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BREVES CONSIDERAÇÕES 

O GUIA DE MERCADO – SUÉCIA 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 – SUÉCIA 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 

A Suécia é uma monarquia constitucional e uma democracia parlamentar: o chefe de governo é 

o primeiro-ministro e o chefe de Estado o monarca. O poder executivo é exercido pelo governo 

e o poder legislativo por um Parlamento unicameral, o Riksdag constituído por 349 membros 

eleitos por sufrágio universal. 

A constituição de 1809, emendada muitas vezes, baseia-se em quatro leis fundamentais: o ato 

instrumental do governo, o ato de sucessão, o ato de liberdade de imprensa e o ato de Riksdag.  

A Suécia é um Estado unitário, dividido em 20 condados e 290 municípios. 

País do Norte da Europa, localizado na península da Escandinávia, faz fronteira com a Noruega, 

a oeste e a noroeste, e com a Finlândia, a nordeste, sendo banhado pelo golfo de Bótnia a leste, 

pelo mar Báltico a sudeste e pelo mar do Norte a sudoeste.  

A Suécia é habitada desde 6 000 AC. Os Vikings suecos fundaram o principado de Novgorod entre 

os anos 800 e 1 060 da era cristã. Em meados do século XII, os Suecos do Norte uniram-se aos 

Goths do Sul e aceitaram o cristianismo. Uma série de cruzadas levou a Suécia a submeter a 

Finlândia ao seu domínio. A Suécia, a Noruega e a Dinamarca estiveram unidas sob a dinastia de 

Danish, entre 1397 e 1520. Gustavo Vasa foi eleito rei da Suécia, estabelecendo a linhagem dos 

reis Vasa até 1720. 

Nesta altura a reforma cristã atingiu a Suécia, mas foi o luteranismo que triunfou como religião 

oficial do Estado. No século XVII a Suécia teve um grande poder na região do Báltico. O mais 

proeminente dos monarcas Vasa, Gustavo II, aliou-se aos protestantes alemães nas suas guerras 

contra os católicos austríacos. O estatuto de nação poderosa da Suécia começou a decair no 

reinado de Carlos XII, que foi desastrosamente derrotado na sua invasão da Rússia em 1709. A 

morte deste na Guerra do Norte em 1718 marcou definitivamente o poder sueco na Europa. 

O fim do século seria marcado pela transição do absolutismo Vasa para um governo 

parlamentar. Embora a mudança tenha sido lenta, já que entre 1771 e 1792 o absolutismo foi 

restaurado por Gustavo III, a Suécia entrou nas guerras napoleónicas ao lado dos britânicos, mas 

a fraca liderança de Gustavo IV levou à perda da Finlândia para a Rússia em 1808. Gustavo foi 

deposto no ano seguinte, altura em que o marechal francês Bernadotte foi eleito príncipe da 

coroa com o nome de Carlos João. Nove anos mais tarde, em 1818, Carlos João tornou-se rei, 

sob o nome de Carlos XIV, estabelecendo uma nova dinastia. 

Em 1905 a união das coroas da Suécia e da Noruega foi dissolvida, durante o reinado de Óscar 

II. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Suécia manteve a neutralidade, mas o comércio entrou 

em rotura e a alimentação rareou. O período entre as guerras foi marcado pela ascensão do 

Partido Social-Democrata que adotou uma política estratégica para ultrapassar a crise dos anos 

trinta. 
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Com o eclodir da Segunda Guerra Mundial, a Suécia autodeclarou-se neutra e lutou com todos 

os meios para manter este estatuto. Depois da guerra, passou a fazer parte das Nações Unidas, 

mas continuou a seguir a política de neutralidade recusando-se a fazer parte da NATO e da CEE. 

Desde então, o Partido Social-Democrata dominou a vida política, exceto no período de 1975 a 

1982 e a partir 1991. 

Com a queda do bloco comunista, a Suécia abandonou a política de neutralidade, tornando-se 

membro da União Europeia em janeiro de 1995. 

A Suécia está tradicionalmente dividida em três regiões: no Norte e no Centro, a região de 

Norrland, uma área de montanhas e florestas que cobre três quintos do total do território; no 

Centro, a região de Svealand é uma extensa zona plana na parte oriental e de terras altas no 

setor ocidental; no Sul, a região de Götaland, que comprende 10 províncias. 

A Norrland é a principal reserva de recursos naturais e comporta vastas florestas e depósitos de 

minério; encontram-se aqui rios que nascem em lagos situados a grande altitude ao longo da 

fronteira norueguesa e correm por vales até ao golfo de Bótnia. 

A Svealand é uma zona arenosa que contém a maioria dos 90 000 lagos do país. De sul para 

norte, a paisagem muda, pois as florestas de faias e carvalhos gradualmente dão lugar a 

extensões quase desprovidas de árvores, mas que no verão apresentam uma sinfonia de cores 

com brejos, líquenes e musgos matizados pelas flores do campo. 

A Götaland é a mais populosa das 3 regiões e a ela pertencem as duas maiores ilhas, bem como 

as segunda e terceira maiores cidades da Suécia. 

Há ainda áreas selvagens que abrigam bandos de aves migratórias, e que constituem também 

excelentes habitats para alces, veados e renas. O grande número de lagos, as formas do relevo 

e um litoral com fiordes e inúmeras ilhas são a herança da cobertura de gelo existente no 

período das glaciações. 

O maior parque natural da Europa situa-se na Suécia e tem 1 940 km2. 

O clima, polar no Norte e temperado continental no Sul, influencia a vegetação: tundra, no 

Norte, e floresta de coníferas (pinheiros e abetos) no restante território (Infopédia, 2022).  
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Figura 1 - O território da Suécia 

 

 

Fonte: Wikipedia, 2022, acesso a 12 de abril 

  



 

 

10 

• Área: 449 964 Km2 

• População: 10,4 milhões habitantes (hab) 

• Densidade populacional: 23 hab/km2 

• Designação oficial: Reino da Suécia 

• Capital: Estocolmo (1,6 milhões hab)  

• Outras cidades importantes: Gotemburgo (599 mil hab), Malmö (317 mil hab), Upsala 

(161 mil hab) 

• Religião: luterana (58%), católica (2%), outras (12%) 

• Língua: sueco (85% da população fala inglês) 

• Unidade monetária: Coroa Sueca – SEK; (0,096 € - 21.03.2022) 

• Risco país: 

o Risco geral – AA 

o Risco económico – AA 
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II.  A ECONOMIA 

II.1. A economia da Suécia 

A economia da Suécia é caracterizada por se tratar de um país altamente orientado para a 

exportação, com uma atividade industrial baseada na produção de automóveis, sistemas de 

telecomunicações, produtos farmacêuticos, máquinas avançadas, equipamentos de precisão, 

produtos químicos, produtos florestais, artigos de aço e ferro. 

Tem uma economia de mercado, com um volumoso setor público alimentado por elevados 

impostos, e orientado para a segurança social, administração pública, saúde e educação. 

Após um período de recessão, aumento do desemprego e altas taxas de inflação no começo da 

década de 1990 - a "crise financeira dos anos 90" - a Suécia foi capaz de atingir o crescimento 

sustentável através de ajustes fiscais e dinamização da economia. 

Os avanços tecnológicos e uma força de trabalho educada resultaram em um aumento 

substancial de produtividade na Suécia. O eixo principal da economia sueca deslocou-se da 

agricultura e indústria para o setor de serviços, com destaque para telecomunicações e as 

tecnologias de informação. 

 

II.2. Macroeconomia da Suécia 

Em 2021, a Suécia foi a 24ª maior economia a nível mundial e a 7ª no contexto da União 

Europeia: 
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Gráfico 1 - A economia da Suécia no contexto mundial – 2021 

 

Unidade: Milhar de Milhão € 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Eurostat 

 

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

principais indicadores macroeconómicos da Suécia para o ano de 2021: 

• PIB a preços de mercado: 530 357 milhões € 

• PIB per capita: 50 910 € 

• Crescimento real do PIB: 4,8% 

• Taxa de Inflação: 3,9% 

• Dívida Pública: 39,7% do PIB (ano 2020) 

• Taxa de Desemprego: 7,9% 
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Gráfico 2 - Evolução do PIB anual da Suécia: 2016-2020 

 

Unidade: Mil milhões € 

Fonte: datosmacro.com 

 
Gráfico 3 - Evolução do PIB per capita da Suécia: 2016-2020 

 

Unidade: Euro 

Fonte: datosmacro.com 
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A Suécia é uma das economias mais desenvolvidas, abertas e competitivas do mundo, 

conciliando um sistema assente nas tecnologias de ponta com um extenso leque de benefícios 

sociais e elevados padrões de vida. A posição preponderante da economia sueca é explicada 

ainda por outros fatores, tais como um alto grau de maturidade tecnológica, uma capacidade 

inovadora liderante, uma cultura empresarial muito sofisticada e um ambiente 

macroeconómico estável. 

A excelência do país em investigação e desenvolvimento (I&D) faz da Suécia uma localização 

atrativa para investidores internacionais em alta tecnologia. São ainda de destacar os setores 

automóvel e das telecomunicações. 

A economia sueca registou um crescimento médio anual de 2,3% entre 2016 e 2019. Em 2020, 

e apesar de não ter adotado medidas restritas de confinamento, a economia contraiu 3,1%, 

consequência da forte diminuição da procura externa. Recuperou em 2021, estimando-se que o 

PIB tenha crescido 4,6%. Para 2022, o EIU projeta um crescimento de 2,4%, impulsionado pelas 

poupanças acumuladas das famílias e pela diminuição de alguns impostos (AICEP, 2022). 

De economia orientada para a importação e exportação, tem como principais recursos de base 

a madeira, a energia hidráulica e o minério de ferro. As produções agrícolas mais importantes 

são a beterraba açucareira, a cevada, o trigo, as batatas e a aveia. 

A Suécia é um país com uma indústria bastante desenvolvida, sobretudo nas áreas da indústria 

automóvel e da celulose e do papel. O turismo também constitui um fator importante para a 

estabilidade económica do país, contribuindo para tal o excelente sistema de comunicações 

internas e externas, a ótima rede ferroviária e as boas estradas e autoestradas. 

Os principais parceiros comerciais da Suécia são a Alemanha, a Noruega, os Estados Unidos e a 

Dinamarca. 

O Governo sueco anunciou, através de um comunicado de imprensa, o financiamento do 

segundo troço do projeto ferroviário da Linha North Bothnia, cuja construção começou em 2018 

com a linha que liga as cidades de Umeå e Skellefteå. Este anúncio é de particular interesse, pois 

o norte da Suécia está a caminho de se tornar uma potência industrial, graças ao 

estabelecimento de várias renomadas empresas suecas, casos da siderúrgica H2 Green Steel e a 

pioneira em baterias Northvolt. 

A H2 Green Steel anunciou a construção de uma unidade industrial em Boden-Luleå, um projeto 

que deverá eliminar praticamente todas as emissões de CO₂ do processo de fabricação do aço e 

promover a descarbonização desta indústria, que atualmente representa 25 % das emissões 

industriais de CO₂ em Europa. 

A Northvolt AB, por sua vez, é uma desenvolvedora e fabricante sueca de baterias especializada 

em tecnologia de íons de lítio para veículos elétricos que planeia iniciar a produção das baterias 

mais ecológicas do mundo numa uma nova fábrica em Skellefteå. 
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Neste contexto de desenvolvimento industrial da região, é necessário um sólido sistema de 

infraestrutura de transportes para comunicar de forma eficiente as cidades do norte com o resto 

do país. 

A escassez de pessoal, no entanto, continua a ser um obstáculo ao desenvolvimento económico 

nas regiões de Västerbotten e Norrbotten, uma vez que são áreas escassamente povoadas.  

Espera-se obter infraestrutura suficiente para apoiar o desenvolvimento industrial da região e, 

segundo Linda Nilsson, diretora da Câmara de Comércio de Norrbotten, "o transporte marítimo 

aumentará em 50%" graças à implantação do Linha do Norte de Bótnia Finalmente, espera-se 

que os incentivos propostos pelos diferentes líderes da região de Norrland atraiam capital 

humano para a região e assim promovam e consolidem o desenvolvimento económico e 

industrial do norte do país (ICEX; Oficina Económica y Comercial de España en Estocolmo, 2022). 

 

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 



 

 

17 

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 %. 

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. 
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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 

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 

 

II.3.2 Para a Suécia 

Em 2021, a economia da Suécia cresceu quase 5%, impulsionada por um forte crescimento do 

investimento, bem como por uma recuperação acentuada em serviços, resultando em ganhos 

acentuados no consumo privado. 
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Dados mensais e prospetivos de curto prazo sugerem que o claro enfraquecimento do ritmo de 

crescimento observado no final do ano passado, continuará no primeiro trimestre de 2022, 

devido a interrupções contínuas na cadeia de abastecimentos. 

A desaceleração temporária esperada também reflete o impacto combinado do pico da inflação 

e restrições relacionadas à variante ómicron do Covid 19, afetando o poder de compra, a 

confiança empresarial e a do consumidor. 

Prevê-se que o crescimento real do PIB aumente em relação ao segundo trimestre de 2022, 

conforme o impacto da pandemia deve retroceder, enquanto os estrangulamentos de produção 

e as pressões sobre os preços devem diminuir gradualmente. Baixos custos de empréstimos, 

utilização de uma alta capacidade tecnológica, projetos de transição verde em larga escala 

(como a produção de baterias e aço livre de combustível fóssil) e forte construção habitacional 

deve impulsionar o investimento ao longo do horizonte de previsão. O consumo privado deve 

ser sustentado pelo uso de poupanças elevadas, um mercado de trabalho forte e apoio fiscal. 

Projeta-se, igualmente, o crescimento das exportações, refletindo a forte competitividade dos 

exportadores suecos. 

Segundo a Comissão Europeia nas suas previsões económicas de primavera de 2022, de 

16.05.200, são as seguintes as principais perspetivas económicas para a Suécia: 

 

Tabela 1- Perspetivas económicas para a Suécia 2020, 2021, 2022, 2023 

Indicadores Económicos 2020 2021 2022 2023 

 % 

Crescimento do PIB -2,9 4,8 2,3 1,4 

Inflação 0,7 2,7 5,3 3.0 

Taxa de Desemprego 8,5 8,8 7,8 7,0 

Dívida Pública (% do PIB) 39,6 36,7 33,8 30,5 
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II.4. Comércio Bilateral de Serviços 

Gráfico 4 - Comércio bilateral de serviços: 2016-2019 

 

Unidade: Milhões € 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do International Trade Centre, baseado em estatísticas do Eurostat, 

março de 2022 

 

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. 

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. 

Pelo INE, no seu relatório Estatísticas do Turismo 2020, não é disponibilizada informação 

apartada para a Suécia, no que respeita à chegada de turistas que é incluída na rúbrica “Outros 

Países da União Europeia”, com exclusão de: Espanha, França, Alemanha e Países Baixos. Porém, 

regista-se que, em 2019 e 2020, o número de dormidas na generalidade dos meios de 

alojamento turístico de turistas com residência habitual na Suécia foi a seguinte: 

• 2019 – 758,9 X 103 

• 2020 – 216,4 X 103 

• Evolução 2019/2020: -71,5%  
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De acordo com o Banco 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. 

 

Tabela 2 - Receitas do turismo, chegadas e dormidas de turistas: 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% 

 Número x 103 % 

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

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 
residência na Suécia, na 
generalidade dos meios de 
alojamento turístico 

662,4 731,8 793,1 758,9 216,4 14,6% -67,3% -71,5% 

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; 

• 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. 
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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. 

 

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: 
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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 

  

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


 

 

38 

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. 

 

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 - 

 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). 

 

Breve síntese do ano 2021 

• Em 2021, os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 14,5 milhões de 

hóspedes e 37,5 milhões de dormidas, correspondendo a aumentos de 39,4% e 45,2%, 

respetivamente. As dormidas de residentes aumentaram 38,3% e as de não residentes 

cresceram 52,9%. Comparando com 2019, as dormidas diminuíram 47,7% (-10,8% nos 

residentes e -63,3% nos não residentes). 

• A grande maioria das regiões apresentou reduções superiores a 50% nas dormidas de 

não residentes entre 2019 e 2021, com realce para as evoluções registadas no Médio 

Tejo (-79,3%), Alentejo Central (-68,8%) e Região de Coimbra (-67,3%). Em sentido 

contrário, as menores diminuições foram registadas na Beira Baixa (-25,0%), Baixo 

Alentejo (-34,2%) e Alentejo Litoral (-38,5%). 
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• Em 2021, os proveitos registaram crescimentos de 61,2% no total e de 62,8% relativos 

a aposento. Comparando com 2019, registaram-se decréscimos de 45,7% e 45,8%, pela 

mesma ordem. É necessário recuar até 2014, ano em que se registaram 2,3 mil milhões 

de euros de proveitos totais e 1,6 mil milhões de euros relativos a aposento, para se 

encontrarem valores inferiores de proveitos. Os maiores aumentos verificaram-se na RA 

Açores (+157,0% nos proveitos totais e +162,9% nos de aposento) e na RA Madeira 

(+104,5% e +110,6%, respetivamente). Face a 2019, os maiores decréscimos registaram-

se na AM Lisboa (63,2% nos proveitos totais e 64,0% nos de aposento), enquanto no 

Alentejo (-11,8% e -7,8%, respetivamente) se observaram as menores reduções. 

• Em 2021, a taxa líquida de ocupação-cama (31,0%) aumentou 6,9% e a taxa líquida de 

ocupação-quarto (36,9%) aumentou 7,6%. Em 2019, estes indicadores atingiram 47,3% 

e 55,3%, respetivamente (INE; Destaque, acesso a 14.02.2022). 

 

III.3.2. Perfil do mercado sueco 

De acordo com o Turismo de Portugal, I.P. (2022), o mercado nórdico, o qual congrega a 

Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega, tem uma população total de cerca de 26 milhões de 

pessoas. Nos seus dados mais recentes (2016), a WTO considerou-o o quinto mercado mais 

importante do Mundo com um gasto por habitante em termos de viagens ao exterior de cerca 

de 1.519 euro, correspondendo a um total de 40,1 mil milhões de euros.  

Para além da importância de só ser ultrapassado, em termos de importância global, pela China, 

USA, Alemanha e Reino Unido, a ênfase deverá ser colocada sobretudo no gasto médio do 

turista. 

De acordo com a OCDE (2022), as despesas relacionadas ao turismo foram de 337 biliões de SEK 

em 2018, um aumento de 6% em relação a 2017. O valor agregado gerado por essas despesas 

contribuiu com 2,6% para o PIB da Suécia. Os turistas estrangeiros gastaram 144 biliões- de SEK, 

contribuindo com 6,4% para as exportações totais. A indústria empregou 172.000 pessoas, um 

aumento de 1,7% em relação a 2017, mas um pouco abaixo do crescimento nacional do emprego 

em 1,9%. Em 2018, o turismo contribuiu diretamente para 3,4% do emprego total. Ao longo da 

última década, no entanto, o emprego relacionado com o turismo cresceu em regra muito mais 

rapidamente do que o emprego global. As exportações de viagens representaram 20,1% do total 

de exportações de serviços em 2018. 

Em 2018, foram 65,2 milhões de dormidas, um aumento de 3,1% em relação a 2017. O total de 

dormidas de turistas internacionais aumentou 7,0% para 17,3 milhões. Os principais mercados 

são Noruega, Alemanha e Dinamarca, com os Estados Unidos também apresentando um forte 

crescimento de 10% em relação a 2017. No geral, as tendências incluem um forte aumento de 

visitantes estrangeiros, maiores concentrações de visitantes nas principais cidades e um 

aumento no número de visitantes independentes de lazer. Quase metade das noites dos 
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visitantes foram passadas nas cidades de Estocolmo, Gotemburgo e Malmö, mas o turismo 

também continua a ser um importante catalisador para o crescimento regional e do emprego. 

Nos últimos quatro anos, registou-se um aumento de 22% no volume de turismo durante o 

inverno, que tem apresentado um forte crescimento relativamente ao período de férias de 

verão mais tradicional. 

Os fluxos de turismo doméstico na Suécia diminuíram antes do impacto do COVID-19. Em 2019 

os fluxos domésticos atingiram 37,9 milhões de viagens, o último ano normal observado antes 

da pandemia COVID-19. A epidemia e a abordagem cautelosa das viagens de viajantes 

resultaram em um decréscimo na ordem de 53,7% nas viagens domésticas em geral em 2020, 

ascendendo a 17,6 milhões. O motivo mais comum para viagens de ida na região é para fins de 

lazer, seguido por VFR e Negócios. Os suecos valorizam um bom equilíbrio entre trabalho e vida, 

resultando em mais viagens de lazer. A sustentabilidade, nas suas diferentes componentes, é 

algo completamente interiorizado pela população sueca, fazendo parte da sua vivência diária e 

é uma preocupação transversal a todas as suas atividades, incluindo no ato de viajar (Travel BI, 

2022). 

A Suécia é o 19.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial, tendo gerado 19,1 milhões 

de viagens em 2019 o que representa uma quota de 1,0% do total da procura turística mundial, 

de acordo com o Banco Mundial. Espanha destaca-se como o principal destino dos residentes 

suecos quando viajam para o estrangeiro com uma quota de 25%, seguido da Dinamarca (11%), 

Grécia (8%), França (8%) e da Alemanha (quota 7%). Nos fluxos de Outbond da Suécia para os 

seus principais destinos, Portugal posiciona-se na 19.ª posição com uma quota de 0,9% (197 mil 

turistas). 

Em 2019, em termos de gastos turísticos no estrangeiro, a Suécia ocupou a 25.º posição mundial 

(14,4 mil milhões USD) com quota de 1,1%. Nesse ano, de acordo com a GlobalData, os fluxos 

de outbound dos residentes suecos totalizaram 18 milhões, encontrando-se em curva 

descendente desde 2017. 

As viagens em 2020 atingiram o mínimo de 4,5 milhões em resultado da pandemia, o que 

originou uma quebra de 74,9% face ao ano de 2019. 
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Gráfico 5 - Fluxo Outbound – Suécia 2016-2024 (milhares) 

 

 

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

 

Por outro lado cerca de 49%, das viagens em 2020 foram realizadas por via aérea e 33% 

abrangeram via terrestre. A motivação Lazer nesse ano concentrou 72% do total das viagens dos 

residentes suecos ao estrangeiro, VFR 17%, viagens de negócios 5% e outros motivos 6%, de 

acordo com a GlobalData. Os custos de transporte registaram uma quota de 25%, seguido do 

Alojamento (23%) e Restauração (14%). O gasto médio por viagem foi de 951,7 USD (Travel BI, 

2022). 

O turista oriundo destes mercados é conhecedor, experiente e, por norma, muito viajado. O 

conceito de férias nos países nórdicos é mais alargado e vasto que o existente em outros países. 

O clima e a forma como a sociedade está estruturada, acabam por definir um crescente número 

de motivos para viajar ao longo do ano, seja para férias de Sol e Praia, Golfe, City Breaks, Touring 

ou Natureza (Turismo de Portugal, 2022). 

 

III.3.3. Procura efetiva do mercado sueco 

De cordo com o Travel BI (2022), o início do ano de 2021 não abriu boas perspetivas sob o ponto 

de vista turístico. Novo confinamento foi decretado pelo governo, para fazer face a novo 
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aumento de casos Covid-19, originando decréscimos acentuados nos indicadores do turismo, 

face ao período homólogo de 2020, tendo em conta que nos dois primeiros meses de 2020 a 

atividade tinha decorrido ainda normalmente. 

Em 2020, a Suécia posicionou-se como o 13º. mercado turístico da procura externa para o 

destino Portugal aferido pelo indicador dormidas (quota 1,6%) e o 15º. no indicador hóspedes 

(quota 1,2%). 

Em 2020, as dormidas deste mercado registaram um decréscimo de 33,0% e os hóspedes uma 

diminuição de 29,8% face ao ano anterior, totalizando 197,5 mil dormidas e 45,2 mil hóspedes, 

respetivamente. Observa-se igualmente uma queda acentuada nas receitas turísticas em 2020, 

na ordem dos 64,6% face ao ano de 2019, que se situaram em 79 milhões de euros, 

posicionando-se no 16º. lugar com uma quota de 1,0%. 

No período de janeiro a setembro de 2021, as dormidas registaram um decréscimo de 45,1% e 

os hóspedes de 25,8% face ao período homólogo de 2020. Relativamente a este indicador, o 

Algarve é o principal destino nacional dos turistas provenientes da Suécia que visitam Portugal 

(38,7%), seguido da Área metropolitana de Lisboa (35,5%), Madeira (8,1%), Norte (7,4%) e 

Centro (5,4%). 

 

Tabela 16 - Hóspedes e Dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico do Alentejo, segundo a 
residência habitual: total, Portugal e Suécia – 2020 

2020 

Hóspedes Dormidas 

Total Portugal Suécia Total Portugal Suécia 

Número 

Portugal 10 430 600 6 525 655 45 201 25 798 299 13 598 609 197 530 

Alentejo 891 396 736 591 1 658 1 829 255 1 488 438 3 933 

Fonte: INE, 2021 

 

Tabela 17 - Hóspedes e Dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico do Alentejo, segundo a 
residência habitual: total, Portugal e Suécia – 2019 

2019 

Hóspedes Dormidas 

Total Portugal Suécia Total Portugal Suécia 

Número 

Portugal 27 142 416 10 732 302 183 717 70 158 964 21 107 132 729 643 

Alentejo 1 616 058 1 065 487 4 444 2 938 830 1 937 479 10 426 

Fonte: INE, 2020 
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Tabela 18 - Hóspedes e Dormidas nos estabelecimentos de alojamento do Alentejo, segundo a 
residência habitual: total, Portugal e Suécia – evolução 2019 - 2020 

∆ 19/20 

Hóspedes Dormidas 

Total Portugal Suécia Total Portugal Suécia 

% 

Portugal -61,6% -39,2% -75,4% -63,2% -35,6% -72,9% 

Alentejo -44,8% -30,9% -62,7% -37,8% -23,2% -62,3% 

Fonte: INE 

 

• Em qualquer um dos indicadores, o Alentejo resiste melhor do que o país no seu todo; 

 

Tabela 19 - Residentes no Suécia no total dos Alojamentos Turísticos do Alentejo 

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

Número % 

Hóspedes 3 590 4 476 4 385 4 444 1 658 23,8& -53,8% -62,7% 

Dormidas 11 863 14 258 12 927 10 426 3 933 -12,1% -66,8% -62,3% 

Fonte: INE, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

 

• Entre 2016 e 2019, a presença de residentes na Suécia nos alojamentos turísticos do 

Alentejo é crescente em número de hóspedes (+ 23,8%) e decrescente em número de 

dormidas (- 12,1%); 

• Devido à pandemia, são superiores a 60% as quedas que se observam entre 2019 e 2020 

nos números de hóspedes e de dormidas dos residentes na Suécia 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.  
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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. 

• 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 sueco  

A GlobalData prevê que na Suécia as viagens domésticas ultrapassem os níveis de 2019 no ano 

de 2022, atingindo 39,0 milhões de viagens, retornando aos níveis pré-covid, conforme o 

progresso da vacinação contínua, mais viagens serão permitidas no país. De acordo com a 

GlobalData, as saídas internacionais da Suécia só atingirão os níveis de 2019 no ano de 2024 

(Travel BI, 2022). 

De 2021 a 2024, as partidas internacionais da Suécia devem crescer a um CAGR de 23,9%, para 

chegar aos 18,2 milhões de partidas até 2024. No entanto, como se pode verificar pela análise 

da Tabela 20, Portugal não figura entre os destinos mais procurados pelos Suecos, o que pode 

configurar uma oportunidade, estimulando a aposta numa estratégia de internacionalização 

neste mercado (Travel BI, 2022). 
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Tabela 20 - TOP 10 Países – Saídas de turistas suecos: 2019-2024 (milhares) 

Países 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Espanha 2 086 491,1 1 073 1 747 2 006 2 106 

Dinamarca 1 621 530,4 833,4 1 362 1 552 1 645 

Alemanha 995 205 497,6 845 949 997 

Reino Unido 789 86,3 226,1 679 753 791 

França 691 235,1 351,2 570 661 694 

Noruega 604 146,9 314,4 510 574 605 

Itália 519 188,7 274,5 435 495 521 

EUA 451 81,4 237,3 370 439 455 

Turquia 446 89,8 225 365 442 467 

Grécia 415 44,9 209,8 344 399 417 

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

 

No passado foram poucas as empresas portuguesas que se dedicaram a estes mercados. A 

concentração em poucos operadores turísticos, muito dedicados a destinos como o Algarve e a 

Madeira, tornava-os pouco aliciantes.  O surgimento de outras formas de distribuição tornou-os 

bem mais apelativos. Há um proliferar de tendências, de segmentos e de nichos que poderiam, 

e deveriam ser mais explorados pelas empresas portuguesas. Em qualquer que seja o segmento 

que pretendam apostar, deverá ser dado um especial realce a tudo o que se relacione com 

preocupações ecológicas, responsabilidade social e estilos de vida saudáveis (Turismo de 

Portugal, 2022). 

De acordo com o Barómetro de Viagens Vagabond, em consequência da guerra da Rússia, as 

viagens dos turistas suecos para a Europa de Leste irão diminuir, enquanto as viagens para os 

países nórdicos e a Europa Ocidental irão aumentar, o que pode abrir espaço para Portugal se 

reposicionar como destino turístico neste mercado emissor (Travel BI, 2022). 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
 
 



 

 

52 

 PRESENTE  

ESTAÇÃO NÁUTICA ATIVIDADES 
NÁUTICAS 

EVENTOS 
NÁUTICOS 

ATIVIDADES E 
EVENTOS 

TURISTICOS 
PERSONA 

Stand Up Paddle  
Festas de Santo 

António 
 
 
 

Turista Náutico 
Eclético 

 
Turista Náutico 

 
Desportista 

Náutico 
 

WING com prancha 
foil ou paddle  

Monsaraz Museu 
Aberto 

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

emissores.  

• 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. 
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• 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. 

• 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), a atuação no mercado sueco deve ter por 

base um bom conhecimento técnico. Por isso, recomenda-se iniciar a abordagem de mercado, 

participando nas ações organizadas pelo Turismo de Portugal ou recorrendo ao apoio da equipa 

do Turismo de Portugal. 

Segundo a Estratégia Turismo 2027, Turismo de Portugal, I.P., referencial estratégico para o 

turismo em Portugal até 2027, o mercado da Escandinávia é considerado um mercado 

estratégico, referindo-se, explicitamente: “… Mercados onde importa contrariar a quebra 

verificada nos últimos anos. Há que atuar ao nível da adequação da oferta nacional às exigências 

da procura do mercado, na consolidação da acessibilidade aérea e da distribuição, aproveitando 

a contribuição para a redução da sazonalidade da procura e a elevada despesa média...”  

Ambiente de negócios: 

• Competitividade: 2º em 64 países 

• Facilidade: 10º em 189 países 

• Transparência: 4º em 180 países 

• Ranking Global: 13º em 82 países (AICEP, 2022) 

A importância dos países nórdicos, e da Suécia em particular, vai muito para lá do número de 

hóspedes em termos brutos. A sua importância reside essencialmente na sazonalidade e na 

estadia média. Com efeito, verifica-se que a sazonalidade da procura nórdica pelo nosso país é 

quase inversa à da procura global e que a estadia média é igualmente superior. Apesar do 

aumento da procura registado nos últimos anos, o potencial deste mercado está longe de ser 

totalmente explorado, sendo possível tirar mais partido das diferenças entre os dois países e 

que justificam, em parte, a procura e interesse pelo nosso país. Nessas diferenças, incluem-se 

as conhecidas condições climatéricas que estão na origem do sucesso em diversos segmentos, 

como o golfe e o turismo sénior. A Suécia é também um dos principais mercados emissores para 

Portugal em termos de Turismo residencial e, de acordo com a Prime Location, Portugal é um 

dos destinos mundiais mais procurados para compra de casa no estrangeiro. Muito por força da 

entrada em vigor da legislação que permite um regime especial aos residentes não habituais, 

assistimos a um significativo aumento da procura e interesse pelo nosso destino. 

Fonte: Internacionalizar + Algarve 

Cultura de Negócios: 

• Democrática 

• Elevado sentido de igualdade 
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• Organizações horizontais 

• Informalidade 

• Produtos e Serviços orientados para a qualidade 

• Cultura inovadora e criativa 

• Pontualidade 

• Planeamento 

• Honestidade 

• Baixa corrupção 

• Importância de pausa para café 

• Pautada pelo equilíbrio entre vida profissional e pessoal 

• Saída ao início da tarde de sexta-feira 

• Feriados longos e com “pontes” 

 

DO’S  • Falar inglês 

• Ser honesto 

• Fazer apresentações concisas informativas 

• Oferecer uma boa relação preço/qualidade 

• Contactar de forma atempada 

• Optar por materiais sustentáveis 

• Visitar Feiras 

• Estar pronto para o compromisso 
   

DON’TS  • Em caso de necessidade, contratar um intérprete 

• Fazer apresentações pouco esclarecedoras 

• Planear visita para o verão ou época de Natal 

• Chegar atrasado e não informar 

• Ser demasiado emocional 

 

 

IV.2. 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; 
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• 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; 

• 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 

 

Não se identifica qualquer feira de turismo na Suécia. 

A AICEP, na sua página https://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/xFeirasEventosInternacionais_.aspx    

dá conta da realização em 2022 de 6 feiras na Suécia, sendo que, nenhuma delas neste sector. 

Critério de pesquisa: feiras turismo, lazer e desporto, ano 2022, todos os locais 

 

V.2. Contactos 

 

 

 

https://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/xFeirasEventosInternacionais_.aspx
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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 

   

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  

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
https://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/
mailto:geral@cm-reguengos-monsaraz.pt
https://www.cm-alandroal.pt/
mailto:geral@cm-alandroal.pt
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• T: 268 440 040 

   

AVIS

 

 

 

• W: https://cm-avis.pt/  

• E: geral@cm-avis.pt  

• T: 242 410 060 

   

 

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 

https://cm-avis.pt/
mailto:geral@cm-avis.pt
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
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AIP 

 

 • www.aip.pt  

• Praça das Indústrias; 1300-307 Lisboa 

• GPS: 38.699527, -9.182787 

• E: geral@aip.pt   

• T: 213 601 021 

 
 

 

EMBAIXADA DE PORTUGAL 

NA SUÉCIA 

 

 

 
• Drottninggatan 108, 113 60 Stockholm 

• T: + 46 8 545 670 60  

• E: estocolmo@mne.pt   

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

 
 

 

DELEGAÇÃO AICEP 

ESTOCOLMO 

 

 

• Delegado: MIGUEL FONTOURA 

• Drottninggatan, 108, 113 60 Stockholm 

• T: + 46 8 5800 2900 

• E: aicep.stockholm@portugalglobal.pt  

 
 

 

EMBAIXADA DA SUÉCIA EM 

PORTUGAL 

 

 

• Rua Miguel Lupi, 12, 2º; 1249-077 Lisboa 

• T: 910 091 731 

• E:  em.suecia.lis@mail.telepac.pt  

• W:  https://www.swedenabroad.se/lisbon  

http://www.aip.pt/
mailto:geral@aip.pt
mailto:estocolmo@mne.pt
https://estocolmo.embaixadaportugal.mne.gov.pt/
mailto:aicep.stockholm@portugalglobal.pt
mailto:em.suecia.lis@mail.telepac.pt
https://www.swedenabroad.se/lisbon
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CÂMARA DE COMÉRCIO 

LUSO-SUECA 

 

 

 

• Rua Miguel Lupi, 12, 2º; 1249-077 Lisboa 

• T: 213 509 310 

• E: info@camaralusosueca.pt   

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

 
 

 

OPERADORES LOGÍSTICOS 

 • A AICEP disponibiliza no seu site uma longa lista de 

Operadores Logísticos habilitados para as exportações para 

a Suécia, com informação sobre: 

• Nome 

• Endereço 

• Telefone 

• Email 

Esta lista pode ser consultada em: 

https://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticagl

obal/Europa/Suecia/Paginas/Suecia.aspx  

 

 

 

mailto:info@camaralusosueca.pt
https://www.camaralusosueca.pt/
https://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Suecia/Paginas/Suecia.aspx
https://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Suecia/Paginas/Suecia.aspx
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