têm que ser mais marcantes, e o visitante é mais exigente, 

porque mais informado e mais experiente.  

• Interesse crescente pelo património (natural e cultural) e valorização da sua 

autenticidade e estado de conservação. 

• Valorização crescente do contacto com as comunidades locais, sobretudo com as que 

apresentam uma identidade preservada. 

• Visitantes crescentemente adeptos de estilos de vida saudáveis (wellness), com maior 

sensibilidade para com as questões relacionadas com a sustentabilidade, 

nomeadamente ambiental, o que se reflete nas suas escolhas turísticas. 

• Interesse crescente por férias temáticas (special interest holidays). 

• Procura crescente por destinos rurais e de natureza em detrimento de destinos urbanos. 

A pandemia veio introduzir uma preferência por territórios com reduzida densidade 

populacional e turística. 

• Valorização da biossegurança e das condições sanitárias dos destinos. 



 

 

38 

• Crescente digitalização do turismo. A escolha dos destinos e das experiências é cada vez 

mais influenciada pelas redes sociais e por outra informação disponível online. As 

plataformas de reservas são tendencialmente o meio preferencial para as reservas. 

 

III.3.4.2. Tendências específicas do mercado espanhol  

De acordo com o Trabel BI (2022), as projeções apontam para uma aceleração da atividade 

económica ao longo do ano em curso (6% segundo projeções da EIU), suportada pelo 

investimento e pelo consumo, mas o impacto negativo da guerra da Ucrânia poderá baixar as 

expectativas. Os bloqueios e restrições de viagens de 2021 em todo o mundo e especialmente 

na Europa tiveram um impacto significativo nas viagens de lazer. Prevê-se que a partir de 2022, 

a Espanha tenha um crescimento constante em todos os setores (lazer, negócios e VFR), fazendo 

com que no final de 2022, as viagens de lazer já consigam atingir níveis pré-pandémicos. 

É importante observar que as implicações económicas da pandemia significam que as viagens 

de longa distância levarão mais tempo para se recuperar. A GlobalData projeta que as viagens 

espanholas fora da Europa, só deverão recuperar a partir de 2023. 

A tendência antes de 2020 era que o turismo de lazer espanhol estava crescendo 

exponencialmente e isso continuará entre 2021-2024 com um CAGR de 7%. Entre 2014 e 2019, 

as estatísticas do turismo de lazer cresceram 54%. O crescimento das rotas de baixo custo 

contribuiu para isso, com o setor de companhias aéreas de baixo custo ganhando impulso 

considerável durante esse período. 

 

Tabela 20 - TOP 10 Países – Saídas de turistas espanhóis: 2019-2024 (milhares) 

Países 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

França 6 774 2 470 3 516 5 688 6 491 6 845 

Itália 3 328 1 269 1 760 2 669 3 292 3 416 

Reino Unido 2 319 642 781 1 993 2 209 2 340 

Portugal 2 286 572 1 225 1 867 2 220 2 330 

Alemanha 1 367 319 707 1 132 1 322 1 397 

EUA 942 162 488 781 915 955 

Marrocos 817 172 421 668 798 820 

Países Baixos 525 197 272 436 508 535 

Irlanda 414 95 214 344 402 420 

Bélgica 398 101 215 333 383 404 

Fonte: Travel BI, 2022 (acesso a 18 de maio) 
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De acordo com o Turismo de Portugal, I.P. (2022), a perceção dos espanhóis sobre Portugal 

mudou nos últimos anos e o nosso país é hoje reconhecido como um destino de qualidade, a 

todos os níveis, onde a Cultura e a Gastronomia ocupam o lugar de primeiro plano. 

Existe uma oportunidade de parcerias em vários segmentos (incluindo luxo) entre agentes 

portugueses e internacionais (sediados em Madrid ou Barcelona), para uma articulação em 

touring ibérico. Excelente oportunidade para abertura de espaço, em Madrid ou Barcelona, para 

a promoção de Portugal e que associe viagens e roteiros históricos a produtos 

gourmet/artesanais, com inclusão de degustações.  

Este é o momento ideal para construção de uma plataforma online, de qualidade, que inclua 

roteiros ibéricos temáticos, com as respetivas ofertas de alojamento.  

Devido à proximidade geográfica, existem boas oportunidades para o segmento MICE, sempre 

que a oferta seja exclusiva, original, taylor made. 

De acordo com estudo da DAS LLYC-HOSTELTUR, HOSTELTUR que analisou as tendências de 

viagem dos espanhóis de acordo com conversas desenvolvidas no Twitter, mídia digital, fóruns 

e blogs por três anos, de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021, os destinos urbanos 

estão entre as prioridades dos espanhóis quando viajam para o estrangeiro. Uma tendência que 

tem aumentado nos últimos meses. De facto, em 2021, o turismo urbano representou mais da 

metade de suas preferências, oito pontos a mais do que em 2019.  

Em relação às características que valorizam no exterior, o relatório destaca que, em 2021, a 

segurança sanitária foi colocada como a principal na escolha de um destino internacional 

(HOSTELTUR, 2022). Uma tendência óbvia alinhada com a situação de pandemia e com a 

alteração dos valores da maioria dos visitantes. 

No caso particular das Estações Náuticas do Alentejo, porque se está perante uma realidade 

nova, no âmbito da qual se está a estruturar novos produtos, entendem-se que para além destas 

tendências genéricas, há que ter em consideração as relacionadas com a náutica e os restantes 

produtos complementares, definindo perfis de procura que orientem a estratégia e a ação.  

 

III.3.5. Procura potencial 

A procura potencial é a que tem condições para consumir um determinado produto ou destino 

turístico não o fazendo devido a possíveis múltiplas razões, nomeadamente o desconhecimento 

sobre a oferta. Sem menosprezar o papel da procura efetiva na sustentabilidade de um destino 

turístico, a procura potencial é a que oferece margem para o seu crescimento, devendo 

estimular a aposta na diferenciação face à concorrência, mas também na qualidade e nas 

estratégias de comunicação e marketing. 
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Esta definição de procura turística potencial tem presente que a realidade é muito mais 

diversificada do que os modelos teóricos, ainda que a sua construção assente na análise da 

informação sobre o passado e o presente e sobre as tendências para o futuro. No entanto, 

entende-se que a construção destas personas (perfis-tipo de turistas) é fundamental para o 

planeamento estratégico dos territórios das Estações Náuticas, para a estruturação do seu 

produto e para a sua estratégia, individual e coletiva, de comunicação e marketing junto dos 

mercados-alvo.  

Estes perfis-tipo, no seu cruzamento com a oferta das Estações Náuticas, permitirão determinar 

o seu potencial de atração, um exercício a que se dará corpo mais adiante no âmbito deste 

documento.  

Neste contexto, e após análise da procura passada e presente, tendo em consideração as 

tendências genéricas e específicas da procura, e a oferta das Estações Náuticas, identificam-se 

os seguintes perfis-tipo:  

 

III.3.5.1. Turista eclético 

O TURISTA ECLÉTICO tem um perfil indiferenciado no que respeita à idade, género, varáveis 

socioeconómicas (habilitações académicas, rendimento, situação face ao emprego, profissão…) 

e modalidade da visita (sozinho, em família, em grupo organizado, em grupo de amigos), 

gozando sobretudo férias na época alta, motivado pelo lazer e divertimento, move-se pela 

curiosidade de novas experiências, consumindo avidamente todos os produtos que o destino 

oferece, durante uma estada que tende a não ser inferior a uma semana, e sem preferência por 

um tipo particular de alojamento. Este tipo de turista sente-se atraído pelas características 

naturais dos destinos náuticos, realiza algumas atividades náuticas, por curiosidade e vontade 

de novas experiências, mas é igualmente consumidor de toda a oferta complementar à oferta 

náutica, nomeadamente da oferta cultural, gastronómica e enológica. Para este tipo de turista 

é fundamental haver uma boa articulação entre toda a oferta do território, de forma a 

rentabilizá-la, e a ir ao encontro das suas expetativas.  

 

III.3.5.2. Turista náutico 

O TURISTA NÁUTICO é tendencialmente jovem adulto ou adulto ativo, pertencente a um estrato 

socioeconómico médio ou médio-alto, viaja em família com filho(s) autónomo(s), ou é parte de 

um casal sem filhos, e é adepto de estilo de vida orientado para o wellness. Procura uma viagem 

ativa, em contacto com a água, em que possa realizar todo o tipo de atividades náuticas, mas 

numa ótica de lazer. Valoriza sobretudo experiências relacionadas com a realização de 

desportos náuticos ou de charter náutico, como forma de lazer e entretenimento, onde se Inclui 

uma grande variedade de desportos: vela, windsurf, surf, mergulho, etc. Neste perfil também se 

integra o turista cuja motivação é assistir a provas de competição náutico-desportiva. Apesar da 
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viagem e da estada ter uma motivação principal, este perfil de turista é potencial consumidor 

de toda a restante oferta do território, em particular da gastronómica e enológica, devendo 

constituir uma preocupação do destino a sua articulação e compatibilização, nomeadamente 

através da estruturação de produtos integrados.  

 

III.3.5.3. Desportista náutico 

O DESPORTISTA NÁUTICO é jovem, jovem adulto ou adulto e viaja em equipas, nomeadamente 

de seleções nacionais ou clubes de modalidades náuticas, para competir ou fazer estágio para 

competições. Pode eventualmente viajar sozinho ou acompanhado com familiares ou amigos, 

mas sempre com o objetivo de se preparar para provas ou de competir. Sendo as viagens 

realizadas com o objetivo de estagiar ou de participar em competições náutico-desportivas, é 

um mercado muito específico, com as suas próprias regras de funcionamento, em que os turistas 

estão focados no seu objetivo e são orientados nesse sentido (nomeadamente pelos 

treinadores), e em que não há espaço para o lazer, apenas para o descanso. A oferta do destino 

deve estar focada na criação de condições logísticas, nomeadamente no que respeita ao 

alojamento, à alimentação e à prática desportiva, facilitadoras da concretização dos objetivos 

individuais e/ou coletivos. Pela natureza da motivação deste turista, a sua chegada é antecedida 

por um forte planeamento e a sua estada deve ser acompanhada por grande articulação entre 

os diferentes agentes envolvidos e por uma gestão direcionada para a qualidade.  

 

III.4. A oferta versus a procura 

A relação entre a oferta e a procura, atual, mas sobretudo futura, é fundamental para 

determinar a estratégia. Este é um exercício que deve ser dinâmico, na medida em que ambas 

as dimensões do sistema turístico, oferta e procura, estão em constante mudança. Ainda que na 

consciência deste dinamismo apresenta-se, de forma esquemática esta relação entre a oferta, 

presente e futura, das Estações Náuticas do Alentejo, e os perfis-tipo que se entende 

constituírem a sua procura potencial. Este cruzamento tem em linha de conta as características 

da oferta atual, as perspetivas de oferta futura e as características anteriormente definidas para 

cada perfil-tipo, e tem como objetivo sugerir linhas de orientação estratégica para as Estações 

Náuticas. 
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III.4.1. O potencial de atração 

 PRESENTE  

ESTAÇÃO NÁUTICA ATIVIDADES 
NÁUTICAS 

EVENTOS 
NÁUTICOS 

ATIVIDADES E 
EVENTOS 

TURISTICOS 
PERSONA 

ESTAÇÃO NÁUTICA 
DE SINES 
  
 

Surf 

Regata 
Internacional e 

Oceânica 
Discoveries Race 

Festival Músicas do 
Mundo 

 
Turista Náutico 

Eclético 
 
 

Turista Náutico 

Mergulho  Tasquinhas 
Atividade Água e 
Terra (Costa do 

Vizir) 
 

Vila do Gin – 
Parque Temático 

Black Pig 

  
Produção de Vinho 
do Mar – Monte da 

Carochinha 

ESTAÇÃO NÁUTICA 
LAGO DE ALQUEVA 
- MOURA 
 

Canoagem Regata Odiana 
Observatório Dark 

Sky Alqueva 
 

Turista Náutico 
Eclético 

 
Turista Náutico 

 
Desportista 

Náutico 
 

Sky e Wakeboard Regata SB20 
Observatório Lago 

Alqueva 

SUP  
Trail Cidade de 

Moura 

Passeios de Barco   

Pesca Desportiva    

ESTAÇÃO NÁUTICA 
DE AVIS  
  
  
  
  
  
  
  

Passeios de Barco 
Solar Head of the cork Traveler's Event  

 
Turista Náutico 

Eclético 
 

Turista Náutico 
 

Desportista 
Náutico 

Stand Up Paddle Troféu de remo 
Mestre de Avis 

Avis international 
XCO 

Aquapedestre  
Avis, Património 

Etnográfico 

Softcanyoning  
Do Montado à 

Mesa 
Riversafary   

Canoagem   
Hidrospeed e Canoa 

Rafting   

Driver Safari   
ESTAÇÃO NÁUTICA 
DE MONSARAZ 

 

Passeios a bordo do 
Veleiro SEM-FIM 

(Barco típico 
holandês) 

Campeonato da 
Europa Formula 

Windsurf 

Sharish Monsaraz 
Natur Trail 

 

Passeios a bordo do 
semí-rígido 
“Zagolina” 

Monsaraz Swimrun Baja TT Sharish Gin 
 
 
 
 Stand Up Paddle  

Festas de Santo 
António 
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 PRESENTE  

ESTAÇÃO NÁUTICA ATIVIDADES 
NÁUTICAS 

EVENTOS 
NÁUTICOS 

ATIVIDADES E 
EVENTOS 

TURISTICOS 
PERSONA 

WING com prancha 
foil ou paddle  

Monsaraz Museu 
Aberto 

 
Turista Náutico 

Eclético 
 

Turista Náutico 
 

Desportista 
Náutico 

 

Windsurf  Festa do Cante 

Squi Aquático   
Vela   

Kayak   

Bote Elétrico   

Boias de Tração   

Passeios turísticos 
pelo Lago Alqueva 

  

Stand Up Paddle   

Wake Board   

Ski aquático   

Banana Ride   

Rings   

Ovni Spinera   

Kayak   

Gaivotas   

ESTAÇÃO NÁUTICA 
DE ODEMIRA 

Surf Campeonato de 
Canoagem de Mar 

FEITUR - Feira de 
Turismo Desportivo 

e de Natureza 

Turista Náutico 
Eclético 

 
Turista Náutico 

 
Desportista 

Náutico 

Passeios de barco Subida do Rio Mira 
em K4  

Canoagem Pesca Embarcada - 
Achigã  

Pesca Desportiva   

ESTAÇÃO NÁUTICA 
DO ALANDROAL  

Praia Fluvial de 
Azenhas d'el Rei 

 
Mostra 

Gastronómica de 
Peixe do Rio 

 
 

Turista Náutico 
Eclético 

 
  

  Festival Soil to Soul 

  
Festival a beer in 

the sky 

  
Festival Fora da 

Casca 
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III.4.2. A estratégia de internacionalização 

A estratégia de internacionalização das Estações Náuticas do Alentejo, deve ter em consideração 

que a relação entre a oferta e a procura pode ser direta ou intermediada. No primeiro caso, a 

abordagem deve ser focada no turista-consumidor, que no caso particular do desportista 

náutico assume uma personalidade coletiva através das Seleções Nacionais, das equipas 

clubísticas, das Federações e das Associações Nacionais das diferentes modalidades náuticas. 

No segundo caso, o acesso ao cliente final é mediado (1) pelas agências de viagem (vendedoras): 

empresas que vendem ao cliente final pacotes turísticos/viagens organizadas; (2) pelos 

operadores turísticos: (ou agências de viagens organizadoras) – empresas que elaboram pacotes 

turísticos/viagens organizadas e as vendem diretamente ao cliente final ou às agências de 

viagem. A consciência desta diversidade é fundamental para a conceção da estratégia nas suas 

múltiplas dimensões e para o sucesso na sua implementação.  

A estratégia de afirmação e internacionalização das Estações Náuticas deve assentar nos 

seguintes pilares: 

1- Adequação da oferta ao perfil da procura 

• Definir qual o perfil ou perfis de procura que mais se adequa à sua oferta presente e às 

suas tendências de evolução. 

• Adaptar-se, de forma dinâmica, às motivações, expectativas e tendências da sua procura 

efetiva e potencial. 

• Monitorizar e avaliar continuamente o grau de satisfação do turista-consumidor e dos 

intermediários. 

• Ter em consideração as especificidades de cada mercado-alvo e respetivos perfis de 

consumidores, aquando da estruturação do produto e no momento do consumo. Alguns 

pormenores podem ser determinantes para a satisfação do consumidor. 

 

2- Especialização e diferenciação da oferta 

• Criar uma oferta diferenciada, apostando na singularidade, na qualidade e na relação 

qualidade/preço. 

• Estruturar a oferta numa lógica de complementaridade com a oferta das demais 

Estações Náuticas 

• Proporcionar experiências memoráveis, diferenciadas e de elevado impacto pessoal e 

social, o que pressupõe experiências multissensoriais que prevaleçam no tempo e se 

sobreponham a outras, permitindo registos psicológicos e digitais impactantes. 

• Apostar na capacitação dos recursos humanos, conferindo-lhe competências ao nível 

técnico, mas sobretudo socio-comportamental, adequadas ao grau de exigência e às 

especificidades dos mercados-alvo. Destacam-se as competências linguísticas, mas há 

que referir igualmente o conhecimento sobre a cultura e os hábitos sociais dos países 

emissores.  
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• Estruturar e desenvolver a oferta tendo em consideração os conceitos de Turismo 

Acessível, Turismo Inclusivo, Turismo Regenerativo, Turismo Responsável e Turismo 

Sustentável. Estes conceitos estão alinhados com os interesses das comunidades locais 

e apelam a uma procura cada vez mais atenta a estes paradigmas e aos seus impactes. 

• Criar condições físicas nos territórios para atrair grupos específicos de turistas, 

nomeadamente os com mobilidade reduzida e os seniores.  

 

3- Parcerias e projetos colaborativos 

• Estabelecer parcerias com as demais Estações Náuticas da região e/ou do país para 

ganhar escala ao nível da oferta que lhes permita a abordagem a mercados nacionais 

com elevado nível de exigência qualitativa, quantitativa. 

• Desenvolver projetos colaborativos com as demais Estações Náuticas, com as Entidades 

Nacionais/Regionais diretamente relacionadas com o planeamento, desenvolvimento e 

gestão turística (Turismo de Portugal, I.P., Entidades Regionais de Turismo, Agências 

Regionais de Promoção Turística) e com outras entidades (de banda larga ou 

especializadas), que focados na oferta ou na procura, permitam criar condições para 

aumentar a competitividade turística dos territórios envolvidos. 

• Concretizar o conceito de coopetição (cooperação+competição). Ainda que em 

determinados contextos as Estações Náuticas possam competir entre si, na maior parte 

das situações, sobretudo junto do mercado internacional a competição pode ser 

determinante para ganhar escala, diversificar a oferta, investir na promoção e capacitar 

os recursos humanos. 

 

4- Adequação das estratégias de comunicação, marketing e comercialização 

• Adequar as estratégias de comunicação e marketing e comercialização ao perfil do 

público-alvo. 

• Evidenciar na estratégia de comunicação e marketing os aspetos diferenciadores da 

oferta, não só no que respeita aos recursos turísticos, às infraestruturas, equipamentos 

e serviços, mas também no que respeita aos valores: sustentabilidade, inclusão, 

acessibilidade, responsabilidade.  

• Identificar os mercados mais promissores e fazer abordagens focadas e cirúrgicas, 

garantindo a sua eficiência. 

• Identificar os opinion makers e os influencers no mercado-alvo com intervenção na 

formação da opinião público e proporcionar-lhes experiências memoráveis, que sejam 

partilhadas nos meios digitais e convencionais. 

• Apostar em abordagens conjuntas ao mercado com as demais Estações Náuticas da 

região/país, de forma a rentabilizar o investimento e a promover campanhas com maior 

qualidade e impacto. 
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• Diversificar os meios e as vias de promoção e divulgação da oferta, tendo em 

consideração diferentes perfis de consumidores, apostando na via digital, mas sem 

descurar os meios tradicionais, e os clientes mais “conservadores”. 

• Simplificar os processos de contacto e comercialização, nomeadamente a 

marcação/desmarcação e o pagamento. 

• Promover mecanismos de fidelização dos clientes, através de promoções e de um 

tratamento personalizado e distintivo.  

• Garantir a atualização da informação disponível no mundo digital. 
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IV.  GESTÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

IV.1. Ambiente e cultura de negócios 

De acordo com o Turismo de Portugal, I.P. (2022), o mercado espanhol tem que ser abordado 

com grande profissionalismo, empatia, sentido prático e, de preferência, em castelhano.  

Sendo persistente e dando rápido seguimento aos resultados alcançados nos primeiros 

contactos com os interlocutores.  

O espanhol tem uma simpatia especial por Portugal, mas gosta de “ver para crer”, é 

especialmente sensível ao “brilho” das apresentações e à vertente social. 

Para além desta análise com carácter generalista, disponibiliza-se um conjunto de elementos 

fundamentais para uma abordagem bem-sucedida a este mercado: 

• A língua oficial em todo o Estado é o castelhano. Existem, ainda, línguas cooficiais nas 

respetivas Comunidades Autónomas: o catalão na Catalunha, o valenciano na 

Comunidade Valenciana, o basco (euskera) no País Basco e o galego na Galiza.  

• Os portugueses compreendem bem o espanhol; no entanto, os espanhóis podem ter 

alguma dificuldade em entender o português; contudo, habitualmente não existem 

grandes problemas de comunicação. Uma parte significativa dos empresários espanhóis 

não tem bons conhecimentos de inglês, sendo muito aconselhável traduzir a 

documentação de apresentação da empresa (brochuras, sites, etc.) para castelhano.  

• Espanha é um país seguro, em termos gerais, devendo adotar-se medidas de prevenção 

normais em países europeus. Designadamente, nas grandes cidades deve ser prestada 

atenção aos bens e valores pessoais nas zonas de grande afluência turística como os 

centros das cidades.  

• A jornada laboral começa às 8h00 - 9h00 da manhã e termina às 18h00 ou 19h00, regra 

geral. O período de almoço decorre normalmente entre as 14h00 e as 16h00 e o jantar 

entre as 21h00 e as 23h00.  

• Desde 2012 as áreas comerciais com menos de 300 metros quadrados passaram a ter 

liberdade horária, e as cidades mais turísticas passaram a poder liberalizar totalmente 

os horários comerciais nas zonas com maior afluência de visitantes, nomeadamente a 

Comunidade de Madrid e Barcelona.  

• Em Espanha não é utilizado o tratamento de Doutor (com exceção dos médicos) ou de 

Engenheiro e é bastante habitual o tratamento por “tu”. O sucesso dos negócios passa 

pela criação de um clima de confiança. Assim, muitos empresários preferem estabelecer 

uma relação com uma empresa constituída no território espanhol. 

• Os empresários e profissionais espanhóis são pontuais nas reuniões, sendo aconselhável 

a marcação das mesmas com uma antecedência razoável – a pontualidade é sinal de 

profissionalismo. 
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• As reuniões presenciais são muito importantes, as visitas regulares são apreciadas e 

onde um tratamento cordial e amigável, preferindo a comunicação oral à comunicação 

escrita. 

• Os espanhóis preferem falar primeiro. As negociações podem ser longas porque, assim, 

podem avaliar e encontrar solução para todos os problemas. O negócio está 

oficialmente fechado, com um contrato. Suspeitam de problemas de última hora e 

repetições desnecessárias. 

• Considerar a existência de 17 Comunidades Autónomas no território espanhol, com 

características muito diferentes a nível económico, gostos e hábitos de consumo 

diferentes. Enquanto a Comunidade de Madrid apresenta um PIB per capita acima da 

média nacional, a Extremadura atinge menos de 70%. As regiões com um PIB per capita 

mais elevado são Madrid, o País Basco, Navarra, Catalunha, Aragão, La Rioja e as Ilhas 

Baleares. 

• Torna-se importante visitar as principais feiras sectoriais para analisar a concorrência, 

as tendências e os preços e adaptar a oferta portuguesa aos requisitos de cada uma 

destas regiões.  

• No comércio, restaurantes, postos de abastecimento, autoestradas ou supermercados 

é habitual o pagamento com cartões de crédito. Os mais utilizados são o VISA e o Master 

Card e um pouco menos o American Express. Para pagamentos entre empresas são 

utilizadas as formas de pagamento admitidas pelas entidades financeiras; uma das 

utilizadas em Espanha é o “pagaré” (similar ao cheque pré-datado), promessa unilateral 

de pagamento de determinado montante em determinada data, em que o emitente 

assume as mesmas obrigações que o aceitante de uma Letra de Câmbio.  

 

SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES: 

• As reuniões presenciais são muito importantes e as visitas regulares são apreciadas; 

• Pontualidade é sinal de profissionalismo; 

• Tratamento cordial e amigável, preferindo a comunicação oral à escrita; 

• Os espanhóis preferem falar primeiro; 

• As negociações podem ser longas e, por isso, podem avaliar e resolver todos os problemas; 

• O negócio está oficialmente fechado, com um contrato; 

• Suspeitam de problemas de última hora e repetições desnecessárias; 

• As reuniões devem ser agendadas com antecedência; 

• Informe-se sobre a empresa e elogie-a; 

• Normalmente, só o líder tem autoridade para tomar decisões; 

• Seja amigável e educado; 

• Numa refeição, o ambiente torna-se mais descontraído e mais amigável; porém, o espanhol 

ainda está em negociação; 
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• O site deve ter acesso em espanhol; 

• Brochuras de produtos/serviços em espanhol; 

• É desejável participar em feiras; 

• Apresentar um marketing diferenciado. 

 

IV.2. Do’s e don’ts 

 

DO’S  • Abordar o mercado espanhol como um alargamento natural do 

mercado interno 

• Apresentar uma combinação imagem - preço competitivo e 

equilibrada 

• Manter um contacto frequente e direto com os clientes, sem grande 

cerimónia 

• Cumprir o contratado em todas as suas condições 
   

DON’TS  • Ignorar que Espanha não é um mercado centralizado, único e 

homogéneo 

• Pensar que as oportunidades estão sempre em Madrid 

• Assumir que os segmentos mais elevados pagam mais por uma maior 

qualidade, sem analisar a concorrência 

• Deixar o cliente apenas “nas mãos” dos agentes 

 

IV.3. Como preparar uma feira (AICEP, 2022) 

• Proceda à inscrição atempada numa feira da qual espera obter um retorno significativo; 

• Defina os produtos/serviços e novidades que pretende apresentar; 

• Designe equipas para trabalhar os vários aspetos da feira (logística, online, marketing e 

comunicação); 

• Leia atentamente o manual do expositor e o regulamento técnico; 

• Consulte as checklists fornecidas pela feira e respeite os deadlines; 

• Dê especial atenção ao catálogo online. É aqui que começa o perfil digital. Faça upload de 

toda a informação que lhe é pedida e não se esqueça do logótipo; 

• Analise os serviços de marketing que o organizador coloca ao seu dispor. Aproveite todos os 

serviços gratuitos e reserve algum orçamento para ações de marketing adicionais; 

• Aproveite as plataformas online para afirmar a presença da sua empresa em todas as frentes 

e chegar a novos clientes. Agende reuniões presenciais para dar a conhecer o seu produto; 
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• Participe em sessões de live streaming a partir do seu stand físico e esteja disponível para ser 

contactado via chat a qualquer hora. Prepare os seus colaboradores para darem uma rápida 

resposta a clientes de todo o mundo, 24 horas por dia; 

• Cada vez mais, as feiras tradicionais são acompanhadas por uma edição virtual, uma espécie 

de gémeo digital do evento físico. Ao recorrerem à inteligência artificial e ao processamento 

de dados, as feiras virtuais dão uma nova e inesperada visibilidade aos expositores. O 

software analisa os perfis dos participantes e sugere potenciais parceiros de negócios de uma 

forma muito mais rigorosa e eficaz do que de forma tradicional; 

• Muitas feiras virtuais são organizadas em parceria com plataformas digitais pré-existentes 

com uma base de dados de contactos própria. Ao participar numa feira virtual está também 

a alargar o leque de potenciais clientes. Para além de que tem a possibilidade de conhecer 

sempre o perfil de quem visitou o seu stand virtual. 

• Depois de estabelecidos os contactos através das plataformas digitais ou feiras virtuais, 

prepare-se para receber os clientes no seu stand. Não os dececione. Porque é aqui que eles 

vão conhecer realmente quem é e o que tem para oferecer. 
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V.  INFORMAÇÕES ÚTEIS 

V.1. Principais Feiras de Turismo 

FITUR 

 

 

• Madrid 

• https://www.ifema.es/ 

• Próxima data: 18/22 janeiro 2023 

   

SALÃO NÁUTICO DE BARCELONA 

 

 

• Barcelona 

• https://www.salonnautico.com/ 

• Próxima data: 12/16 outubro 2022 

   

TUREXPO GALICIA 

 

 

• Silleda  

• https://www.facebook.com/turexpo 

• Próxima data: 2/5 junho 2022 

   

B TRAVEL 

 

 
• Barcelona 

• https://www.b-travel.com/ 

• 1/3 abril 2022 

 
 

 

 

https://www.ifema.es/
https://www.salonnautico.com/
https://www.facebook.com/turexpo
https://www.b-travel.com/
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V.2. Contactos 

V.2.1. Municípios Aderentes 

ODEMIRA 

 

 

• W: https://www.cm-odemira.pt/  

• E: geral@cm-odemira.pt  

• T: 283 320 900 

   

SINES 

 

 

• W: https://www.sines.pt/ 

• E: geral@mun-sines.pt  

• T: 269 630 600 

   

MOURA 

 

 

• W: https://www.cm-moura.pt/  

• E: cmmoura@cm-moura.pt  

• T: 285 250 400 

   

MÉRTOLA 

 

 

• W: https://www.cm-mertola.pt/  

• E: geral@cm-mertola.pt  

• T: 286 610 100 

https://www.cm-odemira.pt/
mailto:geral@cm-odemira.pt
https://www.sines.pt/
mailto:geral@mun-sines.pt
https://www.cm-moura.pt/
mailto:cmmoura@cm-moura.pt
https://www.cm-mertola.pt/
mailto:geral@cm-mertola.pt
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REGUENGOS DE MONSARAZ 

 

 

• W: https://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/  

• E: geral@cm-reguengos-monsaraz.pt  

• T: 266 508 040 

   

ALANDROAL 

 

 

• W: https://www.cm-alandroal.pt/  

• E: geral@cm-alandroal.pt  

• T: 268 440 040 

   

AVIS

 

 

• W: https://cm-avis.pt/  

• E: geral@cm-avis.pt  

• T: 242 410 060 

   

 

  

https://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/
mailto:geral@cm-reguengos-monsaraz.pt
https://www.cm-alandroal.pt/
mailto:geral@cm-alandroal.pt
https://cm-avis.pt/
mailto:geral@cm-avis.pt
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V.2.2. Institucionais 

TURISMO DE PORTUGAL 

 

 
• W: https://www.turismodeportugal.pt/  

• Rua Ivone Silva, Lote 6; 1050-124 Lisboa 

• E: info@turismodeportugal.pt  

• T: 211 140 200 

  

 

TURISMO DO ALENTEJO 

ARPTA 

 

 

• W: https://www.visitalentejo.pt/pt/o-alentejo/quem-

somos/arpta/  

• Rua Manuel Batista Reis, 6, R/C; 7570-284 Grândola 

• E: geral@turismodoalentejo.pt 

• T: 269 498 680 

  

 

AICEP 

 

 

• http://www.portugalglobal.pt/   

• Avenida 5 de Outubro, 101; 1050-051 Lisboa 

• GPS: 38.7384396, -9.1483397 

• E: aicep@portugalglobal.pt  

• T: 217 909 500 

   

AIP 

 

 
• www.aip.pt  

• Praça das Indústrias; 1300-307 Lisboa 

• GPS: 38.699527, -9.182787 

• E: geral@aip.pt   

• T: 213 601 021 

   

https://www.turismodeportugal.pt/
mailto:info@turismodeportugal.pt
https://www.visitalentejo.pt/pt/o-alentejo/quem-somos/arpta/
https://www.visitalentejo.pt/pt/o-alentejo/quem-somos/arpta/
mailto:geral@turismodoalentejo.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.aip.pt/
mailto:geral@aip.pt
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EMBAIXADA DE PORTUGAL 

EM ESPANHA 

 

 
• Calle Lagasca, nº 88, 4º - A; 28001 Madrid 

• T: (+34) 917 824 960 

• E: madrid@mne.pt  

• W: https://madrid.embaixadaportugal.mne.gov.pt/  

   

CONSULADO GERAL DE 

PORTUGAL – SEVILHA 

 

 

• https://www.consuladoportugalsevilha.org/ 

• Avenida del Cid, 1; 41004 Sevilha 

• E: consulado.sevilha@mne.pt  

• T: + 34 954 231 152 

   

DELEGAÇÃO AICEP MADRID 

 

 

• Delegado: LUÍS MOURA 

• Calle Lagasca, nº 88, 4º - A; 28001 Madrid 

• T: (+34) 917 617 200 

• E: aicep.madrid@portugalglobal.pt  

   

EMBAIXADA DE ESPANHA EM 

PORTUGAL 

 

 
• Palácio Lima Mayer; Rua do Salitre, nº 1; 1269-052 Lisboa 

• T: 213 472 381 

• E:  emb.lisboa@maec.es 

• W:  http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LISBOA/es   

   

CÂMARA DE COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LUSO-ESPANHOLA 

 

 

• Avenida Marquês de Tomar, nº 2; 7º; 1050-155 Lisboa 

• T: 213 509 310 

• E: ccile@ccile.org  

• W: http://www.portugalespanha.org/ 

https://madrid.embaixadaportugal.mne.gov.pt/
https://www.consuladoportugalsevilha.org/
mailto:consulado.sevilha@mne.pt
mailto:aicep.madrid@portugalglobal.pt
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LISBOA/es
mailto:ccile@ccile.org
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.portugalespanha.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1HePePvbhSo2gq-6pkZm2V2HmyMP7GqOZNoJUcyiqCchVPwBnsphJCC-k&h=AT3YmKkhhDSLjz0jkGQlGg6_omFhTF8jYB6N_ed_DFK3dAvZ-OGlPxC-QYaR_iHMdZ-GPpP0LLrJ19P_WvFfXRkCWX9p_PrkNcz69cLY_w0qc4XJWQp-2SP9s7kdnID1AzW0hKkQOMGd59bdFc4
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OPERADORES LOGÍSTICOS 

 • A AICEP disponibiliza no seu site uma longa lista de 

Operadores Logísticos habilitados para as exportações para 

Espanha, com informação sobre: 

• Nome 

• Endereço 

• Telefone 

• Email 

• Esta lista pode ser consultada em: 

• https://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logistic

aglobal/Europa/Espanha/Paginas/Espanha.aspx  

 

 

 

 

 

 

https://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Espanha/Paginas/Espanha.aspx
https://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Espanha/Paginas/Espanha.aspx
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