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A caracterização dos Mercados Emissores compreende a análise de um conjunto vasto de indicadores e 
estatísticas relativas ao mesmo e a respectiva relação com o destino turístico.

Como tal foram seleccionados e caracterizados 15 mercados emissores, que conjuntamente representam cerca 
de 89% dos hóspedes e dormidas em estabelecimentos hoteleiros na RAM, sendo os mesmos:

i. Alemanha
ii. Reino Unido
iii. França
iv. Dinamarca (dossier Escandinávia)
v. Noruega (dossier Escandinávia)
vi. Suécia (dossier Escandinávia)
vii. Finlândia (dossier Escandinávia)
viii. Espanha
ix. Rússia
x. Portugal
xi. Holanda
xii. Bélgica
xiii. Brasil
xiv. EUA
xv. Canadá

Caracterização dos Mercados Emissores
Enquadramento
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 Indicadores 
económicos

 Indicadores sociais e 
demográficos

i) Caracterização 
Macroeconómica

 Padrão de viagens turísticas
 Estadia média
 Perfil etário
 Caracterização da 

companhia nas viagens

ii) Caracterização da 
Viagem e Turista

 Meios de transporte 
utilizados

 Mapa e estatísticas das 
acessibilidades aéreas 
do mercado emissor

iv) Caracterização 
das deslocações

Motivação Planeamento Aquisição
Grau de 

Satisfação do 
Cliente

 Quais são os 
motivos de 
escolha do 
destino?

 Como é que 
planeia a 
viagem?

 Onde obtém a 
informação?

 O que é que adquire?
 Como adquire a 

viagem?
 Com que 

antecedência adquire 
a viagem?

 Qual o grau de 
satisfação do 
cliente?

 Que atributos 
motivaram um maior 
grau de satisfação 
do cliente?

iii) Caracterização do Ciclo de Vida da Viagem do Turista

A metodologia adoptada para a caracterização de cada Mercado Emissor segue um conjunto de 4 etapas 
distintas:

Caracterização dos Mercados Emissores
Metodologia 



Alemanha
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Caracterização dos Mercados Emissores
Resumo | Alemanha

Caracterização Macroeconómica 
• PIB per capita na ordem dos 31 mil €, e um crescimento estimado de ≈ 1,5%/ ano 
• População de cerca de 81 milhões e Esperança Média de Vida de ≈ 81 anos, com perspectivas de aumento gradual de 0,2% e 0,3%/ ano
• Cerca de 79 milhões de Viajantes Outbound, com perspectivas de um crescimento ≈ 1,4%/ ano 

Caracterização do Perfil do Turista

• Verão: procura tipicamente praia, sol e mar, viaja em casal ou família
• Primavera e Outono: procura clima, natureza, turismo activo, experiências como city-breaks, cultura e cruzeiros, viaja em casal 

(adultos ou seniores), famílias (férias escolares) e grupos (amigos/ excursões)
• Inverno: casais, famílias e jovens procura tipicamente desportos de inverno, seniores procuram destinos com clima mais agradável, 

como complemento “terapêutico” que aproveitam para passear, actividades e cruzeiros
• Recorre muito aos operadores e agências de viagens, tanto online como presencial (42% de todas as viagens outbound, tendo 

em conta que em apenas 53% dessas viagens vão de avião), contribuindo para a grande antecedência que o Alemão marca as suas 
férias (73% das viagens com pelo menos 3 meses de antecedência). Turista mais novo (estudante ou jovem trabalhador) é mais self-
booker

• O Alemão aprecia muito a qualidade do alojamento, procurando sempre uma boa relação qualidade preço (oportunidades 
como 4* de qualidade superior), fica tipicamente em regime APA ou no máximo meia pensão, uma vez que o seu jantar é tipicamente 
mais leve (sandes e sopa), valorizando muito a qualidade do pequeno almoço

• O Alemão aprecia o genuíno e não o turístico, o mar é uma paisagem muito diferente e apreciada, flores, gosta de gastronomia 
típica (peixe grelhado, marisco, queijo, doçaria local,…), não é de ficar o dia todo na piscina do hotel, gosta de conhecer e ter 
contacto com o destino e pontos de interesse, …

• Jovens e adultos utilizam muito transportes públicos e rent-a-cars para se deslocarem, seniores deslocam-se tendencialmente 
em excursões ou transportes “privados” comprados para o efeito
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PREVISÃO

PREVISÃO
Indicadores apontam para 

que o Alemão num futuro 

continuará a fazer viagens, 

procurando cada vez mais 

experiências no estrangeiro

De entre esses viajantes 

encontra-se o segmento 

sénior que aumentará o seu 

peso relativamente à 

população total do país, 

sendo também cada vez 

mais heterogéneo uma vez 

que o turista alemão 

reformado poderá chegar a 

ter diferenças de idades até 

30 anos 

Projecções: População e Viajantes (outbound)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Viajantes alemães (outbound) em relação à
população total do país

Após um período de ligeiro decréscimo da
população alemã, as projecções indicam que a
mesma se manterá relativamente estável nos
próximos anos, com flutuações positivas mas
marginais.

Impulsionado por condições socioeconómicas
favoráveis e as perspectivas que as mesmas
serão preservadas ou mesmo melhoradas, as
estimativas apontam para que o número de
viajantes alemães (outbound) venha a
aumentar de forma bastante consistente,
mantendo-se assim a Alemanha como dos
mercados emissores mais apetecíveis para os
principais destinos turísticos europeus, e mesmo
mundiais.

Projecções: Esperança média de vida e Idade média de reforma
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; Trading Economics (dados 2014); Análise KPMG
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Alemães em idade de reforma

Fruto de uma constante evolução científica, é
estimado que a esperança média de vida na
Alemanha continue aumentar a um ritmo similar
ao que se tem verificado nos últimos anos,
permitindo ao segmento sénior uma qualidade de
vida superior durante mais anos.

Em 2013 foi aprovada uma lei na Alemanha que
permite a reforma a partir dos 63 anos, uma
redução que, em conjunto com uma maior
esperança de vida, antevê um aumento do
número de anos durante os quais os alemães
gozam a reforma.

Caracterização Macroeconómica

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica - Alemanha



8

Em colaboração

"INTERVIR+ para uma Região cada vez mais europeia"

As perspectivas económicas 

favoráveis relativamente à 

Alemanha que apontam para 

um aumento gradual do PIB 

per capita e naturalmente do 

poder de compra, sustentam 

ainda mais a atractividade 

do mercado para os demais 

destinos turísticos.

Caracterização Macroeconómica

PREVISÃO

PREVISÃO
Projecções: Indicadores Económicos 
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

2014

PIB per capita
(Euros)

2015 20162017 20182008 2009 2010 2011 2012 2013

2.402 2.483 2.700

29.286 30.729 33.087

Projecções: PIB per capita e relação com o número de viajantes outbound
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG
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Evolução económica do país e relação com o
número de viajantes (outbound)

Estimativas apontam para um aumento gradual
do PIB real alemão, crescimento esse superior ao
da população, prevendo-se um aumento
também gradual no PIB per capita,
sinalizando um continuo melhoramento
socioeconómico na Alemanha. Perspectivas
essas que suportam as projecções de aumento
do número de viajantes (outbound)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica - Alemanha
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De uma forma geral as 
tendências de crescimento 
do turista alemão foi 
também reflectido em 
Portugal e na Madeira, com a 
excepção de algum caso 
pontual, representando 
Portugal pouco mais de 1% 
das viagens outbound dos 
Alemães

O padrão de viagens do 
turista alemão para o Mundo 
apresenta uma grande 
concentração nos meses de 
verão, sendo o produto sol e 
mar o grande atractivo.

Para Portugal o turista 
Alemão viaja mais nos 
períodos antes e depois do 
verão, sendo este fenómeno 
ainda mais extremo na 
Madeira, com os meses de 
inverno a ganharem mais 
importância em detrimento 
de Junho, Julho e Agosto.

Meses em que os alemães viajam

Os meses de Julho e Agosto são os períodos
mais procurados pelos turistas alemães nas
suas viagens outbound.

Os alemães viajam para Portugal (excepto RAM)
principalmente nos meses antes e depois do verão,
isto é Maio, Junho, Setembro e Outubro.

No caso da RAM esta tendência acentua-se,
verificando-se mais visitas de alemães durante
os períodos de Março a Maio e de Setembro a
Outubro/ Novembro. Os meses de inverno têm um
maior peso na Madeira do que em Portugal ou no
Mundo.

Em termos de produtos e destinos que o alemão
procura, ao longo do ano e de acotdo com a sua
companhia, é claro a forte procura por sol e mar
no verão, enquanto que o turismo mais activo,
cultural e desportivo ganha mais peso nas
restantes estações.

Desagregação mensal e preferências de típicas de férias do turista Alemão (%, 2012)
Fonte: ReiseAnalyse; Turismo de Portugal; INE; DREM e consultas efectuadas junto dos stakeholders; Análise KPMG

Caracterização da Viagem e Turista

Evolução anual do número total de turistas outbound (milhares)
Fonte: World Bank; INE; DREM; Análise KPMG
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Aumento dos turistas outbound alemães

Analisando a evolução dos turistas alemães nas
suas viagens outbound para entre 2008 e 2013,
verificamos que nos últimos 4 anos o número de
alemães a efectuar viagens outbound tem
aumentado, especialmente em 2011.

Esta tendência de crescimento aplica-se de igual
forma a viagens para Portugal e Madeira por parte
dos turistas alemães, com excepção de 2010 para
a Madeira devido, nomeadamente ao 20 de
Fevereiro.

Em 2013, registaram-se os valores mais altos
dos últimos 6 anos do número de turistas
alemães em viagens a nível global, em Portugal
e na Madeira.

Nota: Valores mundiais calculados de acordo com o número de viajantes outbound em 2012. Valores para Portugal e Madeira 
calculados de acordo com o número de hóspedes mensais na respectiva região em 2012.

Nota: Valores mundiais em número de viajantes outbound, valores para Portugal e Madeira em número de hóspedes na 
respectiva região anualmente.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha

Inverno
Primavera Outono

Verão

Praia, sol, mar, natureza e 
cultura – casal ou família 
(Doméstico, Europa Centro e 
Sul, Norte de África…)

Neve, clima e sol –
casais, famílias, 
jovens e seniores 
(Doméstico, Alpes, 
Sul da Europa, Norte 
de África, Ásia…)

Clima, activo, neve, 
cultura - casais, 
famílias (férias) e 
grupos (Europa do Sul, 
Norte de África, Ásia, 
Doméstico, Alpes…)

Clima, activo, cultura -
casais, famílias (férias) 
e grupos (Europa do 
Sul, Norte de África, 
Ásia…)
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As estadias médias do 
turista alemão na RAM ronda 
tipicamente 1 semana, 
estadia média essa superior 
à registada em Portugal. 

Para este facto contribui o 
facto de o Alemão vir 
popularmente para a RAM 
com pacote turístico

O turista Alemão valoriza 
muito a qualidade do 
alojamento, procurando 
boas oportunidades de 
qualidade/ preço, 
privilegiando hotéis de 4 
estrelas e hotéis 
apartamento.

Tipicamente o alemão fica 
em regime APA ou MP, 
sendo o pequeno almoço 
tipicamente a refeição mais 
importante do dia, e o jantar 
é composto por comida 
simples (sopa, sandes)

Estadia média de viagens: Mundo vs.Portugal vs. RAM (dias)
Fonte: ReiseAnalyse; Turismo de Portugal; INE; DREM; Análise KPMG

Portugal
RAM

Mundo

Nota: Dados mundiais com base em viagens com duração igual ou superior a 5 dias.

Tipologias de alojamento mais utilizadas pelo
Turista Alemão

Os Hotéis de 4 estrelas são o tipo de
alojamento mais utilizado pelos turistas
alemães que visitam Portugal, sendo que esta
tendência se verifica igualmente na RAM. Das
dormidas registadas em Portugal,
aproximadamente 42% são em hotéis deste tipo,
sendo que das dormidas registadas na Madeira,
cerca de 44% são em hotéis de 4 estrelas.

Destaque também para o peso dos Hotéis
Apartamento

Gasto Diário Médio

Madeira
130,80 €

Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Caracterização da Viagem e Turista

Número médio de dias de viagem

Em média, os turistas Alemães passam na RAM
mais 2,2 dias de estadia do que em Portugal (6,8
dias em 2013). Estes valores são bem inferiores
quando comparados com a estaddia média global
do turista Alemão, valores esses que podem ser
em parte explicados pela usual longa duração
das viagens intercontinentais, e pela amostra
utilizada para o efeito (viagens iguais ou superiores
a 5 dias).

O facto de o número médio de dias passados em
Portugal ser menor que na Madeira poderá ser
explicado pela maior proximidade e número
ligações directas com Portugal Continetal
comparativamente à Madeira, proporcionando
estadias mais reduzidas devido à maior facilidade
de acessos.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha
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Dormidas do turista Alemão por tipologia de alojamento (% - 2013)
Fonte: INE; DREM

Nota: Inclui hotéis de 5 (5*), 4(4*) e 3,2 e 1 (3*, 2* e 1*) estrelas, hotéis apartamento (HA), apartamentos turísticos (AT),
aldeamentos turísticos (ALD) e outros tipos de alojamento.
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Dispersão por Grupo Etário nas viagens outbound (2012)
Fonte: ReiseAnalyse; Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)
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O grupo etário de maior 
peso nas viagens outbound
é dos 25 aos 49 anos, sendo 
que os turistas alemães que 
visitam a Madeira têm uma 
média de idades superior de 
cerca de 50 anos

As viagens em casal e com a 
família representam o tipo 
de viagem mais comum por 
parte dos turistas alemães, 
na RAM a dimensão média 
do grupo do turista alemão é 
de 2,15 pessoas, 
evidenciando que a maioria 
dos Alemães vem com 
casais

Naturalmente existe maior 
peso dos turistas 
reformados e empregados 
por conta própria durante o 
inverno

Com quem viajam os turistas alemães para o
estrangeiro?

Os turistas alemães têm maioritariamente por
hábito viajar em casal ou com as respectivas
famílias (≈46,4%),

A dimensão média de um agregado familiar de
alemães a visitar a Madeira por motivos de férias
ou lazer é de 2,2 pessoas.

No entanto, os alemães ainda costumam viajar em
grupos organizados (16,9%), sozinhos (16,4%)
ou com amigos (12,8%).
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Companhia para viagens (2012)
Fonte: ReiseAnalyse

25,5%
20,9%

16,9% 16,4% 12,8%
3,9% 3,6%

Casais Famílias Grupos
Organizados

Sozinhos Amigos Acompanhantes
sem filhos

Outros

Viagens em grupo e excursões de autocarro são 
populares, uma tendência sustentada 

tipicamente pela população mais sénior

Dimensão Média do Grupo de Viagem à Madeira

2,15 pessoas
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Caracterização da Viagem e Turista

Condição face ao trabalho dos alemães

A maioria dos turistas alemães que visitam a
Madeira encontram-se empregados por conta de
outrém ou por conta própria (76% no Verão, e 72%
no Inverno).

Adicionalmente, os estudantes alemães quando
vêm à RAM, costumam faze-lo no Verão

Verifica-se uma maior proporção de alemães
reformados a efectuarem viagens ao
arquipélago para o período de Inverno.

Condição face ao trabalho dos turistas alemães a visitar a Madeira por época do ano
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro - ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Verão Inverno

63%13%
13%

11%
1%

Empregado
(Outrém)
Empregado
(Conta Própria)
Estudante

Reformado

Desempregado

54%26%

18%

2%

Dispersão por grupo etário

O grupo etário que mais realiza viagens
outbound situa-se entre os 25 e os 49 anos
(46,1%).

Em relação aos turistas alemães que visitam a
RAM, a sua idade média é de cerca de 50 anos,

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha

Nota: Um turista poderá ter mais que uma motivação para visitar o arquipélago da Madeira; Verão e Inverno referem-se aos 
períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março 

Maioria dos Alemães viajam para a Madeira 
em Casal – 72% no Verão, 60% no Inverno
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As férias são, tipicamente, a 
motivação de viagem mais 
comum, sendo que o tipo de 
férias pretendido influencia 
a escolha do destino. 

Os alemães viajaram para a 
Madeira maioritariamente 
motivados pela Natureza, o 
Clima e as Levadas, de 
forma a praticarem turismo 
activo, excursões e 
descobrirem de uma forma 
geral a ilha (no caso da 
Madeira)

Nota: A categoria “Férias / Lazer” inclui: sol e praia, férias em família, relaxe, actividade, natureza,
aventura, roundtrip, sightseeing, festa e viagem cultural.

Motivação da viagem

Para o turista alemão, as férias são a principal
motivação para as viagens de duração igual ou
superior a 5 dias, procurando essencialmente sol e
mar, férias em família e relaxe. Assim sendo,
existe uma forte ligação entre o tipo de viagem
pretendida e o destino efectivamente escolhido
(ex.: Espanha – sol e praia, Áustria – Actividade,
Baviera - Saúde e Bem-Estar ).

Nos últimos dez anos, as viagens destinadas a
sol e praia e férias em família têm aumentado,
ao contrário da tendência de descida verificada em
viagens de relaxe e aventura (fonte: ReyseAnalyse
2013).

Motivação 2012

Mundo Férias / Lazer 84%

Visita a Familiares 9%

Saúde e Bem-Estar 3%

Visitas de Estudo 2%

Outros 2%

A maioria dos 
alemães a visitar a 
Madeira tem por 
hábito gozar pelo 
menos 2 períodos 
de férias distintos 

durante o ano

Ciclo de Vida: Motivação

Motivação por produto procurado na Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Motivação Verão Inverno

Natureza 85% 81%

Clima 78% 85%

Levadas 56% 52%

Golfe 0% 1%

Desportos Náuticos 7% 1%

Gastronomia e Vinhos 14% 11%

Sol e Mar 68% 11%

Festivais 1% 4%

Congressos / Incentivos 0% 0%

Qualidade / Preço 9% 11%

Outra 4% 4%

Motivação da viagem para a Madeira
As visitas dos alemães à RAM durante todo o ano
são maioritariamente motivadas pela Natureza, o
Clima e as Levadas.
No verão existe igualmente o destaque para a
categoria sol e mar.

Motivação das viagens com duração igual ou superior a 5 dias
Fonte: ReiseAnalyse; Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha

Nota: Um turista poderá ter mais que uma motivação para visitar o arquipélago da Madeira; Verão e Inverno referem-se aos 
períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março 
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Website Companhia Aérea

Publicações de Viagem
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Internet

2%
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31%

35%

69%

Nenhum

Outro

Website Companhia Aérea

Agência de Viagens

Publicações de Viagem

Internet

Alemão começa tipicamente a 
planear as suas férias logo em 
Janeiro, sendo Agosto uma 
altura do ano em que o Alemão 
também apresenta um volume 
elevado de pesquisas 
relacionadas com férias 
(possivelmente após ter 
regressado das férias de verão)

No norte verifica-se um maior 
volume de pesquisas 
relacionadas com praia, e no sul 
relacionadas com passeios pela 
natureza

Para a Madeira, o pico de 
pesquisas é claramente no final 
de Dezembro inicio de Janeiro, 
estando a estas relacionadas 
pesquisas pelo tempo, hotéis e 
clima.

Foi possível também observar o 
impacto do 20 de Fevereiro em 
termos de volume de pesquisas

Durante todo o ano, a Internet é 
o meio de obtenção de 
informação mais utilizado por 
parte dos alemães a visitar a 
Madeira, sendo que é muito 
comum o recurso a agências de 
viagens e publicações de 
viagem para este propósito.

Ciclo de Vida: Planeamento

Padrão de planeamento de férias do turista Alemão
Fonte: Google Trends

Verão Inverno

Meios de obtenção de informação para as visitas à Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Meios de obtenção de informação com maior
utilização

Os alemães utilizam maioritariamente a Internet
(69% no Verão e 55% no Inverno) como principal
meio de obtenção de informação para as suas
viagens. (dados 2013)

As Publicações de Viagem e as Agências de
Viagem constituem também importantes meios de
informação para os turistas alemães.

Características das pesquisas de férias

O padrão de pesquisa para em temas
relacionados com férias permite retirar ilações
muito interessantes sobre os timings de
planeamento:
 Picos de pesquisa são verificados, anualmente em

Janeiro e Agosto
 Pesquisas por Praia (“Strand”) são feitas sobretudo

no norte da Alemanha, enquanto que Passeios na
Natureza (“Wandern”) são feitas no Sul

Em pesquisas de destinos/ ou tipos de férias
específicos, é comum a pesquisa relacionar o
produto que se procura com uma agência/
operador alemão com reputação nesse tipo de
mercado (ex. passeios natureza + operador nico)

As pesquisas pela palavra “Madeira” têm
anualmente um pico em finais de Dezembro/
inicio de Janeiro, com um segundo pico a ocorrer
em Julho/Agosto, sendo deste modo expectável
que uma ida para a Madeira seja planeada desde
o inicio de Janeiro.

Relacionadas com a Madeira estão pesquisas
sobre tempo, hotéis e clima, verificando-se uma
relação crescente com a palavra Canárias

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha

Jan11 Jan12 Jan13
Jan 14

Pesquisa por: “Madeira” (2010 – 2014)

Jan Jan Jan Jan
Fev. 2010

Top Relacionadas

Tempo Madeira
Hotel Madeira
Funchal
Férias Madeira
Clima Madeira

Ago10 Ago11 Ago12 Ago13

Pesquisa por: “Urlaub” – Férias (2010 – 2014)

Pesquisa por: “beste reisezeit” – Melhore tempo de viagem (2010 – 2014)

Nota: Um turista poderá ter mais que uma motivação para visitar o arquipélago da Madeira; Verão e Inverno referem-se aos 
períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março 
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A aquisição das viagens por 
parte do Alemão é feita 
normalmente com muita 
antecedência – 73% das 
viagens são marcadas com 
pelo menos 3 meses de 
antecedência - este facto 
relaciona-se em parte com a 
grande peso das agencia e 
operadores de viagem nas 
férias dos alemães, 
fomentando também eles 
compras o mais antecipadas 
possível por razões 
operacionais e de cash flow.

Tem se verificado nos 
últimos tempos que os 
segmentos mais novos, 
estão a trazer algumas 
alterações aos hábitos 
típicos de férias dos alemão, 
nomeadamente através da 
utilização generalizada da 
internet e compras directas 
em vez de via operador para 
alguns dos tipos de férias 
que fazem.

Canais de Distribuição para viagens de duração igual ou superior a 5 dias
Fonte: ReiseAnalyse

48% 42% 42%

27% 33% 35%

11% 13% 16%

17% 15% 15%
6% 6% 6%

2011 2012 2013

Outros serviços separados
Sem compra planeada
Transporte separado
Alojamento separado
Tour Package

35% 34% 32%

28% 29% 30%

14% 14% 16%

15% 15% 14%
7% 7% 7%

2011 2012 2013

Operador Turistico

Internet

Transporte (directo)

Alojamento (directo)

Agência de Viagens

Evolução da organização das viagens por parte
dos turistas alemães

Os Tour Packages (42%) continuam a ser
preferidos pelos alemães na compra das suas
viagens, tendo no entanto se vindo a registar um
ligeiro decréscimo nos últimos anos.

Por oposição, as compras em separado do
alojamento (aumento de 8%) e do transporte
(aumento de 5%) começam a registar um
aumento significativo, indicando uma maior nível
de autonomia dos turistas na aquisição das suas
viagens.

Evolução dos canais de distribuição mais
utilizados

O canal de distribuição mais utilizado pelos
alemães continuam a ser as agências de viagens
(32%), registanto-se igualmente um ligeiro
decréscimo do mesmo e um aumento no canal
directo de alojamento e transporte, e internet

2012
1 DER TouristikGroup
2 TUI Leisure Travel
3 Lufthansa City Center
4 BCD Travel
5 Thomas Cook Partner

TOP 10 Agências de Turismo
Fonte: FVW, 2013

6 Carlson Wagonlit Travel
7 OFT gesamt
8 TVG
9 Reisecenter Alltours
10 STA Travel

Ciclo de Vida: Aquisição

Antecedência da marcação de viagens
Fonte: Turismo de Portugal, dados relativos à época turística 2013

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha

Organização da Viagem para viagens de duração igual ou superior a 5 dias
Fonte: ReiseAnalyse

> 1 Ano 6 a 12 meses 1 a 2 meses < 1 mês3 a 5 meses

14%

…

12%30%34%9%

Antecedência da marcação

O alemão, tipicamente marca as suas viagens
como uma antecência muito grande, 73% são
marcadas com pelo menos 3 meses de
antecedência
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Os pacotes de férias são o 
produto mais vendido pelos 
operadores turísticos (48%), 
em contraste com os 
operadores online, as 
vendas se repartem em 
alojamento (33%) e avião 
(32%) e pacotes no seu 
conjunto (30%)

Existem inúmeros 
operadores turísticos com 
ofertas dedicadas a Portugal 
e à Madeira, havendo 
inclusive operadores 
especializados no destino 
Portugal

Produtos mais vendidos pelos Operadores
Turísticos

Os pacotes de férias são os produtos
tipicamente mais vendidos pelos operadores
turísticos no mercado alemão (48,1% dos produtos
vendidos).

Apesar da preferência dos turistas alemães por
adquirir pacotes de férias junto dos operadores
turísticos, as viagens de avião (22,4%), o
alojamento (10,5%) e os cruzeiros (6,4%) são
outro tipo de produtos que estes adquirem,
embora em menor escala.

Ao nível das vendas efectuadas pelos operadores
turísticos online, os produtos mais procurados
são o alojamento (33,3%) e o avião (32,4%),
com os pactoes de férias no seu conjunto a
representarem 30%.

48

22

11

6

4
2 2

5

Pacotes de Férias

Avião

Alojamento

Cruzeiros

City-Breaks

Aventura

Pacotes de SPA

Outros

TOP 10 Operadores Turísticos
Fonte: FVW, 2013

1 TUI Deutschland
2 Thomas Cook Group
3 Rewe Touristik
4 FTI Group
5 Alltours Flugreisen
6 Aida Cruises
7 Schauinsland Reisen
8 GTI Travel
9 Phoenix Reisen
10 TUI Cruises

1 TUI Deutschland
2 Thomas Cook Group
3 DER Touristik
4 FTI Group
5 Alltours Flugreisen
6 Aida Cruises
7 Schauinsland Reisen
8 TUI Cruises
9 Phoenix Reisen
10 Hapag Lloyd

2011 / 2012 2012 / 2013

Oferta alargada de operadores turísticos a
operar em Portugal

No mercado alemão, existem diversos
operadores com ofertas variadas para
Portugal, nomeadamente os constantes no TOP
10. Adicionalmente, existem outros operadores
especializados em sol e mar na Península Ibérica
(ex.: Iberotours) e em viagens de estudo (ex.:
Studiosus e Wikinger Reisen) e, inclusive,
operadores cuja especialidade é a oferta
disponível para Portugal (ex.: Olimar).

No caso específico da RAM, em 2012
registaram-se 131 operadores turísticos a
actuar no mercado alemão com ofertas
dedicadas a este destino.

TUI Deutschland
World of TUI
DER Touristik
Thomas Cook
FTI
Alltours

Principais Operadores Turísticos a 
programar Portugal

Schauinsland
Olimar
Iberotours
Studiosus
Wikinger Reisen

33

32

16

14

2 1 1
Alojamento

Avião

Pacote de Férias
Dinâmico
Pacote de Férias
Tradicional
Transporte

Rent-a-Car

Outros

Operadores Turísticos Operadores Online

Crescimento dos operadores turísticos de cruzeiros

Em 2011/2012, constavam no TOP 10 dois operadores turísticos com foco nos 
cruzeiros (Aida Cruises em 6º e TUI Cruises em 10º lugar). Na temporada 
seguinte, em 2012/2013, surge um terceiro operador dedicado a cruzeiros no 
TOP 10 (Hapag Lloyd em 10º lugar)

Ciclo de Vida: Aquisição

Operadores Turísticos – % Venda por Produto (2012/2013)
Fonte: DRV – Deutscher ReiseVerband

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha
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Nas viagens dos Alemães 
para a RAM, estudos 
indicam que estes compram 
tipicamente pacote turístico 
(≈61%) e recorrem a uma 
agência de viagens ou à 
internet para adquirir a 
viagem.

A compra antecipada do 
Voo, Alojamento e, em 
menor escala, de serviços 
de Rent-a-Car é comum 
entre os turistas alemães 
nas suas visitas à Madeira.

Estudos indicam que os 
Alemães adquirem as suas 
viagens para a RAM com 1 
semana a 1 mês de 
antecedência

O quê?

Pacote turístico 61%

Viagem/ Estadia separadamente 24%

Só viagem 7%

Não sabe/ Não responde 8%

Forma de aquisição para a RAM
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

A quem?

51%

42%

3% 2% 2%

Agência de viagens Internet
Directa Empresa
Outros

1.106 €

885 €

Verão

Inverno

Preço médio do 
pacote turístico

Ciclo de Vida: Aquisição

Serviços comprados antecipadamente pelos turistas alemães a visitar a RAM (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Serviços comprados antecipadamente

Em termos globais, os serviços que os alemães
preferem adquirir antecipadamente à viagem
são o Voo, Alojamento e, embora em menor
escala, serviços de Rent-a-Car.

A aquisição antecipada deste tipo de serviços é
mais comum para viagens a realizar durante o
período de Verão, à excepção dos serviços de
Animação cuja aquisição antecipada é mais
proeminente para as visitas no Inverno.

93
85

47

4 3

82
74

35

11 5

Voo Alojamento Rent-a-Car Animação Outro

Verão

Inverno

Quando existe aquisição antecidada de Animação, esta verifica-se 
mais no inverno, factor que pode estar relacionado com uma maior 

prevalência do segmento sénior nessa altura do ano

A maioria dos alemães adquire a viagem para a 
Madeira num período entre 1 semana e 6 meses 

anteriormente à data de partida

Características da viagem adquirida para a RAM
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010); Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno 
do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de 
Novembro a Março 
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Os turistas Alemães que 
visitam a Região Autónoma 
da Madeira têm um nível de 
satisfação bom, com 
classificações entre os 3,6 e 
3,9 (1 a 5).

No período de inverno existe 
uma melhor percepção 
sobre os serviços e infra-
estruturas, factor que pode 
estar relacionado com a 
elevada incidência do 
segmento sénior neste 
período, e respectivas 
expectativas, que 
naturalmente diferem das de 
outros segmentos.

Nível de satisfação do turista Alemão (1-5)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto); Barómetro Regional da Qualidade – Avaliação da Satisfação dos Turistas (2011)

Ciclo de Vida: Satisfação

Nota: Escala utilizada de 1 (nível de satisfação mais baixo) a 5 (nível de satisfação mais alto); Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o 
segundo de Novembro a Março 

3,6 3,6

3,9 3,9

3,7 3,7

3,8

3,9

Serviços Infraestruturas Férias Imagem

Verão Inverno

Nível de Satisfação do Turista

A maioria dos turistas alemães que visitam a Madeira apresenta um nivel de satisfação semelhante ao longo do ano, com uma
pequena preponderância do periodo de Inverno;

A única excepção à anterior conlusão regista-se na categoria Férias, onde é o periodo de verão que regista o maior nível de
satisfação – Está consistente com os dados anteriormente apresentados que demonstram que o turista alemão prefere o verão (Abril a
Outubro) para visitar a Madeira;

Em termos de Imagem, a Madeira é vista de forma semelhante nos periodos de Verão e Inverno.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha

Lealdade do Turista

Segundo inquéritos realizados na RAM em 2011, a probabilidade do turista alemão escolher a RAM como destino de férias no ano
seguinte era de 43,2%, valor inferior à média de 53,8% da amostra realizada. Por outro lado, a probabilidade de recomendar a região
como destino de férias foi de 77,1%, valor em linha com a média de 77,3% da amostra.
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De um modo geral, o Alemão 
utiliza muito o carro e o 
avião para as suas férias, 
sendo em viagens para o 
exterior o avião é o meio de 
transporte preferêncial 
(53%).

As deslocações para o 
exterior por via terrestre têm 
muita importância (43%), 
muito motivada pela posição 
geográfica da Alemanha no 
centro da europa, fazendo 
fronteira com 9 países 
distintos.

Meios de transporte com maior utilização

Os alemães utilizam maioritariamente o carro
(45%) e o avião (38%) como principais meios de
transporte para as suas viagens.

Analisando a evolução dos meios de transporte
desde 2010, é possível verificar que o peso de
cada meio de transporte manteve-se relativamente
estável, com a utilização de carro a decrescer
ligeiramente (3 pontos percentuais) e o avião a
crescer 1 ponto percentual.

Caracterização das deslocações

53%34%

7%

2%

Avião Carro Autocarro Comboio

Modo das viagens para o exterior - 2012
Fonte: Turismo de Portugal

Meios de transporte para o exterior com maior
utilização

Quando a análise é realizada apenas para viagens
para o exterior conclui-se que os alemães
utilizam maioritariamente o avião (53%) e o
carro (34%) como principais meios de transporte
para as suas viagens.

O peso dos transportes terrestres (43%) evidência
a popularidade de países próximos como
destino de férias, sendo para isso relevante o
facto de a Alemanha fazer fornteira com 9 países
difentes

Meios de Transporte utilizados em viagens de duração igual ou superior a 5 dias
Fonte: ReiseAnalyse

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha

48% 46% 47% 45%

37% 37% 37% 38%

8% 8% 8% 8%

2010 2011 2012 2013

Comboio

Autocarro

Avião

Carro

5% 5%6% 6%
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A maior parte do turismo 
internacional na Alemanha é de 
proximidade, daí o mercado 
europeu ser atractivo, estando 
as principais cidades a uma 
distância igual ou menor que 3 
horas de Frankfurt am Main 
(cidade alemã com maior 
tráfego aéreo, seguida de 
Munique e Berlim). 

Espanha, Itália, Turquia e 
Áustria surgem 
permanentemente como os 
destinos mais procurados pelos 
Alemães nos últimos 3 anos. 

Segundo a Skyscanner: 
Espanha, Reino Unido e Itália 
foram os países mais 
procurados pelos alemães em 
2011, sendo que Portugal surge 
na 11ª posição.

A RAM encontra-se à distância 
de cerca de 4h do mercado 
Alemão, não sendo este um 
factor negativo uma vez que 
muitos outros destinos 
populares situam-se 3 a 5h de 
distância (Canárias, Dubai, …) 

1 Espanha
2 Itália
3 Turquia
4 Áustria
5 França
6 Croácia
7 Grécia 
8 Polónia
9 Holanda 
10 Dinamarca

1 Espanha
2 Itália
3 Turquia
4 Áustria
5 Croácia
6 França
7 Polónia 
8 Grécia
9 Holanda
10 Egipto

1 Espanha
2 Itália
3 Turquia
4 Áustria
5 França
6 Croácia
7 Grécia 
8 Polónia
9 Holanda
10 Dinamarca

2011 2012 2013

TOP 10 Viagens internacionais
Fonte: ReiseAnalyse

1 Espanha
2 Reino Unido
3 Itália
4 Turquia
5 Alemanha
6 EUA
7 França
8 Grécia
9 Tailândia
10 Rússia
11 Portugal

2011

TOP 10 destinos 
pesquisados + Portugal
Fonte: Skyscnaner – Travel Trends 
Report, 2012

3 horas

Roma
1h40

Lisboa
2h50

Oslo
1h50

Paris
1h05

Moscovo
3h00

2h15

Istambul
2h50

Amesterdão
0h55

Londres
1h15

Atenas
2h40

Varsóvia
1h40

Frankfurt

Madeira
4h10

Madrid

TOP 10 cidades de destino 
(por nº de lugares 
ocupados)
Fonte: ADV – Der Flughafenverband 
2013

2013 (1º sem)

1 Palma de Maiorca
2 Londres
3 Viena
4 Zurique
5 Paris
6 Istanbul
7 Amesterdão
8 Barcelona
9 Copenhaga
10 Dubai

Caracterização das deslocações

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha
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Caracterização das deslocações

Aeroporto da 
Madeira 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 251,0 264,9 286,1

Nº de Movimentos 1.598 1.738 1.833

Taxa de Ocupação 85,2% 81,7% 83,4%

Aeroporto do 
Porto Santo 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 0,34 1,47 0,99

Nº de Movimentos 4 9 5

Taxa de Ocupação 86,5% 88,6% 91,5%

Corresponde a cerca de 12% 
do total de passageiros do 

aeroporto da Madeira.

Corresponde a cerca de 1% 
do total de passageiros do 
aeroporto do Porto Santo.

Principais aeroportos alemães em termos de passageiros em 2013 com rotas para a Região Autónoma da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Aeroporto da 
Madeira Aeroportos

Passageiros
(milhares)

Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Dusseldorf (DUS) 35,0 37,8 48,4 211 255 316

Frankfurt (FRA) 34,3 40,8 43,0 208 209 216

Munique, Franz Joseph Strauss (MUC) 33,1 39,6 38,3 201 230 228

Berlim, Tegel (TXL) 25,7 29,6 36,9 159 189 245

Hannover (HAJ) 18,1 18,3 18,6 N/D1 N/D1 N/D1

Aeroporto do 
Porto Santo Aeroportos

Passageiros
(milhares)

Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Munique (MUC) N/D1 0,14 0,50 N/D1 1 2

Hamburgo (HAM) N/D1 N/D1 0,17 N/D1 N/D1 1

Frankfurt (FRA) 0,16 0,36 0,17 1 2 1

Hannover (HAJ) N/D1 0,18 0,15 N/D1 1 1
Nota: (1) N/D – Não Disponível.

Nos últimos 3 anos, o tráfego de 

passageiros provenientes da 

Alemanha para o aeroporto da 

Madeira tem aumentado, 

representando actualmente 

cerca de 12% do total de 

passageiros do aeroporto.

As taxas de ocupação dos 

lugares oferecidos são 

relativamente elevadas, o que 

evidência alguma atractividade 

das rotas com a Alemanha

Em 2013, Dusseldorf foi o 

aeroporto alemão com maior 

numero de passageiros para a o 

aeroporto da Madeira e o de 

Munique para o aeroporto do 

Porto Santo.

Estudo recente aponta para que 

20 a 25% dos turistas Alemães 

chegue à RAM através de 

escala, tendo naturalmente os 

aeroportos de Lisboa e do Porto 

um papel fundamental

Nº de Passageiros, Movimentos e Taxas de Ocupação para os aeroportos da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha
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Movimento de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro
Fonte: DREM; Análise KPMG

31,6%

149.062 passageiros

Caracterização das deslocações

do total de passageiros em trânsito em
navios de cruzeiro no Porto do Funchal,
sendo a nacionalidade Alemã a segunda
mais importante em escalas no Funchal

12,0%
10,2%

14,8%

12,0%

1,1% 0,1% 0,0% 0,2%

6,0%
8,0%

16,3%

19,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Em 2013, passaram pelo 

Porto do Funchal 149.062 

passageiros alemães em 

trânsito em navios de 

cruzeiro (cerca de 31,6% do 

total), fazendo com que a 

nacionalidade alemã seja a 

2ª mais relevante em escalas 

no Funchal.

No mesmo período registou-

se um maior número de 

passageiros alemães em 

trânsito em navios de 

cruzeiro no Porto do 

Funchal durante os meses 

de Janeiro a Abril e 

Novembro a Dezembro.

Passageiros em trânsito em navios de cruzeiro

Os períodos com maior expressão em termos de passageiros alemães em trânsito em navios de cruzeiro são os meses entre
Novembro e Dezembro e de Janeiro a Abril.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista - Alemanha
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Caracterização dos Mercados Emissores
Resumo | Reino Unido

Caracterização Macroeconómica 
• PIB per capita na ordem dos 28 mil €, e um crescimento estimado de ≈ 2,7%/ ano
• População de cerca de 64 milhões e Esperança Média de Vida de ≈ 82 anos, com perspectivas de aumento gradual de 0,7% e 0,2%/ ano
• Cerca de 59 milhões de Viajantes Outbound, com perspectivas de um crescimento ≈ 1%/ ano 

Caracterização do Perfil do Turista

• Verão: procura tipicamente praia, sol e mar, viaja em casal, família ou grupos de amigos, aprecia relaxar na praia/ piscina, apanhar
banhos de sol

• Outono, Inverno e Primavera: procura clima, natureza/ meio natural apenas numa perspectiva contemplativa, experiências como 
city-breaks, cruzeiros, touring/ cultura, golfe e desportos de neve, viaja em casal (adultos ou seniores), famílias (férias escolares) e 
grupos (amigos/ excursões), sendo a época baixa muito popular para os seniores/reformados em virtude dos preços baixos

• Recorre muito aos operadores (peso de +- 50% dos canais tradicionais não online, apesar da utilização da internet para férias estar 
a crescer muito) especialmente porque apreciam soluções em pacote que lhes permita não se preocuparem com nenhum aspecto 
adicional da viagem, modalidades de all inclusive (39% das viagens são em regime all inclusive) e pacotes que incluam transferes de 
e para o aeroporto, excursões, etc são muito apreciados

• O Britânico aprecia a comida local, mas valoriza também comida mais turística, e aproximações à realidade do seu país (Pubs, 
Sports Bar, …), aprecia o luxo no alojamento (hotéis e hotéis-apartamento de 4 e 5 estrelas, Villas, …) e qualidade do serviço, tendo 
no entanto perdido algum poder de compra em destinos europeus em resultado da valorização do euro face à libra nos últimos anos

• O Britânico é um turista que aprecia muito a calma do sítio, gosta de ver algumas atracções do local, mas acima de tudo aprecia 
relaxar sem precisar de fazer muita actividade física (em algumas das escalas de cruzeiros no Funchal, os britânicos são das 
nacionalidades que mais ficam a bordo)
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Britânicos em idade de reforma

Na última década, a esperança média de vida
para um habitante do Reino Unido aumentou
cerca de 1,5 anos.

No longo prazo, espera-se que a idade da
reforma venha a aumentar a um ritmo
marginalmente decrescente, com tendência a
estabilizar perto dos 70 anos.

Assumindo um aumento da esperança média de
vida segundo uma taxa de crescimento
constante, prevê-se um aumento do número de
anos durante os quais os habitantes do Reino
Unido gozam a reforma.

Desde a crise financeira que a capacidade
económica para o turista britânico fazer férias
ficou mais limitada, o acesso ao crédito
escasseia, tendo-se também assistido ao
fenómeno de cada vez mais reformados
auxiliarem os estudos dos netos, implicando
uma redução do rendimento disponível destes
para gastarem em férias.

Projecções: Esperança média de vida e Idade média de reforma
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 
EU-27 Member States (2008-2060), 2009; Público: Economia, 2013; World Bank; Análise KPMG
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A população do Reino Unido 

tem registado um 

crescimento lento e 

relativamente estável ao 

longo do tempo, padrão 

esse totalmente distinto com 

a evolução de viajantes 

outbound que após um 

grande crescimento, 

registou uma quebra 

significativa entre 2008 e 

2010.

Apesar do aumento previsto 

para a idade da reforma, o 

número de pessoas 

pertencentes ao segmento 

sénior continuará a 

aumentar, tendo melhores 

condições de vida e saúde e 

permanecendo como um 

potencial viajante outbound 

durante mais anos.

Projecções: População e Viajantes (outbound) 
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Office for National Statistics – Travel Trends (dados 2013); Análise KPMG

Viajantes Britânicos (outbound) em relação à
população total do país

A população total do Reino Unido tem vindo a
aumentar ligeiramente nos últimos anos,
estimando-se que este crescimento se continue
a verificar no futuro próximo

O número de viajantes britânicos (outbound),
foi grandemente influenciado pelas condições
económicas do pais, sofrendo uma quebra
significativa entre 2008 e 2010, prevendo-se uma
recuperação gradual e mais em linha com o
crescimento da população.

Caracterização Macroeconómica

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica – Reino Unido
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Tanto o PIB Real, como o 
PIB per capita, têm vindo a 
crescer desde o ano 2009, 
esperando-se que este 
crescimento se mantenha no 
futuro.

No Reino Unido, a taxa de 
desemprego tem vindo a 
reduzir desde o ano 2011.

Apesar de uma quebra no 
valor da libra no ano 
corrente, espera-se que esta 
venha a valorizar em relação 
ao euro e que o seu valor 
estabilize no curto-prazo.

Dada a relação histórica 
entre o PIB per capita e o 
número de viajantes 
britânicos (outbound), 
espera-se que o número de 
viajantes a sair do Reino 
Unido acompanhe a 
tendência do PIB Real e 
venha a aumentar no futuro.

PREVISÃO

PREVISÃO

Projecções: PIB per capita e relação com o número de viajantes outbound
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Office for National Statistics – Travel Trends (dados 2013);
Análise KPMG

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

PIB per capita
(Euros)

Taxa de Desemprego
(%)
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Taxa de Câmbio Média
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Projecções: Indicadores Económicos
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG

Evolução do número de viajantes britânicos
(outbound) em relação ao PIB per capita (2005-2018)

No Reino Unido, o PIB per capita apresenta uma
tendência crescente desde o ano 2009, prevendo-se
que continue a aumentar a um ritmo moderado no curto-
prazo.

Historicamente, o número de viajantes (outbound)
britânicos tem variado em função do PIB per capita,
prevendo-se, desta forma, que o número de viajantes
venha a aumentar moderadamente nos próximos anos

O impacto da taxa de câmbio nas férias outbound dos
britânicos também é um facto relevante, uma vez que a
desvalorização da libra que se registado nos últimos
anos influenciou negativamente o poder de compra
do britânico no destino turístico.

Caracterização Macroeconómica

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica – Reino Unido
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O número de turistas 
britânicos a efectuar viagens 
outbound encontra-se em 
tendência de crescimento 
após uma quebra 
significativa em 2009.

Os britânicos preferem viajar 
entre Junho e Setembro, 
sendo que costumam viajar 
mais para a Madeira no 
período de Maio a Outubro.

No verão a preferência do 
turista britânico recai muito 
sobre o turismo de praia, 
sol, mar e golfe, sendo que 
nos meses de Outono, 
Inverno e Primavera existe 
outras preferências como 
clima, city-breaks, prática do 
golfe e de desportos de neve

Meses em que os britânicos viajam

Os meses entre Junho e Setembro são os
períodos mais procurados pelos turistas
britânicos nas suas viagens outbound.

Os britânicos viajam para Portugal principalmente
entre os meses de Maio e Outubro.

No caso específico da Madeira, os britânicos
tipicamente preferem visitar este destino
durante o período compreendido entre Junho e
Outubro.

No verão, a procura concentra-se tipicamente em
destinos de praia, tendo estes meses grande
importância para Portugal (ex. RAM). Por sua vez,
os meses de Outono e Inverno têm um peso
superior na RAM do que no Mundo ou Portugal
(ex. RAM) em virtude da procura, tipicamente,
por clima e natureza contemplativa

Caracterização da Viagem e Turista

Aumento dos turistas outbound britânicos

Analisando a evolução dos turistas britânicos nas
suas viagens outbound para o período
compreendido entre 2008 e 2013, verificamos que
após uma quebra acentuada em 2009, os últimos
anos mostram uma tendência de aumento no
número de turistas britânicos a efectuar
viagens outbound, tendência essa verificada
igualmente verificada em Portugal e na Madeira.

Em 2013, registaram-se os valores mais altos
dos últimos 6 anos do número de turistas
britânicos em viagens para Portugal.

Evolução anual do número total de turistas outbound (milhares)
Fonte: World Bank; OMT; Turismo de Portugal; INE; DREM; Análise KPMG

Desagregação mensal e preferências típicas de férias do turista Britânitco (%, 2012)
Fonte: OTT – Overseas Travel and Tourism; Turismo de Portugal; INE; DREM e consultas efectuadas junto dos 
stakeholders; Análise KPMG

Nota: Valores mundiais em número de viajantes outbound; valores para Portugal e Madeira em número de hóspedes anuais 
na respectiva região.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido

Nota: Valores mundiais calculados de acordo com o número de viajantes outbound em 2012. Valores para Portugal e Madeira 
calculados de acordo com o número de hóspedes mensais na respectiva região em 2012.

Inverno
Primavera Outono

Verão

Praia, sol, mar e golfe –
casal, família ou grupos de 
amigos (Sul da Europa, 
Norte de África, Turquia, 
Caraíbas…)

Clima, golfe, 
touring e neve -
casais, famílias 
(férias) e grupos de 
amigos/ excursões 
(Centro e Sul da 
Europa, Norte de 
África, Ásia…)

Clima, natureza 
contemplativa, city-
breaks, touring e golfe 
- casais, famílias 
(férias) e grupos de 
amigos/ excursões 
(Europa, Norte de 
África, Ásia…)

Clima, natureza 
contemplativa, city-
breaks, touring e golfe -
casais, famílias (férias) e 
grupos de amigos/ 
excursões (Sul da 
Europa, Norte de África, 
Ásia…)
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Em 2013 os turistas 
residentes no Reino Unido 
tiveram estadias médias de 
9,2 dias em Portugal, valor 
superior à média europeia 
em 1,2 dias e inferior em 1,3 
dias ao valor global mundial.

Na Madeira, o turista 
Britânico tem uma estadia 
média de cerca de 1 semana 
(6,6 dias) 

Nas viagens a Portugal, os 
turistas britânicos ficam 
alojados tipicamente Hotéis-
Apartamento e Hotéis de 4 
estrelas. 

Na Madeira, a escolha recai 
mais sobre os Hotéis-
Apartamento e Hotéis de 5 
estrelas, facto esse 
coincidente com a reputação 
da qualidade hoteleira que a 
Madeira tem no mercado 
britânico.

Portugal

Europa

Madeira

Mundo

Estadia média de viagens à Europa vs. Portugal vs. Madeira (dias)
Fonte: Office for National Statistics - Travel Trends 2011, 2012 e 2013 (8 de Maio de 2014); Turismo de Portugal; Análise KPMG

Número médio de dias de viagem

Na Madeira, o turista britânico tem
consistentemente estadias médias de entre 6 e
7 dias, valores esses influenciados pelo grande
peso dos operadores de viagem nos britânicos que
passam férias na madeira.

Em 2013 o turista residente no Reino Unido teve
uma estadia média em Portugal (9,2 dias)
superior à efectuada, em média, no resto da
Europa (8 dias), valor esse no entanto inferior
aos 10,5 de estadia média global do turista
britânico, valor esse que poderá ser explicado por
estadias mais prolongadas em viagens
intercontinentais.

Adicionalmente, as estadias médias do turista
britânico em viagens de negócios e visitas a
familiares são superiores para Portugal do que
na Europa em 2,0 e 2,1 dias, respectivamente.

Caracterização da Viagem e Turista

Tipologias de alojamento mais utilizadas pelos
britânicos

Os Hotéis-Apartamento e Hotéis de 4 estrelas e
Apartamentos Turísticos são os tipos de
alojamento mais utilizados pelos turistas britânicos
que visitam Portugal (ex. RAM), sendo que na
Madeira as tipologias de alojamento preferidas
pelos britânicos são os Hotéis-Apartamento e
Hotéis de 5 e 4 estrelas, com notórias
diferenças de peso em alguns dos casos.

Nota: Inclui hotéis de 5 (5*), 4(4*) e 3,2 e 1 (3*, 2* e 1*) estrelas, hotéis apartamento (HA), apartamentos turísticos (AT),
aldeamentos turísticos (ALD) e outros tipos de alojamento.

Dormidas dos turistas por tipologia de alojamento (%)
Fonte: INE; DREM

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido
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Dispersão por grupo etário

A distribuição por grupo etário demonstra que o
grupo que mais viaja para Portugal é dos 45
aos 54 anos (20,5%), com os grupos
subsequentes (55-64 e >65) terem um peso
superior ao que se verifica no total de britânicos
que viajam para o Mundo, em clara substituição
das classes entre os 25 e 44 anos.

Segundo dados do Estudo do Gasto Turístico
(2009/2010), o grupo etário que mais visita a
Madeira está em linha com o padrão das
visitas a Portugal (≈46,1 anos).

Este é o grupo etário que, em Portugal, apresenta
maiores gastos médios por estadia (€ 727),
valores esses alinhados com os dados apurados
pelo Estudo do Gasto Turístico (106,4€ X 6,6=
702€).

O grupo etário de maior 
peso nas viagens a Portugal 
é dos 45 aos 54 anos, valor 
esse acima da média 
mundial. 

No que aos gastos diz 
respeito, este grupo (45-54 
anos) é o que mais gastos 
médios tem por estadia em 
Portugal, (≈ € 727), valor 
próximo dos €702 de gastos 
estimados por estadia na 
Madeira.

Os britânicos visitam a 
Madeira maioritariamente em 
Casal, sendo que no verão 
existe uma maior 
preponderância de visitas 
em família.

Dispersão por grupo etário nas viagens outbound
Fonte: Office for National Statistics - Travel Trends (dados 2013)

527 486 574 628 727 695 707

Gasto médio/estadia por Grupo etário em Portugal (€)

Na Madeira, a média de idades 
dos hóspedes é de 46,1 anos1)

Gasto Diário Médio

Madeira
106,40 €

Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Dimensão Média do Grupo de Viagem à Madeira

2,62 pessoas
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Caracterização da Viagem e Turista

Companhia para Viagens à Madeira (2013)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

46% 44%

7% 3%

78%

5% 9% 8%

Casal Família Amigos Sozinho

Verão

Inverno

Companhia nas viagens à Madeira

Os britânicos tipicamente visitam a Madeira em
Casal.

No período de Verão, são ainda frequentes as
viagens à Madeira em Família, por parte dos
turistas britânicos.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido

1) Fonte: Estudo de Gasto Turístico, 2009 – 2010
Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a 
Março 
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Os turistas britânicos a 
visitar a Madeira durante o 
Verão encontram-se na sua 
maioria empregados.

No entanto, no período de 
Inverno, a maior parte dos 
turistas provenientes do 
Reino Unido que visitam a 
Madeira são reformados.

Caracterização da Viagem e Turista

60%15%

15%

7% 3%

Empregado (Outrem)

Empregado (Conta
Própria)

Reformado

Estudante

Desempregado

59%23%

15%

2% 1%

Condição face ao trabalho dos britânicos

No verão, cerca de 75% dos turistas britâncos
que visitam a Madeira durante encontram-se
empregados.

No período de Inverno, os reformados são o
grupo com maior peso, representando cerca de
59% do total de turistas britânicos que visitam a
Madeira.

Verão Inverno

Condição face ao trabalho dos turistas britânicos a visitar a Madeira por época do ano
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março 
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O principal motivo das 
viagens dos britânicos é 
férias (64%), com o segundo 
motivo a ser visitas a 
familiares e amigos (21%), e 
o terceira a ser viagens de 
negócios (12%).

De todos, as visitas a 
familiares e amigos é o 
motivo que tem apresentado 
uma subida mais constante 
nos últimos 3 anos, 
aumentando em média 3,8% 
por ano.

Os britânicos que vêm a 
Portugal seguem a 
tendência mundial com o 
principal motivo férias, por 
outro lado os portugueses 
residentes no Reino Unido 
deslocam-se 
maioritariamente a Portugal 
para visitar familiares e 
amigos.

Motivação dos Britânicos para viajar…

As visitas para Férias continuam a ser o principal
motivo das visitas outbound realizadas pelos
ingleses, sendo popular a procuro por sol e mar e
touring / cultura, …

As viagens de negócios continuam bastante
estagnadas, com um ligerio aumento em 2011 e
posterior declínio em 2012 para valores
ligeiramente abaixo dos de 2011 (-0,2%), valores
bastante inferiores aos registados antes de 2009.

As viagens para visitas a amigos e familiares
continuam a crescer e continuam a ser a
segunda razão mais popular das visitas ao
estrangeiro, com 12,5 milhões de visitas registadas
em 2013.

Evolução da motivação das viagens para os turistas de outbound (milhões)
Fonte: Office for National Statistics - Travel Trends 2012 (8 de Maio de 2014)
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TMCA
11-13 1,1% -0,2% 3,8% 0,6%

36,9 Média dos 3 anos 
por tipo de motivação

6,9

12,0

1,6

Evolução da motivação das viagens a Portugal de… 
Fonte: Office for National Statistics - Travel Trends 2012 (8 de Maio de 2014)

… Ingleses (e outras nacionalidades) que 
vivem no Reino Unido

(milhares)

… Portugueses que vivem no Reino 
Unido (milhares)

18% 21% 13%

3% 3% 2%

76% 80% 84%

3% 2% 1%

2011 2012 2013
Férias Negócios Visita a familiares Outro

… para Portugal

O principal motivo das pessoas que vivem no Reino
Unido para viajar a Portugal depende do seu país
de origem. Os britânicos (e de outras
nacionalidades que não portuguesa) vêm a
Portugal principalmente em férias, por outro lado os
portugueses residentes no Reino Unido
deslocam-se maioritariamente a Portugal para
visitar familiares e amigos.

Ciclo de Vida: Motivação

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido

Nota: A categoria “Férias / Lazer” inclui: viagens de pacotes all inclusive, sol e mar, touring / cultura, city-break, natureza,
golfe, cruzeiros, ski, desporto, saúde, aventura e outros.
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Para os britânicos, Sol e Mar 
é a principal motivação para 
visitar a Madeira no Verão, 
enquanto que no Inverno 
estes são maioritariamente 
motivados pelo Clima.

A Natureza e Levadas são 
produtos com relativamente 
pouca procura durante o 
ano, por parte do turista 
britânico.

Ciclo de Vida: Motivação

Motivação por produto procurado na Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Motivação Verão Inverno

Natureza 29% 43%

Clima 57% 80%

Levadas 16% 34%

Golfe 2% 5%

Desportos Náuticos 2% 1%

Gastronomia e Vinhos 17% 19%

Sol e Mar 67% 41%

Festivais 7% 9%

Congressos / Incentivos 0% 0%

Qualidade / Preço 21% 18%

Outra 11% 14%

Evolução do tipo de viagem pretendida

As visitas dos britânicos à Madeira são
maioritariamente motivadas pelo Clima, a
Natureza e Sol / Mar.

Esta última categoria, Sol e Mar, é especialmente
relevante durante o Verão, sendo a motivação
com maior expressão para os turistas britânicos
que visitam a Madeira, facto esse curioso em
virtude das características da RAM e que
caracteriza bem as preferências do turista britânico
no verão

Por outro lado, o Clima é o factor com maior
importância durante o Inverno.

Adicionalmente, destaca-se ainda a categoria
Levadas, que adquire alguma significância no
período de Inverno, sendo esta, a par com a
natureza, categorias com relativamente pouca
importância quando comparado com as respostas
de turistas de outras nacionalidades.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março; Um turista 
poderá ter mais que uma motivação para visitar o arquipélago da Madeira 
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2%

8%

3%

18%

23%

62%

Nenhum

Outro

Publicações de Viagens

Website Companhia Aérea

Agência de Viagens

Internet

O britânico efectua 
pesquisas relacionadas com 
férias no final de Dezembro/ 
início de Janeiro e no mês 
de Julho, pesquisas essas 
provavelmente relacionadas 
com os momentos de 
escolha do destino e 
secundariamente na 
obtenção de informação em 
vésperas de ida para esse 
destino.

As pesquisas por Madeira 
acontecem de forma 
sistemática em Janeiro e 
Julho/ Agosto.

Durante todo o ano, a 
Internet é o meio de 
obtenção de informação 
mais utilizado por parte dos 
britânicos a visitar a 
Madeira, sendo que é ainda 
comum o recurso a agências 
de viagens e websites de 
companhias aéreas para 
este propósito.

Ciclo de Vida: Planeamento

Verão Inverno

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a 
Março; Um turista poderá procurar informação através de vários meios em simultâneo.

Meios de obtenção de informação para as visitas à Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Meios de obtenção de informação

Os britânicos utilizam maioritariamente a Internet
(62% no Verão e 63% no Inverno) como principal meio
de obtenção de informação para as suas viagens. (dados
2013)

As Agências de Viagem e os Websites de
Companhias Aéreas constituem também importantes
meios de informação para os turistas britânicos que
visitam a Madeira

3%

4%

4%

24%

25%

63%

Nenhum

Outro

Publicações de Viagens

Agência de Viagens

Website Companhia Aérea

Internet

1 easyJet.com
2 Ryanair
3 British Airways
4 monarch.co.uk

2013
9 wizzair.com
10 Emirates

TOP 10 Websites Companhias Aéreas
Fonte: Experian Hitwise, 2013; Turismo de Portugal

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido

Padrão de planeamento de férias do turista Britânico
Fonte: Google Trends

Características das pesquisas de férias

O padrão de pesquisa para em temas relacionados
com férias permite retirar ilações muito interessantes
sobre os timings de planeamento:
 Picos de pesquisa são verificados, anualmente em Janeiro

e Julho
 Pesquisas por Praia, All Inclusive, Férias Baratas são feitas

sobretudo no centro e norte do Reino Unido, enquanto que
Natureza, e Caminhadas são feitas no sul/ sudeste e no
segundo caso também na Escócia

As pesquisas pela palavra “Madeira” são efectuadas
principalmente na zona sul/ sudoeste do país, tendo
anualmente um pico no final de Dezembro/ início de
Janeiro, e outro em Julho/ Agosto, sendo estas
pesquisas aparentemente relacionadas ou com o
planeamento da viagem ou com obtenção de informação
local em vésperas da viagem (ex. tempo).

Relacionadas com a Madeira estão pesquisas sobre
tempo, acessibilidades, verificando-se uma relação
crescente com “TripAdvisor Madeira”

Jan11 Jan12 Jan13
Jan 14

Pesquisa por: “Madeira” (2010 – 2014)
Jan

Top Relacionadas

Tempo Madeira
Para a Madeira
Férias Madeira
Funchal
Voos para Madeira

Jul 10 Jul 11 Jul12 Jul 13

Pesquisa por: “Cheap Holidays” – Férias Baratas (2010 – 2014)

Pesquisa por: “Holidays” – Férias (2010 – 2014)

Jul 14

Jan
Jan

Jan

Jul Jul

Nota: Nas pesquisas com a palavra “Madeira” foi retirado o efeito/ pico causado pelo 20 de 
Fevereiro de 2010

5 Jet2.com
6 Virgin Atlantic
7 Flybe
8 Thomson Airways
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49,4%

20,5%

18,3%

8,7%
Individual

All Inclusive (Internet)

All Inclusive (Agência
de Viagens)

Outros

Ao adquirir a viagem, a 
maioria dos britânicos 
prefere comprar diversos 
serviços separadamente, 
embora exista uma 
proporção considerável de 
britânicos a adquirir pacotes 
all inclusive online ou 
através de uma agência de 
viagens.

A Internet tem ganho 
importância em termos de 
canais de distribuição mais 
utilizados na aquisição de 
viagens para o exterior por 
parte dos britânicos, em 
detrimento dos canais 
tradicionais.

Ciclo de Vida: Aquisição

Organização das viagens por parte dos turistas
britânicos

A maior parte dos turistas britânicos preferem
organizar as suas viagens individualmente
(49%), optando por adquirir diferentes serviços
de forma individual, os pacotes all inclusive,
tanto adquiridos online como em agências,
representam cerca de 39% das viagens do turista
britânico.

Organização da Viagem
Fonte: IPK International; Turismo de Portugal

Evolução dos canais de distribuição mais
utilizados

Embora o uso dos canais tradicionais como
operadores turísticos e agências de viagens ainda
predomine, a Internet tem vindo a ganhar
relevância ao longo dos últimos anos como
canal de distribuição utilizado pelos turistas
britânicos nas reservas de viagens para o exterior,
resultando num aumento significativo de reservas
efectuadas online (directas ou em operadores/
agências online)Evolução dos Canais de Distribuição mais utilizados (Tradicional vs. Online)

Fonte: e-Marketeer, 2012; Turismo de Portugal

75,0%
67,0%

61,0% 58,5% 56,9% 55,1%

25,0%
33,0%

39,0% 41,5% 43,1% 44,9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Canais Tradicionais

Internet

Online
1 Expedia
2 Last Minute
3 Thomson
4 Thomas Cook
5 Travelrepublic
6 Travelzoo
7 Skyscanner
8 Cheapflights
9 Travelsupermarket
10 Lowcostholidays

TOP 10 Agências de Viagens (2011)
Fonte: Hiitwise Intelligence; Nielsen Media Research 2012; Turismo 
de Portugal

1 Thomas Cook / My Travel
2 TUI Thomson / First Choice
3 Advantage Travel Centers
4 Barhead Travel
5 Teletext
6 Co-operative Travel
7 Global Travel Group
8 Worldchoice
9 Mid Counties Co-op
10 Dial A Flightcom

Retalho

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido
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Os pacotes de férias são o 
produto mais vendido pelos 
operadores turísticos (41%), 

Nos operadores online os 
pacotes de férias 
tradicionais e dinâmicos 
representam 54% das 
vendas, sendo as vendas de 
avião responsáveis por 33%.

Em Outubro de 2013, 
existiam cerca de 66 
operadores turísticos 
britânicos a programar o 
destino Madeira.

Operadores Turísticos – % Venda por Produto (2012/2013)
Fonte: DRV – Deutscher ReiseVerband

TOP 10 Operadores Turísticos
Fonte: Travel Mode; Comescore 2012; Civil Aviation Authority (CAA); Turismo de Portugal

Operadores Turísticos Operadores Online

41

16
8

7

6
6

6
10

Pacotes de Férias

Avião

Cruzeiros

City Breaks

Alojamento

Aventura

Fly-Drive

Outros

35

33

19

10

1
1 1

Pacotes de Férias
Tradicional
Avião

Pacote de Férias
Dinâmico
Alojamento

Transporte

Rent-a-Car

Outros

Produtos mais vendidos pelos Operadores
Turísticos

Os pacotes de férias são os produtos
tipicamente mais vendidos pelos operadores
turísticos no mercado britânico (41% dos produtos
vendidos).

As viagens de avião são o segundo tipo de
produto mais adquirido pelos turistas
britãnicos junto dos operadores turísticos
tradicionais (16%).

Ao nível das vendas efectuadas pelos operadores
online, os Pacotes de Férias Tradicionais e
Dinâmicos assumem um grande peso (54%),
com as viagens de Avião a representarem
cerca de 33%.

Ciclo de Vida: Aquisição

1 TUI UK
2 Thomas Cook
3 Expedia
4 Last Minute
5 Travel Republic
6 Cheapflights
7 Jet 2 Holiday
8 Booking.com
9 Travelzoo
10 Opodo

1 TUI UK
2 Thomas Cook
3 Jet 2 Holidays
4 Travel Republic
5 Expedia
6 On The Beach
7 Avro
8 British Airways Holidays
9 Travelworld Vacations
10 Virgin Holidays

Online Global

Madeira como terceira região de Portugal a ser
programada por mais operadores turísticos

No mercado britânico, existem diversos
operadores com ofertas variadas para
Portugal.

Deste conjunto de operadores, cerca de 66
programam a Madeira, sendo esta a terceira
região de Portugal a ser programada por um maior
número de operadores turísticos britânicos.

Número de operadores turísticos a 
programar Portugal (por região, Out 2013)

Produtos mais comercializados pelos operadores turísticos que programam Portugal

Os principais produtos disponibilizados pelos operadores turísticos do Reino Unido a
programar Portugal são Sol e Praia, Apartamentos/Villas e Golfe.

32
35
41

61
66

89
98

Alentejo
Açores
Centro
Norte

Madeira
Lisboa

Algarve

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido
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85
78

22

4 7

93
81

15
3 3

Voo Alojamento Rent-a-Car Animação Outro

Verão

Inverno

Na sua viagem para a 
Madeira, os britânicos 
adquirem frequentemente 
em pacote turístico (≈44%), 
recorrendo tipicamente à 
internet (48%) e agência de 
viagens (28%) para o 
fazerem .

A compra antecipada do Voo 
e Alojamento é comum entre 
os turistas britânicos nas 
suas visitas à Madeira.

Estes têm por hábito 
adquirir a sua viagem ao 
arquipélago com mais de 3 
meses (Verão) ou entre 1 
semana e 3 meses (Inverno) 
de antecedência face à data 
de partida.

Ciclo de Vida: Aquisição

O quê?

Só viagem 14%

Viagem/ Estadia separadamente 38%

Pacote turístico 44%

Não sabe/ Não responde 3%

Forma de aquisição para a RAM
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

A quem?

979 €

681 €

Verão

Inverno

Preço médio do 
pacote turístico

Serviços comprados atecipadamente pelos turistas britânicos a visitar a Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Serviços comprados antecipadamente

Em termos globais, os serviços que os britânicos
preferem adquirir antecipadamente à viagem
são o Voo e o Alojamento.

A aquisição antecipada deste tipo de serviços é
mais comum para viagens a realizar durante o
período de Inverno, seguindo uma tendência
inversa aos serviços de Rent-a-Car e Animação.

Os Voos e o Alojamento são adquiridos com antecedência 
principalmente nas visitas a realizar durante o período de Inverno.

A maioria dos britânicos adquire a viagem para a 
Madeira num período superior a 3 meses 

anteriormente à data de partida para o período 
do Verão.

Nas viagens a realizar no período de inverno 
Inverno, este intervalo situa-se entre 1 semana e 

3 meses de antecedência.

Características da viagem adquirida para a RAM
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010); Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno 
do projecto)

28%

48%

11%
8%

4%

Agência de viagens Internet
Directa Empresa
Outros

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março; 
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Os turistas residentes no 
Reino Unido que visitam a 
Região Autónoma da 
Madeira têm um nível de 
satisfação bastante bom, 
atribuindo classificações 
mais elevadas durante o 
inverno, período esse 
coincidente com uma maior 
fluxo de turistas seniores. 

Ciclo de Vida: Satisfação

Nível de Satisfação do Turista (1-5)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto); Barómetro Regional da Qualidade – Avaliação da Satisfação dos Turistas (2011)

Nota: Escala utilizada de 1 (nível de satisfação mais baixo) a 5 (nível de satisfação mais alto); Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a 
Outubro e o segundo de Novembro a Março; 

3,8 3,9
4,2 4,24,1 4

4,6 4,5

Serviços Infraestruturas Férias Imagem

Verão Inverno

Nível de Satisfação do Turista

Em média, os turistas britânicos que visitam a Madeira apresentam um nivel de satisfação bastante bom e semelhante ao longo do
ano, com uma pequena preponderância do periodo de Inverno.

Factores como Férias e Imagem são os com o nível de satisfação mais elevado, tanto no período de Verão como no Inverno (valores entre
4,2 e 4,6), tendo os Serviços, no verão, o nível de satisfação mais baixo.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido

Lealdade do Turista

Segundo inquéritos realizados na RAM em 2011, a probabilidade do turista britânico escolher a RAM como destino de férias no ano
seguinte era de 62,4%, valor superior à média de 53,8% da amostra realizada. No mesmo sentido, a probabilidade de recomendar a
região como destino de férias foi de 80%, valor superior à média de 77,3% da amostra.
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Nas viagens para o exterior, 
os britânicos optam na 
maior parte das suas 
viagens pela utilização do 
meio aéreo (80%).

98% dos britânicos utiliza o 
meio aéreo como modo de 
deslocação para Portugal.

Caracterização das deslocações

Meios de transporte para o exterior com maior
utilização

Nas suas viagens outbound, os britânicos
utilizaram em 2013 o meio aéreo (80%) como
principal modo de transporte para as suas viagens.

Analisando a evolução dos meios de transporte
desde 2010, é possível verificar um aumento
gradual do peso do meio aéreo, em detrimento
do marítimo.

Meios de Transporte utilizados pelos turistas britânicos em viagens outbound
Fonte: Office for National Statistics – Travel Trends 2012

78% 79% 79% 80%

14% 14% 12% 12%

8% 7% 9% 8%

2010 2011 2012 2013

Comboio

Mar

Ar

Meios de transporte para Portugal

Nas suas viagens para Portugal, à semelhança
das restantes viagens outbound, os britânicos
utilizaram em 2013 o meio aéreo (98,1%) como
principal modo de transporte para as suas viagens.

Analisando a evolução dos meios de transporte
nas deslocações para Portugal desde 2011, é
possível verificar o meio marítimo e o comboio
têm mantido valores relativamente constantes
e significativamente inferiores ao meio aéreo.

Meios de Transporte utilizados pelos turistas britânicos em viagens para Portugal
Fonte: Office for National Statistics – Travel Trends 2012

98,3% 99,0% 98,0%

2011 2012 2013

Comboio

Mar

Ar

Nota: A categoria “Comboio” inclui o único troço utilizado pelos britânicos para viagens para o exterior (Canal da Mancha). 

1,4%
0,2%

0,6%
0,4%

1,5%
0,5%

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido
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A maior parte do turismo 
internacional no Reino 
Unido é de proximidade, daí 
o mercado europeu ser 
atractivo, com as principais 
cidades, em média, à 
distância de 3 horas de 
Londres. 

Os EUA são uma excepção, 
estão permanentemente 
presentes como destino 
procurado pelos britânicos 
nos últimos 3 anos. 

Segundo, a Skyscanner: 
Tenerife, Málaga e Alicante 
foram as cidades mais 
procuradas pelos britânicos, 
entre 2009 e 2011, sendo 
Faro o único destino 
português que figura nessa 
lista, estando no entanto em 
quebra.

3 horas

Roma
1h45

1 Espanha
2 França
3 Irlanda
4 EUA 
5 Itália
6 Alemanha
7 Grécia 
8 Portugal 
9 Holanda 
10 Bélgica

1 Espanha 
2 França
3 EUA
4 Irlanda
5 Itália
6 Alemanha
7 Portugal 
8 Holanda
9 Grécia
10 Bélgica

1 Espanha
2 França 
3 EUA
4 Irlanda
5 Itália
6 Alemanha
7 Portugal 
8 Holanda
9 Grécia
10 Polónia

2011 2012 2013

TOP 10 Viagens internacionais
Fonte: Office for National Statistics - Travel Trends 2012 (8 de Maio de 2014)

Oslo
1h56

Moscovo
3h40

Madrid
2h04

Istambul
3h40

1 Tenerife
2 Malaga
3 Alicante
4 Faro
5 Londres
6 Lanzarote
7 Nova York
8 Bangkok
9 Amsterdam
10 Palma

1 Malaga
2 Alicante
3 Tenerife
4 Palma
5 Faro
6 Londres
7 Nova York
8 Dalaman
9 Bangkok
10 Amesterdão

1 Malaga
2 Alicante
3 Tenerife
4 Nova York
5 Palma
6 Londres
7 Faro
8 Bangkok
9 Dalaman
10 Barcelona

2009 2010 2011

TOP 10 destinos pesquisados
Fonte: Skyscnaner – Travel Trends Report, 2012

Dublin
1h05

Paris
0h55

Amesterdão
0h57

Caracterização das deslocações

Londres

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido

Madeira
3h40

Lisboa
2h28
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Caracterização das deslocações

Aeroporto da 
Madeira 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 461,4 365,8 441,3

Nº de Movimentos 3.254 2.494 3.079

Taxa de Ocupação 84,4% 84,7% 79,7%

Aeroporto do 
Porto Santo 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 13,0 16,8 19,3

Nº de Movimentos 62 110 113

Taxa de Ocupação 92,4% 88,4% 91,1%

Corresponde a cerca de 19% 
do total de passageiros do 

aeroporto da Madeira.

Corresponde a cerca de 20% 
do total de passageiros do 
aeroporto do Porto Santo.

Principais aeroportos britânicos em termos de passageiros em 2013 com rotas para a Região Autónoma da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Aeroporto da 
Madeira Aeroportos

Passageiros
(milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Londres, Gatwick (LGW) 166,6 147,2 200,2 1.262 1.014 1.395

Manchester (MAN) 71,7 53,4 57,7 448 295 307

Birmingham (BHX) 18,6 25,9 46,4 106 147 306

Bristol (BRS) 40,6 29,2 30,6 299 207 210

Glasgow International (GLA) 22,3 22,8 21,3 104 106 N/D1

Londres, Heathrow (LHR) 8,9 21,3 19,8 118 288 297

Aeroporto do 
Porto Santo Aeroportos

Passageiros
(milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Londres, Gatwick (LGW) 11,7 9,6 9,9 54 55 57

Manchester (MAN) 0,66 6,8 9,1 4 51 54

Birmingham (BHX) N/D1 N/D1 0,16 N/D1 N/D1 1

Bristol (BRS) N/D1 N/D1 0,15 N/D1 N/D1 1

Nota: (1) N/D – Não Disponível.

Em 2013, o tráfego de 

passageiros provenientes do 

Reino Unido para os 

aeroportos da RAM assume 

especial importância, 

representando cerca de 19% 

do total de passageiros no 

aeroporto da Madeira e 20% 

no aeroporto do Porto 

Santo.

Analisando dados de 2013, 

Londres (Gatwick) foi o 

aeroporto britânico que 

providenciou um maior 

número de passageiros para 

ambos os aeroportos da 

Região Autónoma da 

Madeira.

Nº de Passageiros, Movimentos e Taxas de Ocupação para os aeroportos da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido
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12,1%

6,6%
5,9%

10,5%

8,4%

4,4% 4,2%

2,3%
3,2%

16,7%

13,2%
12,4%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Caracterização das deslocações

Em 2013, passaram pelo 

Porto do Funchal cerca de 

178 mil passageiros 

britânicos de cruzeiro em 

trânsito (cerca de 37,8% do 

total dos passageiros em 

trânsito), com a 

nacionalidade britânica a ser 

a mais relevante nas escalas 

no Funchal.

Nos meses de Janeiro e 

Outubro a Dezembro 

registou-se um maior 

número de passageiros 

britânicos em trânsito em 

navios de cruzeiro no Porto 

do Funchal.

37,8%

178.471 passageiros

do total de passageiros em trânsito em
navios de cruzeiro no Porto do Funchal,
sendo a nacionalidade Britânica a com
mais peso no total de passageiros.

Passageiros em trânsito em navios de cruzeiro

Em 2013, nos meses de Janeiro e Outubro a Dezembro foi onde se registou um maior movimento de passageiros de
cruzeiro britânicos em escala no Funchal. O mês de Abril também registou um movimento considerável de passageiros.

Movimento de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro
Fonte: DREM; Análise KPMG

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Reino Unido
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Caracterização dos Mercados Emissores
Resumo | França

Caracterização Macroeconómica 
• PIB per capita na ordem dos 32 mil €, e um crescimento estimado de ≈ 1%/ ano 
• População de cerca de 66 milhões e Esperança Média de Vida de ≈ 83 anos, com perspectivas de aumento gradual de 0,5% e 0,4%/ ano
• Cerca de 26 milhões de Viajantes Outbound, com perspectivas de um crescimento ≈ 0,5%/ ano 

Caracterização do Perfil do Turista

• Verão: procura tipicamente praia, sol e mar, natureza, touring/ cultura (“descobrimento”) e turismo activo, viaja em casal ou em 
família, e aprecia sobretudo um turismo de descanso e requinte mas com actividades e ocupações

• Outono, Inverno e Primavera: procura tipicamente clima, natureza, touring/ cultura (“descobrimento”) e férias activas como 
desportos de neve, e aprecia gozar férias e descansar em locais característicos e genuínos

• Reduzida importância dos operadores tradicionais (20 a 30%), existem comités de empresa que oferecem regalias aos 
trabalhadores, como descontos de férias (peso de 10% nas viagens), uma utilização cada vez mais generalizada do canal online com
especial importância para marcações de viagem/ estadia separadamente, quando compra pacote turístico a combinação 
voo+hotel+aluguer de carro é a mais popular. Marca as suas férias com alguma antecedência (até 1 mês), com excepção do verão 
em que 60/70% são marcadas com 15 dias de antecedência, mediante a previsibilidade do tempo

• O Francês quando visita o estrangeiro utiliza 30% de meios não comerciais (apartamentos, amigos, alojamento local), 
apreciando também o charme e o requinte no alojamento (hotéis não massificados, quintas, …) ficando muito em regime APA 
(individuais) ou MP

• O Francês tem um espírito muito aventureiro e independente em férias, aluga um carro e descobre o destino, gosta de 
gastronomia local (dentro ou fora do hotel), vinhos, visita a monumentos, sendo exigente e bom avaliador da relação qualidade/preço 
do produto/ serviço
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PREVISÃO

PREVISÃO

Esperança Média de Vida e Idade de Reforma (anos)
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 
EU-27 Member States (2008-2060), 2009; Público: Ecpnomia, 2013

Projecções: População e Viajantes Outbound
Fonte: World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Viajantes franceses (outbound) em relação à
população total do país

Estima-se que a população francesa mantenha, nos
próximos anos, um crescimento moderado à imagem
do que se sucedeu na última década (crescimento
médio anual de 0,6%). O número de viajantes
(outbound),tenderá a aumentar de forma
igualmente moderada, com o rácio de viajantes/
população a convergir para valores na ordem dos 40%.

Projecções: Esperança média de vida e Idade de reforma
Fonte: World DataBank, The World Bank, 2014, Trading Economics (dados 2014); Análise KPMG

Franceses em idade de reforma

Em França, a idade de reforma sofreu um aumento
dos 60 para os 65 anos de 2011 para 2012,
respectivamente, prevendo-se que assim se mantenha
nos próximos anos.

Por outro lado, tem se assistido a um aumento gradual
da esperança média de vida, factores esses que
sinalizam um aumento do peso da classe dos
reformados no total da população, um aumento do
número de anos durante os quais os franceses
gozam da idade de reforma, bem como melhores
condições de saúde/ vida dos reformados, podendo
estes manterem um estilo de vida mais activo,
nomeadamente fazendo férias outbound durante mais
anos.

81,2 82,9 84,7

60
65 65

2008 2010 2012 2014 2016 2018

Esperança Média de Vida (Anos) Idade de Reforma (Anos)

Caracterização Macroeconómica

As previsões apontam para 

um aumento, moderado mas 

contínuo, tanto da 

população francesa como do 

seu número de viajantes 

(outbound), com a relação 

entre os mesmos a cifrar-se 

em cerca de 40%, valor este 

significativamente menor do 

que outros mercados 

europeus.

Perante as previsões de que 

nos próximos anos a idade 

de reforma se manterá 

constante e a esperança 

média de vida continuará a 

crescer, projecta-se um 

aumento do peso dos 

reformados na população 

total e do número de anos 

durante que os franceses 

terão para gozar a sua 

reforma.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica – França
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PREVISÃO

Projecções: PIB per capita e relação com o número de viajantes outbound
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Evolução do número de viajantes franceses (outbound)
em relação ao PIB per capita (2000-2018)
A observação histórica da evolução do PIB per capita e do
número de viajantes outbound permite estabelecer uma
relação entre os mesmos, em determinados momentos mais
vincada, noutros mais ténue. No período entre 2008 e 2010,
apesar de uma retracção económica, o número de viagens
outbound manteve-se praticamente constante, com o turista
francês a consumir mais moderadamente no seu destino de
férias.
A relação entre as projecções do PIB per capita e do número
de viajantes outbound denota alguma inconsistência
relativamente às conclusões anteriores, explicada por um
maior conservadorismo na previsão de viagens do que na
evolução do PIB per capita francês.

Evolução cenário macroeconómico do país (2008-2018)
As previsões apontam, não só para aumentos ao nível do
produto (PIB Real e PIB per capita), mas também para uma
redução da taxa de desemprego, o que, por sua vez, traduz-se
numa melhoria do cenário macroeconómico nacional e
aumento do poder de compra.

PREVISÃO

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

PIB per capita
(Euros)

2014

Taxa de Desemprego
(%)

2015 20162017 20182008 2009 2010 2011 2012 2013
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Caracterização Macroeconómica

Com base na evolução dos 

indicadores PIB Real, PIB 

per capita e taxa de 

desemprego, esperam-se 

melhorias ao nível do 

panorama macroeconómico 

do país.

A evolução histórica do 

número de viajantes 

franceses outbound denota 

uma correlação significativa 

com o PIB per capita do país

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica – França

Projecções: Indicadores Económicos 
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG
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Caracterização da Viagem e Turista

Evolução anual do número total de turistas outbound (milhares)
Fonte: World Bank; OMT; Turismo de Portugal; INE; DREM; Análise KPMG

Desagregação mensal e preferências típicas de férias do turista Francês (%)
Fonte: IPK European Travel Monitor; Turismo de Portugal; INE; DREM e consultas efectuadas junto dos stakeholders; Análise KPMG
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Evolução dos turistas outbound franceses

Nos últimos anos, as viagens outbound de turistas
franceses para o Mundo têm registado grandes
flutuações, com uma tendência decrescente desde
2008, um pico em 2011, nova quebra em 2012 e
nova recuperação em 2013, para níveis ainda
inferiores aos registados em 2011.

As viagens de franceses para Portugal
registam um aumento desde 2010, tendo
alcançado em 2013 o valor mais elevado dos
últimos 6 anos.

A evolução dos turistas franceses a viajar para a
Madeira segue a mesma tendência de
crescimento verificada para as viagens a
Portugal, tendo atingido valores record em 2013.

O número de turistas 

franceses a efectuar viagens 

outbound encontra-se num 

ligeiro crescimento, após um 

pico significativo em 2011.

Os franceses preferem viajar 

em Julho e Agosto, sendo 

que costumam viajar para a 

Madeira especialmente nos 

meses de Abril, Maio e 

Agosto.

O turista francês é bastante 

curioso, exigente e procura 

o genuíno, tendo 

preferências bastante 

diversificadas, como sol e 

praia no verão, clima, 

turismo activo e desporto 

um pouco por todo o ano.
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Meses em que os franceses viajam

Julho e Agosto são os meses mais procurados
pelos turistas franceses nas suas viagens
outbound. Para Portugal (ex. RAM), os franceses
viajam principalmente entre os meses de Maio e
Setembro.

Para a Madeira, o turista francês vem tipicamente
entre Abril e Setembro com especial destaque
para os meses de Abril, Maio (tipicamente um
turista mais sénior) e Agosto (turista mais novo,
e famílias).

De uma forma geral, o turista francês gosta de
sol e praia no verão, turismo activo e desporto
um pouco por todo o ano, sendo um turista
bastante curioso, exigente e procura o genuíno.
O turismo interno tem muito peso em todas as
épocas do ano (neve, natureza, cultura e praia)

Nota: Valores mundiais calculados de acordo com o número de viajantes outbound. (2011): Valores para Portugal e Madeira 
calculados de acordo com o número de hóspedes na respectiva região mensalmente (2012)

Nota: Valores mundiais em número de viajantes outbound; Valores para Portugal e Madeira em número de hóspedes na 
respectiva região anualmente.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França

Inverno
Primavera Outono

Verão

Praia, sol, mar, natureza, 
touring/ cultura 
(descobrimento) e turismo 
activo – casal ou família 
(Doméstico, Guadalupe, 
Martinica, Espanha, Portugal, 
Norte de África,…)

Clima, natureza, e 
neve - casais, 
famílias (férias) e 
grupos de amigos/ 
excursões (Centro e 
Sul da Europa, Norte 
de África, Ásia…)

Clima, natureza, touring/ 
cultura (descobrimento)
como city-breaks, férias 
activas e neve - casais, 
famílias (férias) e grupos 
de amigos/ excursões 
(Centro e Sul da Europa, 
Norte de África, Ásia…)

Clima, natureza, touring/ 
cultura (descobrimento), 
city-breaks, férias 
activas - casais, famílias 
(férias) e grupos de 
amigos/ excursões 
(Centro e Sul da Europa, 
Norte de África, Ásia…)
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Estadia média dos turistas franceses nas viagens a Portugal e à Madeira (dias)
Fonte: INE; DREM; Análise KPMG

Estadia média por viagem a Portugal e à
Madeira

Analisando os últimos 7 anos, verifica-se que a
estadia média dos turistas franceses na Madeira
foi sempre superior à estadia média destes
turistas ao nível nacional. Mais especificamente,
os franceses permanecem em média cerca de 1,7
dias a mais na Madeira do que no resto do país em
geral.

Destaca-se ainda a tendência de crescimento do
número médio de dias da estadia dos turistas
franceses tanto em Portugal como na Madeira.

Madeira

Portugal

Média de 4,6 dias

Média de 2,9 dias

Caracterização da Viagem e Turista

Dormidas por tipologia de alojamento

Ao nível nacional, verifica-se que os turistas
franceses têm grande preferência por hotéis de 1
a 4 estrelas (57% em 2013), com os hotéis de 5
estrelas a representarem cerca de 15% das
dormidas de turistas franceses.

Na Região Autónoma da Madeira, verifica-se um
peso ainda maior dos hotéis de 4 estrelas (36%
em 2013), com a preferência por hoteis de 1 a 3
estrelas a ser significativamente inferior (também
devido à reduzida oferta), havendo também uma
grande preferência por Hotéis-Apartamento.

Tipicamente, cerca de 30% do Francês que visita
o estrangeiro utiliza meios não comerciais
(apartamentos, amigos, alojamento local), não
estando estes incluídos nesta análise

Gasto Diário Médio

Madeira
134,20 €

Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 3,1

4,4 4,2 4,3 4,5
5,0 5,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,9

4,8

Dormidas dos turistas por tipologia de alojamento (%)
Fonte: INE; DREM; Análise KPMG

Nota: Inclui hotéis de 5 (5*), 4(4*) e 3,2 e 1 (3*, 2* e 1*) estrelas, hotéis apartamento (HA), apartamentos turísticos (AT),
aldeamentos turísticos (ALD) e outros tipos de alojamento.

Residentes em França têm 

estadias médias na Madeira 

superiores às que efectuam em 

Portugal em cerca de 1,7 dias.

Última estimativa existente 

(2009/2010) apontava os 

franceses como dos mercados 

emissores com gastos médios 

diários superiores (134,20€), 

facto esse que se alterou nos 

últimos anos, com o turista 

francês a ser muito mais 

cauteloso e gastos e com a 

vinda de turistas com menos 

poder de compra (low cost)

Os turistas franceses escolhem 

maioritariamente hotéis de 1 a 4 

estrelas como alojamento para 

viagens a Portugal, enquanto 

que na RAM a preferência recai 

sobre hotéis de 4 estrelas e 

Hotéis-Apartamento.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França
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Desagregação por grupo etário dos viajantes
franceses

Em 2011, aproximadamente 50% dos viajantes
outbound franceses encontravam-se numa faixa
etária entre os 25 e os 49 anos.

Relativamente aos outros viajantes, verificou-se
uma distribuição percentual semelhante pelos
restantes grupos etários.

Desagregação por grupo etário dos turistas
franceses em Portugal

Relativamente à distribuição por grupo etário dos
franceses que viajam para Portugal, verifica-se uma
maior afluência de cidadãos de faixas etárias
superiores, sendo as compreendidas entre os 35 e
os 54 anos s com maior peso (≈ 42%)

Estudos realizados na Madeira entre 2009 e
2010 apontam para uma idade média do turista
francês de cerca de 50 anos.

Caracterização da Viagem e Turista

Dispersão por grupo etário das viagens outbound (2011)
Fonte: Turismo de Portugal; INE; Gasto Turístico 2009/2010

49,8

Em 2011, cerca de metade 

dos viajantes outbound 

franceses encontrava-se 

numa faixa etária entre os 25 

e os 49 anos.

Os viajantes franceses que 

visitam Portugal são de 

faixas etárias superiores aos 

que aos que, em média 

fazem férias outbound, 

sendo o peso dos franceses 

com idade superior a 35 

anos é de 72% para 

Portugal, e de 48% para o 

Mundo. 

Para o território madeirense, 

no período de 2009/2010, a 

idade média dos turistas 

franceses foi de 

aproximadamente 50 anos.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França
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70%

14%

7%
7% 2%

Empregado (Outrem)

Empregado (Conta
Própria)

Reformado

Estudante

Desempregado

38%

38%

18%

6%

Caracterização da Viagem e Turista

Dimensão Média do Grupo de Viagem à Madeira

2,5 pessoas
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Companhia dos franceses nas viagens turísticas (2011)
Fonte: Turismo de Portugal; INE; Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Condição face ao trabalho dos franceses

A maioria dos turistas franceses que visitam a
Madeira encontram-se empregados por conta de
outrém ou por conta própria (84% no Verão, e 56%
no Inverno).

A proporção de reformados franceses a visitar o
arquipélago durante o período de Inverno é
especialmente relevante (38%).

O peso dos estudantes no total de viajantes
franceses para a Madeira permanece constante em
ambas as épocas (entre os 6% e 7%).

A incidência dos reformados durante o Verão IATA,
recai sobretudo nos meses de Abril a Junho

Condição face ao trabalho dos turistas franceses a visitar a Madeira por época do ano
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Verão Inverno

42,0%

19,2% 17,7%
9,9% 5,1% 5,1% 1,0%

Famílias Casais Amigos Grupos
Organizados

Sozinhos Acompanhantes
sem filhos

Outros

Companhia para as viagens

No que respeita à companhia do turista francês,
este viaja normalmente com a família (42%), em
casal (19%) ou com amigos (18%), sendo que
para a Madeira o mais comum são casais, havendo
no verão uma maior incidência de famílias.

As viagens em família e 
casal representam o tipo de 
viagem mais comum por 
parte dos turistas franceses, 
sendo que para a Madeira o 
mais comum é viajarem em 
casal, tipicamente o ano 
inteiro, com a dimensão 
média de um grupo de 
franceses a ser de 2,5 
pessoas.

Os turistas franceses a 
visitar a Madeira encontram-
se na sua maioria 
empregados, havendo uma 
significativa proporção de 
reformados durante o 
período de Inverno.

A língua estrangeira foi 
sempre uma barreira para o 
turista francês fazer férias 
fora do seu pais, tendência 
essa que se tem vindo 
alterar lentamente nos 
últimos anos

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março; 

Os franceses viajam tipicamente para a Madeira 
em casal (62% no inverno e 50% no verão) ou 

em família (44% no verão) 
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Motivação dos franceses para as viagens
outbound e para Portugal

O principal motivo que leva os turistas
franceses a saírem do país em viagem é a
procura de “Férias / Lazer”, com esta categoria a
ser responsável por 3/4 das viagens outbound
levadas a cabo por parte da população francesa no
ano 2011.

Dentro desta componente de “Férias / Lazer”, os
franceses preferem férias do tipo Sol e Mar
(33,8%), Touring / Cultura (22,5%), City-Break
(10,7%) e Natureza (7,4%).

Em conformidade com as restantes viagens
outbound feitas pelos turistas franceses para o
resto mundo, também o principal motivo que os
leva a sair em viagem com destino a Portugal é
a procura de “Férias / Lazer”.

Ciclo de Vida: Motivação

Motivação das viagens outbound por parte dos turistas franceses (%)
Fonte: Turismo de Portugal; IPK European Travel Monitor; Association de Tour-Operateurs; Maison de la France; Estudo do 
Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Motivação Mundo Portugal

Férias / Lazer 75,1% 69,3%

Negócios 11,6% 13,8%

Visita a Familiares e Amigos 10,1% 8,1%

Religioso - 3,4%

Outros 3,2% 5,4%

Nota: A categoria “Férias / Lazer” inclui: sol e mar, touring / cultura, city-break, saúde, natureza,
desporto, cruzeiros, golfe, ski, aventura e outros.

A principal motivação dos 

turistas franceses para as 

suas viagens outbound é a 

procura de “Férias / Lazer”, 

não só quando viajam para o 

estrangeiro no geral, mas 

também nas viagens a 

Portugal em particular.

Os franceses viajaram para a 

Madeira maioritariamente 

motivados pelo Clima, 

Natureza, sendo o Sol e Mar 

e as Levadas factores com 

alguma importância também

No período do Inverno, 

altura com muito peso por 

parte do segmento sénior, o 

francês é adicionalmente 

motivado pela Gastronomia 

e Vinhos e relação 

Qualidade / Preço.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França

Os franceses que 
visitaram a Madeira 
gozam tipicamente 
de pelo menos 2 

períodos de férias 
distintos por ano

Motivação dos franceses para as viagens à
Madeira

As visitas dos franceses à Madeira são
principalmente motivadas pelo Clima e Natureza,
sendo o Sol e Mar e as Levadas motivações com
também algum peso.

Adicionalmente, destacam-se ainda a categoria
Gastronomia e Vinhos e a relação Qualidade /
Preço como factores prinicpais de motivação para
viagens à Madeira por parte dos turistas franceses
durante o período de Inverno, período esse em que
o segmento sénior tem maior preponderância

Motivação Verão Inverno

Natureza 74% 69%

Clima 81% 79%

Levadas 44% 31%

Golfe 2% 5%

Desportos Náuticos 6% 3%

Gastronomia e Vinhos 7% 21%

Sol e Mar 48% 44%

Festivais 0% 5%

Congressos / Incentivos 0% 0%

Qualidade / Preço 19% 33%

Outra 6% 10% Nota: Um turista poderá ter mais que uma motivação para visitar o arquipélago da Madeira; Verão e Inverno 
referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março; 

Motivação por produto procurado na Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)
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Meios de obtenção de informação para as visitas à Madeira
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)
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Agência de Viagens
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Ciclo de Vida: Planeamento

Verão Inverno

Nota: Um turista poderá procurar informação através de vários meios em simultâneo; Verão e Inverno referem-se aos 
períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março

Meios de obtenção de informação com maior
utilização

Os franceses utilizam maioritariamente a Internet
(65% no Verão e 64% no Inverno) como principal
meio de obtenção de informação para as suas
viagens.

As Agências de Viagem são a segunda escolha em
termos de meios para obtenção de informação por
parte dos turistas franceses.

O Francês efectua pesquisas 
relacionadas com férias no 
em Janeiro e Julho, com o 
segundo a ganhar maior 
preponderância em 2014. 
Estas pesquisas poderão, 
aparentemente, estar 
relacionadas com o 
momento de escolha do 
destino e obtenção de 
informação em vésperas da 
partida.

As pesquisas por Madeira 
surgem tipicamente em 
Julho e em Fevereiro. 

Durante todo o ano, a 
Internet é o meio de 
obtenção de informação 
mais utilizado por parte dos 
franceses a visitar a 
Madeira, sendo que é ainda 
comum o recurso a agências 
de viagens para este 
propósito.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França

Padrão de planeamento de férias do turista Francês
Fonte: Google Trends

Características das pesquisas de férias

O padrão de pesquisa para em temas
relacionados com férias permite retirar ilações
muito interessantes sobre os timings de
planeamento:
 Picos de pesquisa são verificados, anualmente em

Janeiro e Julho, com o segundo a tornar-se o mais
importante

 Pesquisas por “Praia” ou “Viagens Baratas” são feitas
sobretudo no Sul de França e grandes cidades (Paris,
Marselha, Lyon e Nantes), enquanto que Natureza e
Passeios a Pé são feitas na zona dos Alpes
Franceses, Sul de França, Estrasburgo e Oeste de
França.

As pesquisas pela palavra “Madere” são efectuadas
principalmente na zona oeste do país (Rennes,
Nantes e La Rouchelle) e por “Madeira”
sobretudo em Paris e Estrasburgo (possivelmente
devido às comunidades portuguesas aí presentes),
tendo anualmente um padrão irregular com destaque
para Fevereiro e Julho, coincidindo possivelmente
com o planeamento e obtenção de informação em
vésperas da partida (ex. tempo).

Jan11 Jan12 Jan13
Jan 14

Pesquisa por: “Madere” (2010 – 2014)

Top Relacionadas

Ilha Madeira
Viagem Madeira
Hotel Madeira
Meteorologia
Funchal

Jul 10 Jul 11 Jul12 Jul 13

Pesquisa por: “Vacances” – Férias (2010 – 2014)

Pesquisa por: “Voyage” – Viagem (2010 – 2014)

Jul 14

Fev
Jul

Nota: Nas pesquisas com a palavra “Madeira” foi retirado o efeito/ pico causado pelo 20 de 
Fevereiro de 2010

Jul
Jul

Jul

Jan
Fev
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Organização das viagens outbound

O turista francês quando efectua viagens outbound,
fá-lo 37% das vezes sem reserva, 36% com
reserva directa, recorrendo ao Pacote Turístico
ou Agência de Viagens em apenas 26% das
viagens.

De referir que as viagens Sem Reserva podem
estar em muito relacionadas com o facto de o
turista francês fazer cerca de 1/3 das suas
viagens outbound de carro.

Organização das viagens para Portugal

No que diz respeito à organização das viagens
feitas pelos franceses para Portugal, grande
maioria das mesmas que foram efectuadas sem
o recurso às agências de viagens ou
operadores turísiticos (71%), valor esse em linha
com as estimativas do peso dos operadores
tradicionais na marcação de viagens outbound ndo
mercado francês (20 a 30%).

Organização das viagens para Portugal por parte dos turistas franceses (2011)
Fonte: Turismo de Portugal; Association de Tour-Operateurs; Maison de la France

29,1% 70,9%

Reserva em 
Agências de viagem e/ou 

Operadores turísticos

Sem Reserva em 
Agências de viagem e/ou 

Operadores turísticos

Ciclo de Vida: Aquisição

Organização das viagens outbound por parte dos turistas franceses (2011)
Fonte: Turismo de Portugal; IPK European Travel Monitor

37,2%

36,4%

13,3%

13,1% Sem Reserva

Reserva Directa

Reserva de Pacote
Turístico Completo

Reserva em Agência
de Viagem

Relativamente à organização 

das viagens outbound por 

parte dos franceses, 

destacaram-se as viagens 

efectuadas sem qualquer 

reserva prévia (37%) e as 

viagens com reserva 

realizada directamente 

(36,4%), sendo de realçar o 

peso relativamente baixo da 

reserva na agência de 

viagens ou de, pacote 

turístico (26%) 

Para Portugal, o turista 

francês reservou 71% das 

suas viagens sem recorrer a 

agência de viagens ou 

operador turístico.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França
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Importância crescente da internet enquanto
canal de distribuição

Nos últimos anos, tem-se verificado uma crescente
importância para os franceses do canal internet
para reservas de viagens outbound, tendo as
mesmas quase que duplicado nos últimos 6 anos.

Os canais tradicionais englobam não só as
agências de viagem e operadores tradicionais
como as reservas directas (alojamento, viagem,
rent-a-car, ..) que, em 2011 representaram cerca de
36% do total das viagens outbound.

TOP 10 Agências de Viagens (2011)
Fonte: Turismo de Portugal; L’Echo Touristique; Le Quotidien du Tourism; Le Monde

Agência Turística

1 Voyages-snfc.com

2 AS Voyages

3 Carlson Wagonlit Travel

4 American Express

5 Tourcom

6 Manor

7 Nouvelles Frontières

8 Go Voyages

9 Opodo

10 E.Leclerc Voyages

Ciclo de Vida: Aquisição

Evolução dos Canais de Distribuição mais utilizados (Tradicional vs. Online)
Fonte: e-Marketeer, 2012; Turismo de Portugal

80,9% 76,3% 72,2% 70,1% 66,9% 64,6%

19,1% 23,7% 27,8% 29,9% 33,1% 35,4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Canais Tradicionais

Internet

As Agências de Viagem em França

Em França existem cerca de 5.000 agências de
viagens, sendo que as 10 principais agências
representam aproximadamente 60% do total das
vendas efectuadas.

No ranking do TOP 10 de Agências de Viagens,
para além das tradicionais, figuram duas agências
online (Voyages-snfc.com e Opodo),
representando no seu conjunto cerca de 20% do
total do mercado.

19,7%

De 2006 a 2011, a 

percentagem de viagens 

outbound feitas por 

franceses e cujas reservas 

foram feitas através da 

internet, aumentou para 

praticamente o dobro.

No ranking de TOP 10 de 

Agências de Viagens em 

França (que representam 

60% do total do mercado), 

figuram duas agências 

online com uma quota de 

mercado de 20%.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França
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Principais operadores turísticos em França

Em 2011, o mercado francês contava com cerca de
500 operadores turísticos, sendo que os dois com
maior relevância (TUI France e Thomas Cook
France) representam 23% do total do mercado.

No mesmo ano, aproximadamente 124 operadores
turísticos operaram Portugal, das quais 30
operam com regularidade circuitos em Portugal
com foco em viagens de autocarro e de grupo.

Destes operadores turísticos destaca-se a Go
Voyages como principal operador francês a
programar Portugal.

TOP 10 Operadores Turísticos
Fonte: Turismo de Portugal; L’Echo Touristique; Le Quotidien du Tourism; Le Monde

Produtos vendidos pelos operadores turísticos

Relativamente aos principais produtos
comercializados pelos operadores turísticos no
mercado francês, destaca-se o peso de 53% da
compra de viagens e avião e alojamento
separadamente, Fly-Drive (14%), sendo o pacote
de férias apenas o 4º produto mais vendido
(12%).

No que respeita aos operadores online, o peso da
compra das viagens de avião e alojamento é
ainda mais pronunciado (64% no total dos 2),
com os pacotes de férias, tradicional e dinâmico a
representar 26% das vendas.

Ciclo de Vida: Aquisição

Operadores Turísticos – % Venda por Produto (2011)
Fonte: Turismo de Portugal; Euromonitor International

Operadores Turísticos Operadores Online

39

14
14

12

9
5 7

0
Avião

Alojamento

Fly-Drive

Package Holiday

City-Breaks

Cruzeiros

Outros

46

18

18

8
6

3 1

Avião

Alojamento

Pacote de Férias
Tradicional
Pacote de Férias
Dinâmico
Transporte

Rent-a-Car

Outros

Operador Turístico

1 TUI France

2 Thomas Cook France

3 Club Méditerranée

4 Go Voyages

5 Voyages Touraventures

6 FRAM

7 Pierre & Vacances

8 Look Voyages

9 Voyages Kuoni

10 Vacances Transat

1. Go Voyages
2. Travel Europe / Visit Europe
3. Lagrange Vacances
4. Top of Travel
5. Club Méditerranée

Top 5 Operadores Turísticos a 
programar Portugal

Go Voyages – Principal Operador Turístico a programar o destino Portugal

O Operador Turístico Go Voyages teve 102.015 clientes em 2011, superando em
larga escala os restantes players (2º operador com mais vendas – 18.885 clientes).

A venda de viagens de avião e 

alojamento separadamente são 

os produtos que mais peso têm 

tanto nos operadores turísticos 

(53%) como nos operadores 

online( 64%), com os pacotes de 

férias a representar apenas 12% 

e 26% das vendas, 

respectivamente.

De salientar a presença do Fly-

Drive nos operadores turísticos 

(14%), produto coerente com o 

perfil e hábitos em férias do 

turista francês. 

Dos cerca de 124 operadores 

turísticos que programavam 

para Portugal em 2011, muitos 

também tinham operações para 

a Madeira, havendo mesmo 

casos em que o principal 

destino dentro do mercado 

português era a RAM (ex. Top of 

Travel)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França
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54%34%

7% 4% 2%

Agência de Viagens

Internet

Directa

Empresa

Outros

100 100

32
18

77 72

33

8 8

Voo Alojamento Rent-a-Car Animação Outro

Verão

Inverno

Serviços comprados atecipadamente pelos turistas franceses a visitar a Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

As compras antecipadas de Rent-a-Car e Animação são menos 
comuns, principalmente porque estes produtos não não adquiridos 

por todos os turistas, no entanto de realçar que pelo menos1/3 dos 
franceses que vêm à madeira alugam carro.

Serviços comprados antecipadamente

Os principais serviços que os franceses adquirirem
antecipadamente quando vêm à Madeira são o Voo e o
Alojamento, com especial destaque para o período do
Verão.

A aquisição antecipada de rent-a-car e animação é
menos comum, não só porque são produtos nem sempre
adquiridos por todos os turistas como também porque
podem ser aqdquiridos durante a viagem.

Durante o inverno, 41% dos franceses tem por hábito
adquirir as viagens para a RAM com 1 semana a 1 mês
de antecedência, enquanto que no verão 44% adquire
com 3 a 6 meses de antecedência.

Valores esses para o verão influenciados pela compra de
pacotes turísticos (52%), indo um pouco contra a tendência
do francês que no verão compra 60/70% das suas
férias com 15 ou menos dias de antecedência.

Ciclo de Vida: Aquisição

Para a Madeira, os franceses 

compram tipicamente pacote 

turístico (≈47%), recorrendo 

frequentemente (54%) dos a 

uma agência de viagens, 

realidade esta bastante 

diferente com os hábitos do 

turista francês outbound, cuja 

compra de pacotes turísticos e 

a utilização de agências de 

viagem é muito inferior.

A compra antecipada do Voo, 

Alojamento e, em menor 

escala, de serviços de Rent-a-

Car é comum entre os turistas 

franceses nas suas visitas à 

Madeira.

Estes têm por hábito adquirir a 

sua viagem ao arquipélago 

com uma antecedência de 1 

semana a 1 mês (Inverno) e 3 a

6 meses (Verão).

Características da viagem (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010); Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso 
interno do projecto)

O quê?

Só viagem 17%

Viagem/ Estadia separadamente 31%

Pacote turístico 47%

Não sabe/ Não responde 5%

900 €

922 €

Verão

Inverno

Preço médio do 
pacote turístico

Forma de aquisição (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

A quem?

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março; 
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Ciclo de Vida: Satisfação

Nível de Satisfação do Turista (1-5)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto) Os turistas residentes em 

França que visitam a Região 
Autónoma da Madeira 
classificam os serviços, 
infra-estruturas, as férias e 
imagem da RAM entre os 3,8 
e os 4,3 numa escala de 1 a 
5, denotando um bom nível 
de satisfação que, no 
entanto, não se encontra ao 
nível da satisfação de 
turistas de outras 
nacionalidades, como do 
Reino Unido por exemplo.

3,8 3,8

4,0

4,3

3,9

3,8

4,0

3,9

Serviços Infraestruturas Férias Imagem

Verão Inverno

Nível de Satisfação do Turista

A maioria dos turistas franceses que visitam a Madeira apresenta um nivel de satisfação semelhante ao longo do ano, com a excepção
da componente de “Imagem”, que no verão apresenta um nível de satisfação superior, estando o valor de inverno em linha com as restantes
componentes.

Denota-se também um maior nível e exigência por parte do turista francês, uma que que apresenta nívéis de satisfação, de uma forma
geral, inferiores aos dos turistas do Reino Unido

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França

Nota: Escala utilizada de 1 (nível de satisfação mais baixo) a 5 (nível de satisfação mais alto); Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a 
Outubro e o segundo de Novembro a Março.
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Autocarro
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Navio

Nas viagens para o exterior, 

os franceses optam na 

maioria pela utilização do 

meio aéreo (52%) tendo o 

carro um peso também 

muito significativo (33%).

59% das viagens para 

Portugal efectuadas pelos 

franceses é realizada 

utilizando o meio aéreo 

como modo de deslocação, 

sendo os restantes 41% 

efectuados por via terrestre 

(carro, autocaro e comboio).

Meios de transporte utilizados pelos franceses
nas viagens outbound

Em 2011, os principais meios de transporte
utilizados pelos franceses nas suas viagens
outbound foram o Avião e o Carro, tendo estes
sido responsáveis por aproximadamente 52% e
33% das deslocações feitas (85% no total).

De salientar o facto de a França fazer fronteira
com 6 países (Espanha, Bélgica, Luxemburgo,
Alemanha, Suiça e Itália) e 2 micro-estados
(Andorra e Mónaco), facto esse que propicia em
muito as deslocações outbound de carro.

Meios de transporte utilizados pelos franceses
nas viagens para Portugal

Nas viagens para Portugal, os franceses
escolhem o Avião como principal meio de
transporte, representando cerca de 59% do total
de deslocações para Portugal.

Por outro lado, as deslocações por via terrestre
representam os restantes 41% das deslocações
de franceses para Portugal, 25% de carro, 10% de
autocarro e 6% de comboio. Para isto muito
contribui a comunidade portuguesa residente em
França, que em épocas festivas e no verão se
desloca a Portugal.

Caracterização das deslocações

Meios de Transporte utilizados pelos turistas franceses em viagens outbound - 2011 (%)
Fonte: Turismo de Portugal; IPK European Travel Monitor

Meios de Transporte utilizados pelos turistas franceses em viagens para Portugal – 2011 (%)
Fonte: Turismo de Portugal; Aassociation de Tour-Operateurs; Maison de la France

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França
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Caracterização das deslocações

TOP 10 Viagens internacionais
Fonte: Turismo de Portugal; Direction du Transport Aérien.

1 Espanha
2 Itália
3 Reino Unido
4 Marrocos
5 Tunísia
6 Alemanha
7 EUA
8 Portugal 
9 Bélgica
10 Grécia

2010

1 Espanha 
2 Itália
3 Reino Unido
4 Marrocos
5 Alemanha
6 EUA
7 Portugal 
8 Tunísia
9 Bélgica
10 Grécia

2011

1 Reino Unido
2 Espanha
3 Itália
4 França
5 EUA
6 Marrocos
7 Alemanha
8 Portugal
9 Grécia
10 Tailândia

2012

TOP 10 destinos pesquisados
Fonte: Skyscnaner – Travel Trends Report, 2012

Devido à relação histórica da França com os 
países francófonos, as viagens países como 
Marrocos, Tunísia e Bélgica são frequentes.

A maior parte do turismo 

internacional em França é de 

proximidade, daí o mercado 

europeu ser atractivo, com 

os principais destinos 

situarem-se uma distância 

inferior a 3 horas de Paris 

(excepto EUA).

Portugal foi, em 2011, o 7º 

país de destino mais viajado 

pelos franceses, sendo que 

em 2012, aparece em 8º 

lugar no TOP 10 de destinos 

pesquisados no website 

Skyscanner. Para este facto 

muito contribui a grande 

comunidade Portuguesa 

existente em França.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França

3 horas

Roma
1h45

Lisboa
2h20

Berlim
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Paris

Madeira
3h30

Marraquexe
3h10
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Caracterização das deslocações

Aeroporto da 
Madeira 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 116,9 133,9 147,2

Nº de Movimentos 1.236 1.392 1.425

Taxa de Ocupação 60,7% 53,6% 57,1%

Aeroporto do 
Porto Santo 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 2,53 6,22 1,37

Nº de Movimentos 18 67 13

Taxa de Ocupação 75,2% 57,3% 55,9%

Corresponde a cerca de 6% 
do total de passageiros do 

aeroporto da Madeira.

Corresponde a cerca de 1% 
do total de passageiros do 
aeroporto do Porto Santo.

Principais aeroportos franceses em termos de passageiros em 2013 com rotas para a Região Autónoma da Madeira
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Aeroporto da 
Madeira Aeroportos

Passageiros
(milhares)

Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Paris, Orly (ORY) 44,0 52,6 54,9 599 683 695

Nantes (NTE) 25,2 29,3 34,1 262 314 285

Paris, Charles de Gaulle (CDG) 20,6 24,4 29,1 175 199 235

Aeroporto do 
Porto Santo Aeroportos

Passageiros
(milhares)

Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Paris, Charles de Gaulle (CDG) N/D1 6,0 1,08 N/D1 62 11

Paris, Orly (ORY) N/D1 N/D1 0,21 N/D1 N/D1 1

Em 2013, o tráfego de 

passageiros provenientes de 

França para os aeroportos 

da Madeira representou 

cerca de 6% do total de 

passageiros do aeroporto da 

Madeira e apenas 1% do 

aeroporto do Porto Santo.

Analisando dados de 2013, 

Paris, Orly foi o aeroporto 

francês com maior número 

de passageiros para o 

aeroporto da Madeira, 

enquanto que para Porto 

Santo o aeroporto francês 

de onde são originários um 

maior número de 

passageiros é Paris, Charles 

de Gaulle.

Nota: (1) N/D – Não Disponível.

Nº de Passageiros, Movimentos e Taxas de Ocupação para os aeroportos da Madeira
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França
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10,7%
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7,4%
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Em 2013, passaram pelo 

Porto do Funchal 12.294 

passageiros franceses em 

trânsito em navios de 

cruzeiro (cerca de 2,6% do 

total), sendo a nacionalidade 

francesa a 5ª mais relevante 

em escalas no Funchal.

Nesse ano, registou-se um 

maior número de 

passageiros franceses em 

trânsito em navios de 

cruzeiro no Porto do 

Funchal durante os meses 

de Janeiro a Maio e entre 

Outubro e Dezembro, sendo 

o maior pico durante o mês 

de Novembro altura em que 

são efectuadas muitas das 

rotas de reposicionamento 

para as Caraíbas.

Movimento de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro
Fonte: DREM; Análise KPMG

2,6%

12.294 passageiros

do total de passageiros em trânsito em
navios de cruzeiro no Porto do Funchal,
sendo a 5ª nacionalidade mais importante.

Passageiros em trânsito em navios de cruzeiro

Os períodos com maior expressão em termos de passageiros franceses em trânsito em navios de cruzeiro são os meses entre
Janeiro e Maio e entre Outubro e Dezembro.

O mês de Novembro registou a maior concentração de franceses em trânsito em navios de cruzeiro no Porto do Funchal
(18,4%), altura essa coincidente com algumas das rotas de reposicionamento.

Caracterização das deslocações

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – França
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Caracterização dos Mercados Emissores
Resumo | Escandinávia 
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)

Caracterização Macroeconómica 
• PIB per capita (e crescimento): Dinamarca: 37 mil € (1,4%); Noruega: 72 mil € (1%); Suécia: 43 mil € (1,3%); Finlândia: 29 mil € (1,1%)
• População (e crescimento): Dinamarca: 6M (0,4%); Noruega: 5M (0,3%); Suécia: 10M (0,6%); Finlândia: 5M (0,5%) – 26M

Esperança Média de vida na Escandinávia situa-se entre os 80 e 82 anos, com perspectivas de aumento de cerca de 0,3% ano
• Viajantes Outbound (e crescimento): Dinamarca: 8M (3,5%); Noruega: 4,4M (4,5%); Suécia: 16M (2,1%); Finlândia: 10M (0,5%) – 38M

Caracterização do Perfil do Turista

• Verão: procura tipicamente praia, sol e mar, turismo activo/ desporto e turismo cultural/ temático como city breaks, viaja em casal, 
família (avós, pais e filhos) ou mesmo com o grupo de amigos(as), têm muito a cultura de casa de férias na natureza que frequentam 
sobretudo no verão, procura descanso e turismo contemplativo

• Outono, Inverno e Primavera: procura tipicamente clima, sol, natureza, golfe, city breaks e desportos de neve. Viaja em casal, 
família ou amigos, este último tipicamente quando fazem férias temáticas como de desporto ou compras

• Elevada importância de operadores/ agências, principalmente online (85% das viagens na Finlândia marcadas em operadores/ 
agências online, 60% das reservas dos nórdicos são feitas através do canal online), devido a limitações de acessibilidades e uma vez 
que em férias específicas (férias de sol, golfe, Ski, city-break para compras…) utilizam muito operadores de nicho, o pacote turístico é 
muito popular entre o viajante escandinavo

• Os Suecos, Finlandeses e Dinamarqueses são muito low profile, recusam muito mais o luxo e manifestações de ostentação, 
referências em hotéis como "VIP“, "Exclusivo", "Privado“ não são atractivos para este turista, preferem hotéis com menos luxo/ 
estrelas, escolhendo-os apenas em situações de oportunidades. Por sua vez os Noruegueses apreciam mais a ostentação, uma 
vez que este país, historicamente o mais pobre de entre os nórdicos, muito se desenvolveu nos últimos anos devido ao petróleo

• O Nórdico gosta do que é genuíno e não turístico, procura nas férias experiências e vivências diferentes, em destinos novos 
e remotos, valorizando o contacto com a população local, o bem estar e a sustentabilidade do destino, tendo também gostos 
distintivos, com uma proporção elevada de vegetarianos (≈40% da Suécia). Quando procura exclusivamente sol gosta do all inclusive, 
mas noutros registos de férias aprecia a natureza de forma mais contemplativa, fazendo por vezes turismo um pouco mais activo
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Viajantes escandinavos (outbound) em
relação à população total

Actualmente os Escandinavos fazem
cerca de 38 milhões de viagens
outbound por ano, o que significa que
em média cada habitante faz quase 1,5
viagens para fora do país. Na Finlândia
essa relação é a maior (≈2 viagens/ ano/
pessoa) e na Noruega a menor (≈0,9).

As previsões apontam para um
crescimento considerável do número
de viajantes escandinavos (outbound)
nos próximos anos (≈3,3%/ ano), que
associado às previsões de uma taxa de
crescimento populacional de cerca de
0,6%/ ano, tenderá a aumentar a relação
viagens/ habitante.

A população total tem vindo 

a aumentar, não só na região 

da Escandinávia como um 

todo, mas também em cada 

um dos países que a 

constitui.

Actualmente, cada 

escandinavo faz em média 

1,5 viagens outbound por 

ano, sendo que os 

Finlandeses fazem em média 

2.

Previsões apontam para que 

nos próximos anos o 

número de viagens 

outbound dos escandinavos 

aumente na ordem dos 3,3% 

ao ano.

Projecções: População total da Escandinávia (milhões)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Evolução da população total (2000-2018)

Na Escandinávia, a população total tem
vindo a crescer progressivamente desde
o ano 2000, com a Suécia a ser
actualmente o país com mais habitantes
(≈10 milhões), tendo a Dinamarca,
Finlândia e Noruega um número
relativamente próximo de habitantes (5,6,
5,4 e 5 milhões respectivamente).

Projecções: Percentagem de viajantes (outbound) em relação à população total da 
Escandinávia (%)
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG
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Número de viajantes (outbound) por país
em relação ao número total de viajantes

Em relação ao peso de cada país na
constituição do número total de viajantes
escandinavos (outbound), estima-se que a
Suécia perca um pouco do peso no total
de viajantes escandinavos (42% para 39%),
à imagem do que aconteceu nos últimos 5
anos, continuando no entanto a ser o país
mais com maior número de viajantes
outbound. Por outro lado, a Finlândia deverá
aumentar ligeiramente o seu peso no total de
viajantes escandinavos.

Espera-se que o número de 

viajantes (outbound)

escandinavos venha a 

aumentar, não só na região 

da Escandinávia como um 

todo, mas também em cada 

um dos países que a 

constitui, com especial 

destaque para o crescimento 

na Noruega e Dinamarca.

Relativamente à 

contribuição de cada país 

para o número total de 

viajantes (outbound)

escandinavos, prevê-se uma 

ligeira alteração com a 

Finlândia a aumentar 

ligeiramente o seu peso em 

detrimento Suécia.

Projecções: Número de viajantes (outbound) por país (milhões)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Evolução do número total de viajantes por
país (2008-2018)

Olhando para a desagregação da evolução do
número de viajantes (outbound) nos diferentes
países que constituem a Escandinávia, pode
concluir-se que o crescimento verificado nos
últimos anos foi comum aos 4, com
destaque para a Finlândia cujo número de
viajantes outbound cresceu mais de 60%
entre 2008 e 2013.

As previsões para os viajantes outbound
apontam para um crescimento nos 4 países
nos próximos anos, com destaque para a
Noruega e a Dinamarca, com um
crescimento anual estimado de viajantes
outbound de 4,5% e 3,5% respectivamente.

Número de viajantes (outbound) por país em percentagem do número total de viajantes (%)
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Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; ; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG
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Perante idades de reforma 

avançadas mas sobre as 

quais não existem previsões 

de aumentos no futuro, uma 

crescente esperança média 

de vida leva à previsão de 

um aumento do número de 

anos durante os quais a 

população escandinava goza 

da reforma.

Este segmento sénior terá 

cada vez melhores 

condições de saúde/ vida, 

mantendo um estilo de vida 

mais activo, podendo 

continuar a fazer férias 

outbound durante mais 

anos. 

Esperança média de vida (anos) e Idade de reforma (anos)
Fonte: World DataBank, The World Bank, 2014; Trading Economics (dados 2014); Análise KPMG

Escandinavos em idade de reforma

A esperança média de vida à nascença nos países da Escandinávia tem vindo a aumentar nos últimos anos, estando hoje em dia em
níveis de referência para países desenvolvidos, não obstante, prevê-se que a esta continue lentamente a aumentar nos próximos anos.

A Escandinávia é uma das regiões do globo onde a idade de reforma é superior. Mais especificamente, os habitantes da Dinamarca, da
Finlândia e da Suécia contam com a reforma aos 65 anos, enquanto que os Noruegueses têm a idade da reforma fixada nos 67 anos.

Não obstante da idade da reforma manter-se inalterada desde há vários anos, não existem previsões para a sua alteração num futuro
próximo, pelo que, perante uma esperança média de vida que segue uma tendência crescente em todos os países escandinavos, prevê-se
um aumento do número de anos durante os quais os escandinavos gozam da reforma, aumentando assim também a dimensão e
o peso dos mesmos no total da população
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Tanto a Dinamarca como a 

Finlândia, apresentam 

estimativas de recuperação 

do contexto económico para 

os próximos anos, com o 

aumento do PIB Real e do 

PIB per capita dos países, e 

ainda, reduções no que diz 

respeito à taxa de 

desemprego na população.

Com estas estimativas, e 

mediante os volumes de 

turismo outbound

verificados nos últimos 

anos, mesmo em condições 

de mercado mais adversas, 

espera-se um aumento do 

fluxo de turistas destes 

países, que terão a 

capacidade de viajar com 

ainda mais frequência, e 

efectuar gastos superiores.

PREVISÃO

PREVISÃO
Projecções: Indicadores Económicos
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG
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Evolução do cenário macroeconómico do país (2008-2018)

Na Dinamarca, projecta-se, não só um aumento do PIB Real e do PIB per capita do país, mas também uma diminuição da taxa de
desemprego em relação à que vigora actualmente.

Evolução do cenário macroeconómico do país (2008-2018)

Na Finlândia, projecta-se, igualmente uma melhoria de todo o contexto económico, com um aumento do PIB Real e PIB per capita do país,
bem como uma diminuição da taxa de desemprego em relação aos valores actuais.

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

PIB per capita
(Euros)

Taxa de Desemprego
(%)
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À imagem da Dinamarca e 

Finlândia, a Noruega e 

Suécia apresentam também 

estimativas de recuperação 

do contexto económico para 

os próximos anos, 

motivadas por factores 

específicos de cada 

economia (ex. Noruega: 

Recursos Naturais), 

prevendo-se uma melhoria 

generalizada das condições 

sociais e económicas. 

Alavancado neste contexto 

económico favorável, 

sustenta-se as previsões de 

aumento generalizado dos 

volumes de turismo 

outbound destes países, não 

só em frequência como 

também em gasto. 

Na Noruega e na Suécia, 

para além de serem 

PREVISÃO

PREVISÃO
Projecções: Indicadores Económicos
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG
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Evolução do cenário macroeconómico do país (2008-2018)

Na Noruega, projecta-se também uma melhoria significativa do contexto económico, com o aumento do PIB Real e do PIB per capita, bem
como com a diminuição da taxa de desemprego para níveis muito baixos.

Evolução do cenário macroeconómico do país (2008-2018)

À semelhança dos outros países escandinavos, na Suécia as projecções do contexto económico também são muito animadores, com
aumentos no PIB Real e do PIB per capita, e regressão na taxa de desemprego face à verificada actualmente.
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As previsões relativamente à 

evolução das taxas de 

câmbio nos países 

escandinavos que não 

contam com o Euro como 

moeda oficial (Dinamarca, 

Noruega e Suécia), apontam 

para uma desvalorização 

ligeira das moedas locais em 

relação ao Euro. 

Contudo, e na ausência de 

choques/ eventos de maior 

impacto, esta desvalorização 

não será suficientemente 

grande para resultar em 

consequências para 

destinos turísticos dentro da 

zona Euro.

PREVISÃO

Projecções: Taxas de câmbio
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014
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Evolução das taxas de câmbio (2000-2018)

Analisando as projecções relativamente às taxas de câmbio dos diferentes países escandinavos que não contam com o Euro como moeda
oficial, verifica-se uma tendência para a desvalorização das moedas escandinavas face ao Euro (excepto a Dinamarca), tal como se
tem verificado no passado recente, apesar de alguns “choques” que afectaram o valor do Euro.

Esta “previsível” desvalorização significa que o turista destes países será obrigado a pagar um montante superior da sua moeda por
cada Euro, perdendo assim relativo poder de compra no destino turístico, ficando este por sua vez mais caro.

Contudo, é importante ter em conta que estes são países cujos cidadãos têm um poder de compra bastante elevado, sendo esta
apenas uma questão crítica em situações de extrema oscilação do câmbio, que por sua vez são de muito pouca previsibilidade.
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O número de turistas 
escandinavos a efectuar 
viagens outbound encontra-
se em tendência de 
crescimento após uma 
quebra em 2009.

Os escandinavos viajam 
para o estrangeiro durante 
todo ano, sendo que na RAM 
visitam tipicamente entre 
Outubro e Abril.

Procura no Verão destinos 
com sol, praia, natureza (é 
comum ter casa de férias em 
zonas rurais/ ilhas) e 
experiências como city-
breaks e férias temáticas 
(golf, compras, …), enquanto 
que no Inverno procura 
clima mais agradável, sol e 
sobretudo luminosidade.

Meses em que os escandinavos viajam
O turista escandinavo distribui as suas viagens
um pouco por todo ano, com ligeiro ascendente
nos meses de verão (32% dos suecos e 30% dos
dinamarqueses têm por hábito viajar em Julho e
Agosto1)). Para Portugal (ex. RAM), os
escandinavos viajam principalmente em Julho,
Outubro e Setembro, enquanto que para a RAM
viaja entre Outubro e Abril (Finlandeses, Suecos
e Noruegueses vêm muito em Novembro e
Dezembro, Dinamarqueses de Fevereiro a Abril).

Os escandinavos procuram produtos e destinos
diferentes ao longo do ano: no verão vai muito
para a casa de férias que tem em zonas rurais/
ilhas, procura praia, natureza, golfe. À medida
que o inverno se intensifica, procura sol, clima,
praticar golfe em locais onde o clima permita,
desportos de neve, etc.

Evolução dos turistas escandinavos outbound
no Mundo, Portugal e Madeira

Após uma ligeira quebra em 2009 do número total
de turistas escandinavos outbound, estes voltaram
a aumentar consistentemente nos últimos anos

As viagens efectuadas pelos escandinavos a
Portugal têm sofrido alguma oscilação nos últimos
anos, por vezes em contraciclo com a evolução
global, sendo em 2013 a Suécia responsável por
32% dos hóspedes, seguindo-se a Dinamarca e
Noruega com 25 e 24% respectivamente.

Na Madeira o número de hóspedes escandinavos
sofreu bastante entre 2009 e 2012, apresentando
aparente recuperação em 2013, ano em que o
peso dos 4 países é bastante equitativa com
um ligeiro ascendente para a Finlândia (27%) e
Noruega (26%).

Evolução anual do número total de turistas outbound (milhares)
Fonte: World Bank; INE; DREM; Turismo de Portugal; Análise KPMG

Desagregação mensal e preferências típicas de férias do turista Escandinavo (%, 2013)
Fonte: Travel Survey – Statistics Norway, 2014; The Nordic Outbound Travel Market - Medieministeriet, 2011; INE; DREM; 
Análise KPMG

Caracterização da Viagem e Turista

Nota: Valores mundiais em número de viajantes outbound; Valores para Portugal e Madeira em número de hóspedes anuais 
na respectiva região

Nota: Valores mundiais calculados de acordo com o número de viajantes outbound provenientes apenas da Noruega; Valores 
para Portugal e Madeira calculados de acordo com o número de hóspedes na respectiva região mensalmente.
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Verão

Praia, sol, mar, natureza, 
cultura, turismo algo activo, 
city- breaks – casal, família 
(avós, pais e filhos) e grupos 
de amigos (Doméstico, Centro 
e Sul da Europa, Norte de 
África,…)

Clima, sol, natureza, 
golfe e neve - casais, 
famílias (férias) e 
grupos de amigos 
(Sul da Europa, Norte 
de África, Ásia, Médio 
Oriente, Doméstico e 
Alpes…)

Clima, sol, natureza, 
golfe, city-breaks e neve 
- casais, famílias (férias) 
e grupos de amigos 
(Doméstico, Centro e Sul 
da Europa, Norte de África, 
Ásia, Médio Oriente, …)

Clima, sol, natureza, 
golfe e city-breaks -
casais, famílias (férias) e 
grupos de amigos (Sul da 
Europa, Norte de África, 
Ásia, Médio Oriente…)

1) Fonte: The Nordic Outbound Travel Market – Medieministeriet, 2011
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Em 2013, a estadia média de 
um turista escandinavo na 
Madeira foi superior em 
cerca de 2 dias, face ao 
verificado para Portugal 
como um todo.

Na última década, as 
estadias médias dos 
escandinavos em Portugal 
reduziram-se em quase 1 
dia, enquanto que na 
Madeira reduziram-se até 
2008, tendo actualmente 
recuperado para níveis de 
2004.

Dos 4 países aquele que tem 
as estadias médias 
superiores é a Finlândia para 
Portugal e a Noruega para a 
Madeira, sendo os Suecos 
em ambos os casos o país 
com estadias médias 
inferiores. 

Estadia média das viagens dos Escandinavos em Portugal e Madeira (dias)
Fonte: INE; DREM; Análise KPMG

Estadias médias dos Escandinavos

Ao longo da última década, a estadia média dos
Escandinavos em Portugal tem vindo a
decrescer significativamente (-0,5 dias), com
destaque para os Finlandeses que em 2004 tinham
estadias médias de 5,6 dias para actualmente
ficarem apenas 4,7 dias.

Esta tendência de decrescimento generalizou-se
a todos os países especialmente a partir de
2007.

Na Madeira os turistas Escandinavos têm estadias
médias muito superiores às de Portugal - em 2013
os Escandinavos passavam em média mais 2
dias na Madeira do que o faziam em Portugal.

Em termos de evolução histórica, a estadia média
do turista Escandinavo está ao nível dos
valores de 2004, tendo-se registado uma quebra
até 2008 e uma subsequente recuperação.

Analisando em detalhe, os Noruegueses são a
nacionalidade com estadias médias superiores
na Madeira, no entanto, na última década este
valor decresceu 0,4 dias. Por outro lado, os
Suecos são a nacionalidade de entre os países
escandinavos com estadias médias inferiores.

Caracterização da Viagem e Turista
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O escandinavo é um turista 
tipicamente low profile, 
tendo alguma relutância ao 
luxo e ostentação material. 
Assim, na escolha de 
alojamento tende a optar por 
estabelecimentos que 
assegurem o seu conforto, 
mas evitando entrar no luxo.

A preferência por Hotéis de 
4* ou menos e Hotéis-
Apartamento espelha esse 
modo de estar.

Na Madeira, por exemplo, 
apenas cerca de 10% do 
total das dormidas dos 
Dinamarqueses e 
Finlandeses em 2013 foram 
estabelecimentos de 5* 
(Hotéis, HA e AT).

Tipologias de alojamento mais utilizadas pelos
escandinavos

O Escandinavo de uma forma geral é um turista
muito low profile, foge do luxo e de
manifestações ostentação, preferindo
alojamento mais modesto, quando opta por
hotéis mais luxuosos é tipicamente em situações
de oportunidades (ex. promoções). De entre os
escandinavos, os Noruegueses são os que diferem
mais desta tendência, preferindo um pouco mais o
luxo e a ostentação.

Assim, no que respeita à escolha do alojamento
quando visitam Portugal (ex. RAM), os
escandinavos têm preferência pelos Hotéis de 4*
(35%), de 3*, 2* e 1* (18%), optando também por
Hotéis-Apartamento (13%), Apartamentos
Turísticos (12%) e só depois Hotéis de 5* (11%).

Na Madeira, o turista escandinavo opta muito
pelos Hotéis-Apartamento (44% - dos quais
cerca de 93% são em HA de 4* ou 3*) e Hotéis
de 4*. Apenas 14% das dormidas são efectuadas
em Hotéis de 5*. Ao contrário do verificado em
Portugal (ex. RAM) as dormidas em Hotéis de 3*,
2* e 1* não têm expressividade, também por força
da falta de oferta.

Analisando em detalhe cada nacionalidade, é
possivel verificar que para a Madeira, os
Dinamarqueses e Finlandeses optam por
alojamento mais modesto (apenas cerca de
10% das suas dormidas são em alojamentos de
5* - Hoteis e HA e AT), os Suecos e Noruegueses
já optam mais por alojamento em
estabelecimentos de 5* (31% e 25%
respectivamente), valores ainda assim inferiores
aos 42% do turista Britânico.Nota: Inclui hotéis de 5 (5*), 4(4*) e 3,2 e 1 (3*, 2* e 1*) estrelas, hotéis apartamento (HA), apartamentos turísticos (AT),

aldeamentos turísticos (ALD) e outros tipos de alojamento.

Dormidas do turista Escandinavo por tipologia de alojamento (%)
Fonte: INE; DREM; Análise KPMG

Caracterização da Viagem e Turista

Madeira
Portugal

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)
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5* 4* 3*, 2* e 1* HA AT ALD Outros

Portugal (ex. RAM) Madeira

11%

5%

22%

29%

35%

34%

17%

22%

2%

3%

3%

4%

44%

50%

50%

37%

2%

3%

1%

2%

6%

5%

6%

7%

Dinamarca

Finlândia

Noruega

Suécia

5* 4* 3*, 2* e 1* HA AT ALD + Outros

Distribuição das dormidas do turista Escandinavo, por país e por por tipologia de alojamento
Fonte: DREM; Análise KPMG
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Estudo indica que o viajante 
escandinavo tem um maior 
gasto diário quando viaja em 
negócios, do que quando o 
faz em lazer, sendo os 
valores do gasto apontados 
para o turista sueco na 
ordem dos 92€ por dia.

Em média, os turistas 
escandinavos gastam cerca 
de 112,60€ por dia durante a 
sua viagem à Madeira.

O grupo etário de maior 
peso nas viagens outbound
é dos 25 aos 64 anos, sendo 
que os turistas 
escandinavos a visitar a 
Madeira têm em média uma 
idade a rondar os 52 anos.

Caracterização da Viagem e Turista

Gasto Diário Médio

Madeira
112,60 €

Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Gasto Médio Diário por pessoa – Viagens outbound de Negócios vs. Lazer (Suécia) 
Fonte: Tourism in Sweden 2012 – Swedish Agency for Economic and Regional Growth, 2013; Resurs AB / TDB

Gasto médio diário por pessoa mais elevado
nas viagens de negócios

O gasto médio diário por viajante escandinavo
varia consoante o propósito da viagem seja lazer
ou negócios.

No caso do estudo realizado na Suécia, o viajante
tipicamente gastam mais dinheiro nas viagens
de negócios, comparando com as viagens de
lazer.

A título de exemplo, considerando o gasto médio
diário apurado para os turistas Suecos (92,29€),
verificamos que este se encontra parecido em
ordem de grandeza, ainda que algo distante em
valor, relativamente aos 112,6€ apurados num
estudo em 2009/2010 para os escandinavos na
Madeira.

€292,60 

€92,29 

Negócios

Lazer

NegóciosLazer

Nota: Valores do gasto médio diário por pessoa para a Suécia (2012), convertidos à taxa de câmbio 1 SEK = 0,11 EUR.

13,9%

39,6%

35,7%

10,7%

16-24

25-44

45-64

65-79 Dispersão por grupo etário

A distribuição por grupo etário demonstra que nos
escandinavos, o grupo etário que mais realiza
viagens outbound situa-se entre os 25 e os 64
anos (≈75%), sendo este grupo, no entanto,
bastante amplo, o que demonstra que o
escandinavo viaja durante um período bastante
alargado da sua vida.

Em relação aos turistas escandinavos que visitam
a Madeira, a sua idade média situa-se nos 51,9
anos.

Dispersão por Grupo Etário nas viagens outbound
Fonte: Travel Survey – Statistics Norway, 2014; Finnish Travel – Statistics Finland, 2013; Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)
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(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)
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As famílias com crianças, 
solteiros sem crianças e 
empty nesters são dos 
segmentos com maior 
relevância no mercado 
escandinavo.

A dimensão média de um 
grupo ou agregado familiar 
de escandinavos que viajam 
para a Madeira é de 2,30 
pessoas, sendo que estes 
tipicamente visitam a 
Madeira em Família ou em 
Casal.

Caracterização da Viagem e Turista

Segmentos mais relevantes

Três dos segmentos com maior relevância no
mercado de turismo outbound escandinavo são as
famílias com crianças, os solteiros sem
crianças e os casais maiores de 45 anos e sem
crianças dependentes (empty nesters).

Os escandinavos têm laços familiares fortes no
núcleo duro da família (filhos, pais e avós), levando
a que muitas viagens sejam efectuadas em
ambiente de família. As férias all inclusive
encontram-se em crescimento no segmento
das famílias com crianças.

O campismo é uma prática cada vez mais
comum entre solteiros sem crianças, dado que
promove o espírito de liberdade e facilita o
conhecimento de novas pessoas.

O segmento dos empty nesters é naturalmente
muito atractivo, não só devido à sua predisposição
para efectuarem despesas no destino, como pelo
facto de terem tipicamente períodos de férias mais
longos e fora da época alta.

Segmentos mais relevantes em viagens outbound e companhia para viagens
Fonte: The Nordic Travel Market – Medieministeriet, 2011; Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso 
interno do projecto)

Famílias com 
crianças

Solteiros sem 
crianças

Empty Nesters

Qual o período de 
férias típico?

O que 
procuram?

Quais as 
preferências?

Como tem 
evoluído?

Férias escolares 
(Out/Nov e Fev)

Indefinido

Época Baixa

Partilha de experiências 
em família

Novos amigos e partilha 
de experiências

Novas experiências e 
actividades físicas 

desafiantes

All inclusive e ambiente 
adequado para crianças

Liberdade e interacção 
com outros solteiros

Apartamentos turísticos 
e hotéis sem crianças

Férias all inclusive em 
crescimento

Segmento em 
crescimento

Crescimento devido a
envelhecimento da 

população

Nota: Empty Nesters – Casais adultos, maiores que 45 anos de idade e sem crianças a residir na mesma habitação. 

Dimensão Média do Grupo / Agregado Familiar 
em Viagem à Madeira

2,30 pessoas
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Embora numa fase inicial os empty nesters dediquem grande parte do seu 
tempo aos seus filhos e netos, existe a tendência de despenderem mais 
tempo para eles próprios à medida que têm maior disponibilidade

Companhia para Viagens à Madeira (2013)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Companhia nas viagens à Madeira

Tipicamente os escandinavos visitam a Madeira
em Família durante o inverno, sendo que no
período de Verão, o peso é repartido,
principalmente, entre as viagens em Família e em
Casal.

44% 41%

11% 7%

65%

28%

6% 4%

Família Casal Amigos Sozinho

Verão

Inverno

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)
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As viagens de Tour Package
e City Break são as 
preferidas dos 
escandinavos, dando 
primazia a factores como o 
clima e a cultura e 
procurando umas férias não 
só para relaxar mas também 
com uma componente activa 
(ex.: compras e desporto).

Os turistas escandinavos a 
visitar a Madeira encontram-
se na sua maioria 
empregados.

A proporção de reformados 
nos visitantes escandinavos 
à Madeira é relevante (cerca 
de 30%), tornando-os o 
segundo grupo mais 
significativo.

A proporção entre os 
diversos grupos mantém-se 
relativamente constante 
entre o Verão e Inverno.

Caracterização da Viagem e Turista

Tipo de viagem e factores e actividades
relevantes nas viagens dos escandinavos

Tour Package e City Break são as formas de
viagem preferidas pela globalidade dos
escandinavos.

Factores como o clima e cultura são relevantes
para a totalidade dos escandinavos, sendo que
outros aspectos como limpeza e a populãção
local são importantes para residentes de
determinados países nórdicos.

As actividades mais pretendidas são: fazer
compras, praticar desporto, relaxar, comer em
restaurantes, visitar atracções turísticas, nadar
e ir à praia.

Para as suas férias, os turistas escandinavos
procuram essencialmente novas perspectivas,
experiências únicas, autenticidade,
sustentabilidade e bem-estar.

Tipologia das férias pretendidas pelos escandinavos
Fonte: The Nordic Travel Market – Medieministeriet, 2011

Viagem

Factores 
relevantes

Actividades

Suécia Dinamarca Finlândia Noruega

Tour Package
City Break

Cilma, Limpeza e 
Cultura

Praia, Nadar, Compras

Tour Package
City Break

Clima, Cultura e 
População Local

Relaxar, Visitar 
atracções, Compras e 

Restaurantes

Tour Package
City Break

Clima e Cultura

Compras e Desporto

Tour Package
City Break

Clima, Limpeza e 
Cultura

Relaxar, Compras e 
Desporto

1

2

3

Novas Perspectivas: Experiências que fomentem novas perspectivas nas suas vidas

Experiências Únicas: Experiências que nunca experienciaram anteriormente e destinos remotos

Autenticidade, Sustentabilidade e Bem-estar: Actividades de bem-estar, interacção com a população local 
e actividades de voluntariado

O que procuram os turistas escandinavos nas suas férias?

Condição face ao trabalho dos escandinavos

A maioria dos turistas escandinavos que
visitam a Madeira encontram-se empregados
por conta de outrém ou por conta própria (60% no
Verão, e 63% no Inverno).

Com uma proporção a rondar os 30%, os
reformados representam o segundo grupo mais
relevante.

De salientar que o peso das diferentes
condições face ao trabalho não sofre grandes
alterações entre o Verão e o Inverno, facto esse
singular entre os turistas estrangeiros que visitam
a Madeira.

Condição face ao trabalho dos turistas escandinavos a visitar a Madeira
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Verão Inverno

56%33%

4%
4% 4%

Empregado
(Outrem)

Reformado

Empregado
(Conta Própria)

Estudante

Desempregado

54%30%

9%
4% 3%

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)
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Os escandinavos costumam 
efectuar viagens 
principalmente com a 
motivação de ir de férias.

As férias destinadas a 
escape da rotina habitual, 
sol e praia, entretenimento, 
relaxe, novas experiências e 
gastronomia são as mais 
pretendidas pelos turistas 
escandinavos.

Os escandinavos viajaram 

para a Madeira 

maioritariamente motivados 

pelo Clima, Natureza, Sol e 

Mar e as Levadas.

Motivação das viagens realizadas
Fonte: Finnish Travel – Statistics Finland, 2013/2014; Travel Survey – Statistics Norway, 2014; 
Tourism in Sweden 2012 – Swedish Agency for Economic and Regional Growth, 2013; Estudo do Perfil do Passageiro

Motivação 2012 / 2013

Lazer Férias 68%

Visita a Familiares e Amigos 9%

Outras razões Pessoais 5%

Negócios Negócios 18%

Ciclo de Vida: Motivação

Evolução do tipo de viagem pretendida

A maior parte das viagens efectuadas pelos
escandinavos derivam de motivações quer
profissionais quer pessoais, sendo as últimas mais
relevantes.

Enquanto que as viagens por motivos
profissionais representam aproximadamente
18% do total de viagens efectuadas, as que
derivam de motivações de lazer representam
cerca de 82%.

Para o turista escandinavo, em termos de viagens
de lazer, as férias são a principal motivação,
procurando essencialmente uma forma de escape
da rotina habitual, sol praia, entretenimento, relaxe,
novas experiências e gastronomia.

Tipicamente, os escandinavos tendem a
despender mais dinheiro por dia nas viagens de
negócios.

Das categorias com maior relevância incluídas
em “Férias” destacam-se Escape, Sol & Praia,
Entretenimento, Relaxe, Novas Experiências e
Gastronomia.

Nota: Dados de 2013 – Finlândia e Noruega; Dados de 2012 – Suécia.

82%

Motivação Verão Inverno

Natureza 52% 74%

Clima 78% 78%

Levadas 26% 49%

Golfe 0% 1%

Desportos Náuticos 0% 1%

Gastronomia e Vinhos 11% 18%

Sol e Mar 30% 51%

Festivais 0% 4%

Congressos / Incentivos 0% 0%

Qualidade / Preço 7% 8%

Outra 7% 6%

Motivação por produto procurado na Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Nota: Um turista poderá ter mais que uma motivação para visitar o arquipélago da Madeira.

Motivação dos escandinavos para as viagens à
Madeira

As visitas dos escandinavos à Madeira durante
todo o ano são maioritariamente motivadas pelo
Clima, sendo que a Natureza, Sol e Mar e as
Levadas são outros dos factores que levam estes
turistas a desocarem-se ao arquipélago nas
diferentes alturas do ano.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)
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7%

4%

7%

30%

56%

Nenhum

Website de Companhia Aérea

Publicações de Viagem

Agência de Viagens

Internet

1%

8%

16%

35%

65%

Outro

Publicações de Viagem

Website de Companhia Aérea

Agência de viagens

Internet

O escandinavo efectua 
pesquisas por férias, 
tipicamente em Julho, 
havendo, no caso da 
Dinamarca um volume 
bastante elevado de 
pesquisas também em 
Janeiro.

As pesquisas relacionadas 
com a Madeira têm um 
grande pico em Janeiro, 
facto esse curioso uma vez 
que os Suecos, por exemplo, 
gozam muito férias na 
Madeira em Novembro e 
Dezembro.

Durante todo o ano, a 
Internet é o meio de 
obtenção de informação 
mais utilizado por parte dos 
escandinavos a visitar a 
Madeira, sendo que é ainda 
comum o recurso a agências 
de viagens para este 
propósito.

Ciclo de Vida: Planeamento

Verão Inverno

Nota: Um turista poderá procurar informação através de vários meios em simultâneo; Verão e Inverno referem-se aos 
períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março;

Meios de obtenção de informação para as visitas à Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Meios de obtenção de informação com maior
utilização

Os escandinavos utilizam maioritariamente a
Internet (56% no Verão e 65% no Inverno) como
principal meio de obtenção de informação para as
suas viagens à Madeira. (dados 2013)

As Agências de Viagem constituem também um
importante meio de informação para os turistas
escandinavos que visitam a Madeira.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)

Padrão de planeamento de férias do turista Escandinavo
Fonte: Google Trends

Características das pesquisas de férias

O padrão de pesquisa de férias nestes 2 países
nórdicos permite retirar ilações muito interessantes
sobre os timings de planeamento das mesmas:
 O pico de pesquisa por “Férias” regista-se em

Julho, havendo um aumento no volume de pesquisas
em Janeiro, pouco significativo na Suécia e com maior
expressão na Noruega;

 Estes factos sugerem que no Verão (Julho) o turista
nórdico provavelmente planeia todas as suas férias
para o Inverno.

As pesquisas pela Madeira são efectuadas
sobretudo em Janeiro, não havendo nenhum pico
secundário assinalável, facto esse que vai em
contraciclo com os picos de pesquisa dos
respectivos países (Suécia e Dinamarca).

Relacionando estes dados com as alturas do ano em
que estas nacionalidades mais vêm à Madeira,
podemos concluir que os Dinamarqueses pesquisam
em Janeiro viajando depois tipicamente entre
Fevereiro e Abril. Os Suecos por sua vez viajam
tipicamente em Novembro e Dezembro, com alguma
incidência também entre Janeiro e Abril, ou seja,
algumas destas férias serão marcadas no ano
anterior (potencialmente em Janeiro).

Jan11 Jan12 Jan13 Jan 14

Top Relacionadas

Tempo Madeira
Funchal
Viagem Madeira
Voo para Madeira
Hotel Madeira

Jul 10 Jul 11 Jul12 Jul 13

Dinamarca - pesquisa por: “Ferie” – Férias (2010 – 2014)

Suécia - pesquisa por: “Semester” – Férias (2010 – 2014)

Jul 14

Nota: Nas pesquisas com a palavra “Madeira” foi retirado o efeito/ pico causado pelo 20 de Fevereiro de 
2010; Dados relativos aos outos países escandinavos não se encontravam passiveis para consulta.

Suécia - pesquisa por: “Madeira” (2010 – 2014)

Dinamarca - pesquisa por: “Madeira” (2010 – 2014)
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A Internet como principal canal de distribuição
nos países escandinavos

O elevado nível de penetração das TIC nos países
escandinavos leva a que o canal de distribuição
mais utilizado pelos escandinavos seja a
Internet (60%).

Consequentemente, além de recorrerem à
experiência obtida ao destino anteriormente (caso
aplicável), os turistas escandinavos procuram
informações sobre o mesmo online em motores de
busca como o Google.com, em websites oficiais de
agências de viagens, hotéis e atracções turísticas.

A pesquisa e consequente compra online permite-
lhes usufruir de um maior nível de flexibilidade e
comodidade, sendo comum o turista poder
construir o seu pacote “feito à medida”.

Ciclo de Vida: Aquisição

Devido à utilização 

globalizada das TIC nos 

países nórdicos, o canal de 

distribuição 

preferencialmente utilizado 

pelos escandinavos para a 

compra de viagens é a 

Internet (60%).

Os escandinavos que vêm à 

Madeira compram 

tipicamente a viagem em 

pacote turístico (≈68%) e 

recorrem à Internet (51%) ou 

a uma agência de viagens 

(35%) para adquirir a 

mesma. 

Utilização dos Canais de Distribuição para reserva e organização de viagens
Fonte: The Nordic Travel Market – Medieministeriet, 2011

60%

40%

Internet Canais Tradicionais

As marcações online permitem 
uma maior flexibilidade e um 
planeamento mais adequado às 
necessidades do turista

Principais fontes de informação para 
decisão de aquisição da viagem

1 Visita anterior ao destino

2

3

4

5

Google.com

Recomendações de amigos e familiares

Website oficial de agência de viagens

Website oficial de hotéis, atracções 
turísticas, etc.

Características da viagem (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010); Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno 
do projecto)

O quê?

Só viagem 10%

Viagem/ Estadia separadamente 20%

Pacote turístico 68%

Não sabe/ Não responde 2%

843 €

835 €

Verão

Inverno

Preço médio do 
pacote turístico

Forma de aquisição (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

A quem?

51%
35%

8% 3% 3%

Internet Agência de viagens
Directa Empresa
Outros

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)
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Serviços comprados antecipadamente

Em termos globais, os serviços que os
escandinavos preferem adquirir
antecipadamente à viagem são o Voo,
Alojamento e, embora em menor escala,
serviços de Rent-a-Car.

A aquisição antecipada deste tipo de serviços é
mais comum para viagens a realizar durante o
período de Verão (especialmente serviços de
Rent-a-Car), à excepção dos serviços de
Animação cuja aquisição antecipada é mais
proeminente para as visitas no Inverno.

Ciclo de Vida: Aquisição

A compra antecipada do 

Voo, Alojamento e, em 

menor escala, de serviços 

de Rent-a-Car é comum 

entre os turistas 

escandinavos nas suas 

visitas à Madeira.

Os escandinavos têm por 

hábito adquirir a sua viagem 

ao arquipélago com 3 a 6 

meses de antecedência face 

à data de partida.

Serviços comprados atecipadamente pelos turistas escandinavos a visitar a Madeira
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

91 85

41

6 4

88
73

18 14
3

Voo Alojamento Rent-a-Car Animação Outro

Verão

Inverno

A maioria dos escandinavos adquire a viagem 
para a Madeira num período entre 3 e 6 meses 

antes da data de partida

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a 
Março;
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Os turistas residentes na 
Escandinávia que visitam a 
Região Autónoma da 
Madeira classificam os 
serviços, infra-estruturas, as 
férias e imagem da RAM 
entre os 3,7 e os 4,5 numa 
escala de 1 (menor grau de 
satisfação) a 5 (maior grau 
de satisfação).

Os níveis de satisfação com 
os factores “Férias” e 
“Imagem” são 
particularmente altos 
durante o ano inteiro.

Ciclo de Vida: Satisfação

Nível de Satisfação do Turista (1-5)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Nota: Escala utilizada de 1 (nível de satisfação mais baixo) a 5 (nível de satisfação mais alto); Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de 
Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março;
.

3,7 3,9
4,2

4,5

3,9 4,1 4,3 4,3

Serviços Infraestruturas Férias Imagem

Verão Inverno

Nível de Satisfação do Turista

A maioria dos turistas escandinavos que visitam a Madeira apresenta um nivel de satisfação semelhante ao longo do ano, sendo
este bastante bom.

Os factores com o nível de satisfação mais elevado por parte destes turistas são as férias e a imagem, tanto no período de Verão como
no Inverno (valores entre 4,2 e 4,5).

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)
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Caracterização das deslocações

Meios de Transporte com maior utilização por parte dos turistas escandinavos (%)
Fonte: Tourism in Sweden 2012 – Swedish Agency for Economic and Regional Growth, 2013; Resurs AB / TDB;
Travel Survey – Statistics Norway, 2014; Finnish Travel – Statistics Finland, 2013

Meios de transporte com maior utilização

Os escandinavos utilizam maioritariamente o
avião e, em menor escala, o carro, como principais
meios de transporte para as suas viagens.

Na Suécia cerca de 65% das viagens de lazer o
modo de transporte mais utilizado é o avião,
sendo que o carro surge como segunda escolha.

Nas viagens de lazer, o barco (9%) surge como
o 3º meio de transporte mais utilizado, enquanto
que nas viagens de negócio esta posição pertence
ao autocarro (4%)

Para os turistas noruegueses, o avião e o carro
compreendem quase a totalidade do seu modo
de viajar.

À semelhança das viagens de lazer na Suécia,
79% das viagens de negócios são efectuadas
utilizando o avião como principal meio de
transporte, sendo que o carro surge apenas em
segundo plano (utilizado em 12% deste tipo de
viagens)..

Barco

79

12

4 2 21

65
18

9

4 2 1

Negócios

Lazer

Avião

Carro

Comboio

Autocarro

Outro

Na Finlândia, as viagens de 
barco também são um meio 
de transporte importante nas 
deslocações aos países 
mais próximos (ex.: Rússia, 
Estónia, etc.)

76

17

4
2 0,4 0,1

O meio de transporte 

maioritariamente utilizado 

pelos escandinavos tanto 

em viagens de negócios 

como de lazer é o avião.

Nas viagens de lazer o barco 

adquire maior relevância 

face ao autocarro como 3º 

meio de transporte mais 

utilizado.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)

Noruega (2007) Suécia (2012)

Suécia (2012)
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A maior parte do turismo 
internacional na 
Escandinávia é de 
proximidade, daí o mercado 
europeu ser atractivo, 
estando as principais 
cidades a uma distância 
inferior ou ligeiramente 
superior a 3 horas de Oslo 
(cidade escandinava com 
maior tráfego aéreo).

Segundo a Skyscanner: 
Espanha e Reino Unido 
foram os países mais 
procurados pelos 
escandinavos em 2011, 
sendo que Portugal surge na 
14ª (Noruega) e 15ª (Suécia) 
posição.

1 Dinamarca
2 Suécia
3 Espanha
4 Reino Unido
5 Alemanha

1 Alemanha
2 Espanha
3 Reino Unido
4 França
5 Itália

1 Espanha
2 Noruega
3 Dinamarca
4 Alemanha
5 Reino Unido

Noruega DinamarcaSuécia

TOP 5 Viagens internacionais por país (2012)
Fonte: Organização Mundial do Turismo – OMT, 2014; Statbank – Statistics Denmark, 2013

1 Reino Unido
2 Espanha
3 Noruega
4 EUA
5 Itália
6 Alemanha
7 França
8 Polónia
9 Tailândia
10 Turquia
…
14 Portugal

2011

Noruega TOP 10 destinos 
pesquisados + Portugal
Fonte: Skyscnaner – Travel Trends 
Report, 2012

3 horas

Roma
3h00

Lisboa
3h50

Moscovo
2h30’

Madrid
3h25

Istambul
3h30

Londres
1h55

Atenas
3h40

Varsóvia
1h45

Oslo

1h35

Paris
2h10

Suécia TOP 10 destinos 
pesquisados + Portugal
Fonte: Skyscnaner – Travel Trends 
Report, 2012

1 Espanha
2 Reino Unido
3 Suécia
4 Ítália
5 Alemanha
6 EUA
7 Tailândia
8 França
9 Grécia
10 Turquia
…
15 Portugal

Frankfurt
1h50

Nota: Dados Skyscanner referentes à
Noruega.

Nota: Dados Skyscanner referentes à
Suécia.

2011

1 Rússia
2 Estónia
3 Espanha
4 Alemanha
5 Itália

Finlândia

Cerca de 2% das viagens para férias com 
duração igual ou superior a 4 dias dos 
dinamarqueses têm Portugal como destino

Caracterização das deslocações

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)

Copenhaga
4h50

Amesterdão

Madeira
Oslo
5h10

Estocolmo
5h40

Helsínquia
6h00
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Caracterização das deslocações

Aeroporto da 
Madeira 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 109,6 118,9 126,3

Nº de Movimentos 694 755 807

Taxa de Ocupação (media) 90,1% 86,5% 87,1%

Aeroporto do 
Porto Santo 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 190 378 1.585

Nº de Movimentos 1 2 11

Taxa de Ocupação 83,7% 99,7% 84,9%

Corresponde a cerca de 5% do total de 
passageiros do aeroporto da Madeira.

Do total de passageiros 32% são provenientes 
de aeroportos na Finlândia, 27% na Noruega, 

25% na Dinamarca e 16% na Suécia. 

Corresponde a cerca de 
2% do total de 

passageiros do aeroporto 
do Porto Santo.

Principais aeroportos escandinavos em termos de passageiros em 2013 com rotas para a Região Autónoma da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Aeroporto da 
Madeira

Aeroportos
Passageiros (milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Helsínquia, Vantaa (HEL) 39,9 37,9 36,2 200 179 181

Oslo, Gardermoen (OSL) 17,3 20,6 24,8 122 154 196

Copenhaga (CPH) 25,3 23,8 24,4 190 164 156

Estocolmo, Arlanda (ARN) N/D1 N/D1 N/D1 119 120 130

Aeroporto do 
Porto Santo

Aeroportos
Passageiros (milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Gotemburgo, Landvetter (GOT) N/D1 287 368 N/D1 N/D1 N/D1

Helsínquia, Vantaa (HEL) N/D1 N/D1 211 N/D1 N/D1 1

Copenhaga (CPH) N/D1 N/D1 170 N/D1 N/D1 1

Oslo, Gardermoen (OSL) N/D1 N/D1 149 N/D1 N/D1 2

Aalborg (AAL) N/D1 N/D1 146 N/D1 N/D1 1

Aarhus (AAR) N/D1 N/D1 143 N/D1 N/D1 1

Estocolmo, Arlanda (ARL) N/D1 91 141 N/D1 2 3

Stavanger, Sola (SVG) N/D1 N/D1 131 N/D1 N/D1 1

Trondheim (TRD) N/D1 N/D1 126 N/D1 N/D1 1
Nota: (1) N/D – Não Disponível.

Em 2013, o tráfego de 

passageiros provenientes da 

Escandinávia representou 

cerca de 5% do total de 

passageiros do aeroporto da 

Madeira e 2% do aeroporto 

do Porto Santo.

Analisando dados de 2013, 

Helsínquia, Vantaa

(Finlândia) foi o aeroporto 

escandinavo que 

providenciou um maior 

número de passageiros para 

o aeroporto da Madeira na 

cidade do Funchal, enquanto 

que Gotemburgo, Landvetter 

(Suécia) providenciou o 

maior número de 

passageiros provenientes da 

Escandinávia para o 

aeroporto do Porto Santo. 

Nº de Passageiros, Movimentos e Taxas de Ocupação para os aeroportos da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)
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14,8% 14,1%
12,0%

15,8%

1,3%
0,1% 0,1% 0,0% 0,1%

5,5%

20,9%

15,2%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Em 2013, passaram pelo 

Porto do Funchal 6.770 

passageiros escandinavos 

em trânsito em navios de 

cruzeiro (cerca de 1,4% do 

total).

No mesmo período registou-

se um maior número de 

passageiros escandinavos 

em trânsito em navios de 

cruzeiro no Porto do 

Funchal durante os meses 

de Janeiro a Abril e entre 

Novembro e Dezembro, 

sendo o maior pico durante 

o mês de Novembro.

Movimento de passageiros escandinavos em trânsito em navios de cruzeiro
Fonte: DREM; Análise KPMG

1,4%

6.770 passageiros

do total de passageiros em
trânsito em navios de cruzeiro
no Porto do Funchal

Passageiros em trânsito em navios de cruzeiro

Os períodos com maior expressão em termos de passageiros escandinavos em trânsito em navios de cruzeiro são os meses
entre Janeiro e Abril e entre Novembro e Dezembro.

O mês de Novembro registou a maior concentração de escandinavos em trânsito em navios de cruzeiro no Porto do
Funchal (20,9%).

Caracterização das deslocações

País Nº de Passageiros Meses de maior movimento

Dinamarca 1.302 Janeiro e Fevereiro

Finlândia 1.046 Abril e Novembro

Noruega 1.637 Novembro

Suécia 2.785 Dezembro

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Escandinávia
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia)
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Caracterização dos Mercados Emissores
Resumo | Espanha

Caracterização Macroeconómica 
• PIB per capita na ordem dos 22 mil €, e um crescimento estimado de ≈ 1,3%/ ano 
• População de cerca de 47 milhões e Esperança Média de Vida de ≈ 83 anos, com perspectivas de aumento de 0,3%/ ano em ambos
• Cerca de 13 milhões de Viajantes Outbound, com perspectivas de um crescimento ≈ 3,5%/ ano 

Caracterização do Perfil do Turista

• Verão: procura sobretudo praia, viajando muito de carro mesmo em férias para o estrangeiro (28%), viaja em casal, casal com filhos 
ou mesmo família mais alargada e grupos de amigos, não sendo normal passar mais de 1 semana no mesmo sítio

• Outono, Inverno e Primavera: jovens e famílias aproveitam fins de semana, pontes, semana santa,… para viajarem tanto 
internamente (90% das viagens dos espanhóis durante o ano são internas) como para o estrangeiro, procurando city breaks, 
descanso e outras experiencias (SPA), os seniores aproveitam os bons preços da época baixa para viajarem em casal ou grupos 
organizados (do tipo INATEL), procurando tipicamente praia, sol, clima na costa e ilhas espanholas

• O peso dos canais tradicionais é relativamente reduzido (cerca de 25%), tendo os operadores e agências alguma presença no 
canal online também. O espanhol mesmo que marque as suas férias online, tipicamente compara-as com o preço de pacotes 
existentes em operadores e agencias online. As viagens em que os pacotes têm uma maior preponderância são tipicamente as que 
implicam deslocações de avião ou direccionadas para o segmento sénior

• A escolha do alojamento varia tendo em conta o registo de férias e rendimentos, podendo viajar sem marcação antecipada e 
ficar hospedado em alojamentos de 2/3 estrelas, ou marcar antecipadamente procurando mais comodidade (destinos específicos 
e/ou que conta ficar mais tempo), tipicamente em regime APA e mais pontualmente em MP

• O turista espanhol gosta da gastronomia local, animação, eventos, passear pela cidade, natureza é mais de uma forma 
contemplativa, gosta de andar “a su aire” em vez de excursões (excepto seniores), aluga carro ou anda de transportes públicos, 
gastando menos do que antigamente no turístico e souvenirs
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PREVISÃO

PREVISÃO

Esperança Média de Vida e Idade de Reforma (anos)
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 
EU-27 Member States (2008-2060), 2009; Público: Ecpnomia, 2013

Espera-se que ambos os 

indicadores, população total 

e número de viajantes 

(outbound), venham a 

aumentar, com o segundo a 

aumentar a um ritmo 

superior, apesar 

actualmente apenas 

representar cerca de 30% do 

total da população. 

Apesar das estimativas de 

aumento da idade de 

reforma em Espanha, as 

projecções apontam para 

que a esperança média de 

vida aumente a um ritmo 

superior, pelo que, espera-

se um aumento do número 

de anos durante os quais os 

espanhóis gozam a idade de 

reforma, fazendo férias até 

mais tarde também.

Projecções: População total e Percentagem de viajantes – Outbound (%)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Percentagem de viajantes espanhóis (outbound)
em relação à população total do país

Estima-se nos próximos anos um crescimento do
número de viajantes (outbound) espanhóis,
podendo chegar a crescimentos de cerca de 3,6%
ao ano.

Dado que tais estimativas de crescimento
ultrapassam as projecções de crescimento para a
população, espera-se também que a percentagem
de viajantes espanhóis a saírem do país
aumente no futuro.

Projecções: Esperança média de vida e Idade de reforma (anos)
Fonte:World DataBank, The World Bank, 2014; Trading Economics (dados 2014); Análise KPMG

Espanhóis em idade de reforma

Em 2013, foi estabelecido que a idade de reforma
para a população espanhola iria aumentar um mês e
meio por ano, até atingir os 67 anos em 2027.

As projecções relativamente à evolução da
esperança média de vida apontam para um
crescimento anual reduzido, mas estável de
cerca de 0,34%, antevendo-se um aumento do
número de anos que os espanhóis terão pra gozar a
reforma, anos esses passados com condições
melhoradas de saúde por parte dos mesmos.
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Caracterização Macroeconómica

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica – Espanha
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PREVISÃO

Analisando as projecções 

relativamente à evolução 

dos indicadores económicos 

PIB Real, PIB per capita e 

taxa de desemprego, 

conclui-se que são 

esperadas melhorias do 

cenário macroeconómico do 

país, aumentando o poder 

de compra e propensão para 

o turista espanhol 

despender mais em férias no 

estrangeiro.

Relativamente à evolução da 

despesa em turismo no 

estrangeiro por parte da 

população espanhola, 

espera-se que esta continue 

a crescer, acompanhando 

assim a tendência de 

crescimento do PIB Real do 

país.

Projecções: PIB Real e Despesa em turismo no estrangeiro
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Evolução da despesa em turismo no estrangeiro
(2000-2018)

Projectando o crescimento da despesa em turismo no
estrangeiro por parte da população espanhola com base
numa taxa anual média constante e igual à dos últimos
três anos, espera-se que esta despesa continue a
acompanhar a evolução do PIB Real do país e
aumente cerca de 1,2% ao ano.

Evolução do cenário macroeconómico (2008-2018)

Em Espanha, esperam-se aumentos ao nível do
produto, não só em termos agregados (PIB Real), mas
também no que diz respeito ao PIB per capita.

Relativamente à taxa de desemprego, apesar de
continuar a apresentar um dos valores mais altos da
Europa, espera-se que esta taxa diminua cerca de
20% nos próximos 5 anos.

PREVISÃO
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Caracterização Macroeconómica

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica – Espanha

Projecções: Indicadores Económicos 
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG
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Mundo Portugal (ex. RAM) Madeira

O número de turistas 
espanhóis a efectuar 
viagens outbound encontra-
se em ligeiro crescimento, 
após uma quebra em 2012.

De uma forma geral, os 
espanhóis preferem viajar 
no Verão e na Páscoa. Para 
a Madeira o turista espanhol 
concentra ainda mais as 
suas férias nos meses de 
Agosto a Setembro, do que 
o faz para o Mundo ou 
Portugal.

Em termos de preferências o 
espanhol concentra as suas 
férias muito à volta das 
férias escolares, com uma 
tendência crescente em 
fazerem, um pouco por todo 
ano, férias diferentes como 
city-breaks ou SPA.

Meses em que os espanhóis viajam

Agosto é o mês de eleição para os turistas
espanhóis nas suas viagens outbound.

À semalhança da situação verificada para a
generalidade das viagens outbound, os espanhóis
viajam para Portugal principalmente no mês de
Agosto. Também se verifica uma afluência de
espanhóis em Portugal em meses como Abril
(Páscoa).

No caso específico da Madeira, o tursita espanhol
concentra ainda mais as suas visitas no verão
(Julho, Agosto e Setembro), relativamente ao
padrão para ao Mundo e Portugal.

Espanhol faz muito férias internas, e muito em
família, viajando sobretudo nas épocas de férias
escolares, escepção são os grupos organizados de
seniores que aproveitam os preços das epocas
baixas e viagens de amigos e city-breaks
tipicamente de um turista mais novo.

Desagregação mensal e preferências típicas de férias do turista Espanhol (%, 2012)
Fonte: IET – Instituto de Estudios Turisticos; Informe Anual de Familitur, 2012; Turismo de Portugal; INE; DREM; Análise KPMG

Caracterização da Viagem e Turista

Evolução anual do número total de turistas outbound (milhares)
Fonte: World Bank; INE; DREM; Análise KPMG

Evolução dos turistas outbound espanhóis

Analisando a evolução dos turistas espanhóis nas
suas viagens outbound para o período
compreendido entre 2008 e 2013, verificamos que
houve um acréscimo acentuado em 2011,
originando uma quebra acentuada no ano
seguinte. Actualmente, o número de turistas
outbound espanhóis encontra-se em ligeiro
crescimento.

Em termos de viagens a Portugal, o número de
hóspedes espanhóis tem-se mantido relativamente
estável apesar de uma quebra ligeira em 2012.

Na Madeira, registou-se uma quebra acentuada
em 2010, seguida de uma recuperação gradual
nos três anos seguintes

Nota: Valores mundiais calculados de acordo com o número de viajantes outbound; Valores para Portugal e Madeira 
calculados de acordo com o número de hóspedes na respectiva região mensalmente.
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Nota: Valores mundiais em número de viajantes outbound; Valores para Portugal e Madeira em número de hóspedes na 
respectiva região anualmente.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha

Inverno
Primavera Outono

Verão

Praia, sol e mar– casal, 
família (núcleo duro, ou mais 
alargada) e grupos de amigos 
(Doméstico – Costa Sul e Ilhas, 
França, Portugal, Norte de 
África, …)

City-breaks, 
desportos de neve e 
outras experiências 
(ex. SPA, eventos de 
família) - casais, 
famílias (férias -
natal) e grupos de 
amigos (Sobretudo 
doméstico, Europa…)

City-breaks, desportos 
de neve e outras 
experiências (ex. SPA, 
eventos de família) -
casais, famílias (férias -
páscoa) e grupos de 
amigos (Sobretudo 
doméstico, Europa…)

Sol, praia touring, city-
breaks e outras 
experiências (ex. SPA) -
casais, famílias (férias) e 
grupos (amigos ou 
excursões de seniores) 
(Doméstico – Costa Sul e 
Ilhas, Europa, Norte de 
África, …)
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Estadia média dos turistas espanhóis nas viagens outbound (dias)
Fonte: Turismo de Portugal; INE; IET – Instituto de Estudios Turísticos; DREM; Análise KPMG

Portugal

Madeira

Mundo Média de 9,1 dias

Média de 4,9 dias

Média de 2,4 dias

Gasto Diário Médio

Madeira
74,00 €

Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010); IET

Caracterização da Viagem e Turista

9,4
8,8 9,0 9,2 8,9 9,0 9,4

2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5

4,8 4,7 4,9 4,8 4,9 5,0 4,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número médio de dias de viagem

O turista espanhol tem estadias médias na
Madeira (4,9 dias em 2013) superiores às
verificadas em Portugal (2,5 dias em 2013), facto
esse explicável à luz da proximidade do território
continental, sendo comum o espanhol deslocare-
se a portugal de carro e durante curtos períodos de
tempo, enquanto que para a Madeira têm de ir de
avião.

No Mundo, o espanhol tem estadias médias
muito superiores (9,4 dias em 2013), facto esse
em parte explicado pelas viagens intercontinentais
e de médio/ longo curso que faz, que naturalmente
implicam estadias superiores.

Nota: Inclui hotéis de 5 (5*), 4(4*) e 3,2 e 1 (3*, 2* e 1*) estrelas, hotéis apartamento (HA), apartamentos turísticos (AT),
aldeamentos turísticos (ALD) e outros tipos de alojamento.

Dormidas dos turistas por tipologia de alojamento (%)
Fonte: INE; DREM; Análise KPMG

Tipologias de alojamento preferidas pelos
espanhóis

Os Hotéis de 4 estrelas são o tipo de
alojamento mais utilizado pelos turistas
espanhóis que visitam Portugal, sendo que esta
tendência se verifica igualmente na Madeira.

Verifica-se também que enquanto em Portugal
(ex. RAM) o turista espanhol fica muito em
Hotéis de 3*, 2* e 1*, na Madeira existe maior
concentração na utilização de Hotéis-
Apartamento e Hotéis de 5*.

Na Madeira, os turistas 
residentes em Espanha 
passam mais 2,5 dias em 
relação à média em Portugal, 
com uma estadia média de 
4,9 dias. 

Em média, os turistas 
espanhóis gastam 74,00 €
por dia durante a sua viagem 
à Madeira, em linha com o 
gasto médio diário para 
viagens outbound pelos 
espanhóis (74,30€).

Os turistas espanhóis 
escolhem maioritariamente 
hotéis de 4 estrelas como 
alojamento para viagens a 
Portugal e à Madeira, 
optando mais por Hotéis de 
3, 2 e 1 estrela em Portugal e 
Hotéis-Apartamento e Hotéis 
de 5 estrelas na Madeira

Mundo
74,30 €

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha
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Dispersão por grupo etário nas viagens outbound (2012)
Fonte: INE; IET – Instituto de Estudios Turísticos; Gasto Turístico 2009/2010
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Desagregação dos viajantes espanhóis por
grupo etário

Cerca de 35% dos turistas espanhós em viagens
outbound encontram-se numa faixa etária que vai
dos 25 aos 34 anos.

Na Madeira, a idade média dos turistas
espanhóis é de aproximadamente 43 anos.

Dimensão Média do Grupo de Viagem à Madeira

3,5 pessoas
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Caracterização da Viagem e Turista

Cerca de 35% dos turistas 

espanhóis em viagens 

outbound encontram-se 

numa faixa etária que vai 

dos 25 aos 34 anos.

A dimensão média de um 

grupo de espanhóis a visitar 

a Madeira é de 3,5 pessoas.

A maioria dos espanhóis a 

efectuar viagens outbound 

encontra-se empregado.

Condição face ao trabalho dos espanhóis

A maioria dos turistas espanhóis a realizar
viagens encontra-se empregado (66%).

Com uma proporção a rondar os 16%, a população
inactiva representa o segundo grupo mais
importante neste tipo de viagens.

Em minoria estão os estudantes (10%) e os
desempregados (8%).

Condição face ao trabalho dos turistas espanhóis a efectuar viagens outbound
Fonte: Eurostat

66%

16%

10%

8%

Empregados
Outros inactivos
Estudantes
Desempregados

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha
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Motivação das viagens outbound por parte dos turistas espanhóis (%)
Fonte: INE; IET – Instituto de Estudios Turísticos

Motivação dos espanhóis para as viagens
outbound

O principal motivo que leva os turistas
espanhóis a fazerem viagens para o
estrangeiro é a procura de “Férias / Lazer”,
tendo sido este o motivo de mais de metade das
viagens em 2012.

Adicionalmente, outra grande motivação para as
viagens dos espanhóis são as visitas a familiares
e amigos, as quais corresponderam
aproximadamente a 1/3 do total das viagens
realizadas no decorrer do ano 2012.

Ciclo de Vida: Motivação

Motivação 2012

Mundo Férias / Lazer 51%

Visita a Familiares e Amigos 29%

Negócios 15%

Estudos 3%

Outros 2%

6%

17%

36%

14%
18%
12%

77%

Visita a Familiares e Amigos
Negócios
Férias

Motivação por produto procurado na Madeira (%)
Fonte: Gasto Turístico 2009/2010

Motivação dos espanhóis para as viagens à
Madeira

As visitas dos espanhóis à Região Autónoma
da Madeira são principalmente por motivos de
Férias.

Estas visitas são maioritariamente motivadas pela
Natureza, sendo que a Cultura, Sol e Mar e
Gastronomia são outros dos factores que levam
estes turistas a desocarem-se ao arquipélago nas
diferentes alturas do ano.

A principal motivação dos 

turistas espanhóis nas suas 

viagens outbound é a 

procura de “Férias / Lazer” 

(≈ 51% do total de viagens 

em 2012).

Os espanhóis viajaram para 

a Madeira maioritariamente 

motivados pela Natureza, 

sendo que factores como 

Cultura, Sol e Mar e 

Gastronomia são também 

importantes motivações dos 

espanhóis para as suas 

visitas à Madeira.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha

Motivação %

Natureza 36%

Sol & Mar 14%

Cultura 18%

Gastronomia 12%

City-Break 9%

Lazer 1%

Outros 4%
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Ciclo de Vida: Planeamento

Nota: Um turista poderá procurar informação através de vários meios em simultâneo.

Meios de obtenção de informação para as visitas à Madeira (%)
Fonte: Gasto Turístico 2009/2010

Meios de obtenção de informação com maior
utilização

Os espanhóis utilizam maioritariamente a
Internet (51%) como principal meio de obtenção
de informação para as suas viagens à Madeira.

As Agências de Viagem (38%), os Guias e
Roteiros Turísticos (29%) e as recomendações
de Familiares e Amigos (17%) constituem
também importantes meios de informação para os
turistas espanhóis que visitam a Madeira.

51%

38%

29%

17%

4% 1% 3%

Internet Agência de
Viagens

Guias e
roteiros
turísticos

Familiares e
Amigos

Televisão,
Jornais e
Revistas

Visitas
anteriores

Outros

O espanhol pesquisa por 

assuntos relacionados com 

férias tipicamente no mês de 

Julho, sendo o padrão o 

mesmo quando as pesquisas 

são relacionadas com a 

Madeira.

Durante todo o ano, a Internet 

é o meio de obtenção de 

informação mais utilizado por 

parte dos espanhóis a visitar a 

Madeira, sendo que é ainda 

comum o recurso a agências 

de viagens, guias / roteiros 

turísticos e familiares / amigos 

para este propósito.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha

Padrão de planeamento de férias do turista Espanhol
Fonte: Google Trends

Características das pesquisas de férias

O padrão de pesquisa de férias dos espanhóis
permite retirar ilações muito interessantes sobre os
timings de planeamento das mesmas:
 O pico de pesquisa por “Férias” e “Viagens”

regista-se em Julho, existindo algum volume de
pesquisas por viagens em Janeiro também.

 Este padrão é coerente com o facto de os Espanhóis
concentrarem muito das suas férias no Verão, sendo
pois Julho um período importante de decisão sobre as
mesmas.

Tal como as demais pesquisas sobre férias, a
procura pela Madeira também ocorre sobretudo em
Julho, pesquisas essas provavelmente relacionadas
com marcações próximas da data de Partida, uma
vez que Agosto é o mês mais popular para os
espanhóis irem à madeira, seguindo-se Julho.

Jan11 Jan12 Jan13 Jan 14

Top Relacionadas

Madrid Madeira
Tempo Madeira
Madeira Benidorm
Hotel Madeira
Funchal Madeira

Jul 10 Jul 11 Jul12 Jul 13

Pesquisa por: “Viajes” – Viagens (2010 – 2014)

Pesquisa por: “Vacaciones” – Férias (2010 – 2014)

Jul 14

Nota: Nas pesquisas com a palavra “Madeira” foi retirado o efeito/ pico causado pelo 20 de Fevereiro de 
2010; Dados relativos aos outos países escandinavos não se encontravam passiveis para consulta.

Pesquisa por: “Madeira” (2010 – 2014)
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30,5%

0,7% 0

57,7%

11,0%

68,7%

Sem Reserva Outros Reserva Directa Reserva em AV

Ciclo de Vida: Aquisição

Evolução da organização das viagens por parte
dos turistas espanhóis

A maior parte dos turistas espanhóis preferem ir
de férias com reserva (68,7%), sendo que cerca
de 58% efectua reservas directas e apenas 11%
recorre a agências de viagem para realizar a
reserva.

Aproximadamente 31% dos espanhóis efectua
viagens outbound sem marcação de qualquer
reserva.

Evolução dos canais de distribuição mais
utilizados

Em 2012, cerca de 75% dos espanhóis utilizou a
Internet como principal meio para efectuar as suas
reservas referentes a viagens outbound.

Do TOP 10 de Agências de Viagens a operar em
Espanha quatro são agências de viagens online.Canais de Distribuição mais utilizados para efectuar reservas (Tradicional vs. Online)

Fonte: IET – Informe Anual Familitur 2012 (Dezembro 2013)

75%

25%
Internet

Canais Tradicionais

2012

1 Viajes El Corte Inglés
2 Viajes Halcon
3 Viajes Ecuador
4 E-Dreams (online)
5 Carlson Wagonlit Viajes
6 Barceló Viajes
7 Rumbo (online)
8 Viajes Eroski
9 Logitravel (online)
10 Atrapalo (online)

TOP 10 Agências de Viagens em Espanha
Fonte: Hosteltur; Turismo de Portugal

Com Reserva

Organização das Viagens Outbound por parte dos espanhóis (2012)
Fonte: IET – Informe Anual Familitur 2012Cerca de 69% dos espanhóis 

efectua reservas quando 
efectuam viagens outbound.

A Internet é o meio mais 
utilizado pelos espanhóis para 
efectuar reservas (75% das 
reservas).

No TOP 10 de Agências de 
Viagens em Espanha figuram 
quatro agências de viagem 
online.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha
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33
49
49

66
71

87
95

Açores
Alentejo
Madeira

Centro
Algarve

Norte
Lisboa

Principais Operadores Turísticos em Espanha
Fonte: Nexotur; Turismo de Portugal

TOP 10 Operadores Turísticos a programar Portugal
Fonte: Turismo de Portugal

Ciclo de Vida: Aquisição

Madeira como quinta região de Portugal a ser
programada por mais operadores turísticos

No mercado espanhol, existe uma diversidade de
operadores turísticos a programar o destino
Portugal, disponibilizando variadas ofertas de
produtos turísticos.

Deste conjunto de operadores, cerca de 49
programam a Madeira, sendo esta, a par do
Alentejo, a quinta região de Portugal a ser
programada por um maior número de
operadores turísticos espanhóis.

Número de operadores turísticos a 
programar Portugal (por região)

Operador Turístico

1 Travelplán

2 Pullmantur 

3 Mundosenior

4 Soltour

5 Panavisión

6 Catai Tours

7 Mapa Tours

8 Politours

Operador Turístico

1 Booking

2 Transhotel

3 Logitravel

4 Abreu

5 Portugal Tours

6 Costas Galicia

7 Rumbo

8 El Corte Inglés

9 Globalia (Travelplan/Halcon/Ecuador)

10 Marsol

77,1%
do volume de 

negócios do sector

2012
3.537 milhões de euros

Crescimento de 4,8% face a 2011

Volume de Negócios do Sector

Operadores Turísticos a operar no mercado
espanhol

O mercado dos operadores turísticos em Espanha
é consideravelmente concentrado, dado que os
quatro principais players (Travelplán,
Pullmantur, Mundosenior e Soltour)
representam cerca de 77,1% do total de volume
de negócios do sector.

O volume de negócios global registado em 2012 foi
de 3.537 milhões de euros, apresentando um
crescimento de aproximadamente 4,8%
comparativamente ao ano anterior.

Quatro principais players do sector:

- Travelplán (obteve uma elevada performance
nas vendas de packages e cruzeiros);

- Pullmantur (pertence ao grupo americano
Royal Caribbean, especialista em cruzeiros);

- Mundosenior (detém uma forte presença no
mercado doméstico);

- Soltour (pertence ao grupo Piñero, especialista
em ofertas de hotéis e estâncias nas Canárias
e Caraíbas).

Os quatro principais 
operadores turísticos 
representam cerca de 77,1% do 
total do volume de negócios 
do sector.

Existem diversos operadores 
turísticos a programar 
Portugal, sendo que 
aproximadamente 49 destes 
programa o destino Madeira, 
tornando-a, a par do Alentejo, a 
quinta região do país a ser 
programada pelo maior 
número de operadores 
turísticos espanhóis.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha
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Ciclo de Vida: Aquisição

Características da viagem (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

O quê?

Só viagem 17%

Viagem/ Estadia separadamente 44%

Pacote turístico 39%

Não sabe/ Não responde 0%

Forma de aquisição (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

A quem?

49%42%

4% 3% 3%

Agência de viagens Internet

Directa Empresa

Outros

Os espanhóis tipicamente 

compram a viagem e/ou 

estadia separadamente (61%), 

recorrendo a uma agência de 

viagens ou à internet para 

adquirir a sua aquisição.

O peso do pacote turístico 

(39%) e da aquisição junto das 

agências de viagens (49%) das 

viagens de turistas espanhóis 

para a Madeira é bastante 

elevando, quando comparado 

com os hábitos dos mesmos 

quando vão de férias.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha

Características da viagem para a Madeira

Os Espanhóis adquirem tipicamente a viagem
e/ou estadia separadamente (61%), havendo no
entanto uma grande incidência dos mesmos
que vêm para a Madeira com pacote turístico
(39%), bem como um peso elevado das
agências de viagens na aquisição de viagens
para a Madeira (49%), valores esses superiores à
realidade e hábitos dos espanhóis quando vão de
férias para fora do país, possivelmente justificado
pelas características e acessibilidades da RAM
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Os turistas residentes em 
Espanha que visitam a 
Região Autónoma da 
Madeira classificam as 
diversas características do 
arquipélago entre os 3,4 e os 
6,4 numa escala de 1 (menor 
grau de satisfação) a 7 
(maior grau de satisfação).

Os níveis de satisfação mais 
elevados são respeitantes 
aos factores “Paisagem / 
Natureza” e “Hospitalidade / 
Simpatia”, enquanto que os 
níveis mais baixos estão 
relacionados com as 
“Praias” e “Animação 
Nocturna”.

Ciclo de Vida: Satisfação

Nota: Escala utilizada de 1 (nível de satisfação mais baixo) a 7 (nível de satisfação mais alto).

3,4

4,4

4,9

4,9

5,0

5,3

5,3

5,3

5,3

5,6

5,6

5,6

5,9

6,1

6,4

Praias

Animação nocturna

Transportes

Eventos culturais

Clima

Domínio línguas estrangeiras

Património histórico

Relação qualidade/preço

Informação ao visitante

Alojamento

Limpeza

Gastronomia

Segurança

Hospitalidade / Simpatia

Paisagem / Natureza

Nível de Satisfação do Turista

Os factores com o nível de satisfação mais elevado por parte dos turistas espanhóis que visitam a Madeira são a Paisagem / Natureza e a
Hospitalidade / Simpatia (classificações de 6,4 e 6,1, respectivamente).

As categorias com os níveis de satisfação mais reduzidos foram as Praias e a Animação Nocturna (classificações de 3,4 e 4,4,
respectivamente).

Nível de Satisfação do Turista (1-7)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha
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58,5% 62,9% 64,5% 61,5% 61,8%

29,8% 25,5% 25,6% 28,1% 28,2%

5,8% 3,9% 3,5% 4,6% 4,1%
5,9% 7,7% 6,4% 5,8% 5,9%

2009 2010 2011 2012 2013

Avião Carro Autocarro Outros

Meios de transporte utilizados pelos espanhóis

Por norma, o meio de transporte mais utilizado
pelos espanhóis para se deslocarem nas suas
viagens outbound é o Avião, que nos últimos 5
anos foi responsável por mais de metade das
viagens outbound levadas a cabo pelos mesmos.

O carro surge como o segundo meio de transporte
mais utilizado nas viagens outbound realizadas
pelos turistas espanhóis (utilizãção em cerca de
28% das viagens outbound efectuadas em 2013),
sendo Portugal e a França destinos mais comuns
do turista espanholque viaja de carro.

Evolução dos Meios de Transporte utilizados pelos turistas espanhóis em viagens outbound
Fonte: INE; IET – Instituto de Estudios TuristicosNas viagens para o exterior, 

os espanhóis optam na 

maior parte das suas 

viagens pela utilização do 

Avião (61,8%).

Caracterização das deslocações

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha
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3 horas

Caracterização das deslocações

A maior parte do turismo 

internacional em Espanha é de 

proximidade, daí o mercado 

europeu ser atractivo, com as 

principais cidades europeias a 

uma distância inferior a 3 

horas de Madrid.

Portugal foi, em 2012, o 8º país 

de destino preferido pelos 

espanhóis, sendo que no 

mesmo 2012, aparece em 9º 

lugar no TOP 10 de destinos 

pesquisados no website

Skyscanner.

1 Reino Unido
2 Alemanha
3 Itália
4 França
5 Holanda
6 Suiça
7 Bélgica
8 Portugal 
9 EUA
10 Irlanda

2011

1 Reino Unido
2 Alemanha
3 Itália
4 França
5 Holanda
6 Suiça
7 Bélgica 
8 Portugal
9 EUA
10 Irlanda

2012

TOP 10 Viagens internacionais
Fonte: IET – Instituto de Estudios Turísticos; TravelMath

1 Espanha
2 Reino Unido
3 Itália
4 Alemanha
5 França
6 EUA
7 Holanda
8 Polónia
9 Portugal
10 Irlanda

2012

TOP 10 destinos pesquisados
Fonte: Skyscnaner – Travel Trends Report, 2012

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha
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Caracterização das deslocações

Aeroporto da 
Madeira 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 45,5 56,9 59,9

Nº de Movimentos 596 678 730

Taxa de Ocupação (media) 87,3% 85,9% 81,6%

Aeroporto do 
Porto Santo 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 177 N/D1 349

Nº de Movimentos 11 N/D1 7

Taxa de Ocupação 14,1% N/D1 26,5%

Corresponde a cerca de 3% 
do total de passageiros do 

aeroporto da Madeira.

Corresponde a cerca de 0,4% 
do total de passageiros do 
aeroporto do Porto Santo.

Principais aeroportos espanhóis em termos de passageiros em 2013 com rotas para a Região Autónoma da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Aeroporto da 
Madeira Aeroportos

Passageiros
(milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Gran Canaria, Las Palmas (LPA) 19,5 17,1 18,2 360 320 360

Madrid, Barajas (MAD) N/D1 N/D1 N/D1 68 108 128

Aeroporto do 
Porto Santo Aeroportos

Passageiros
(milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Tenerife Sur, Reina Sofia (TFS) N/D1 N/D1 0,19 N/D1 N/D1 3

Madrid, Barajas (MAD) N/D1 N/D1 0,16 N/D1 N/D1 1

Gran Canaria, Las Palmas (LPA) N/D1 N/D1 N/D1 N/D1 N/D1 3

Nota: (1) N/D – Não Disponível.

Em 2013, o tráfego de 

passageiros provenientes de 

Espanha representou cerca 

de 3% do total de 

passageiros do aeroporto da 

Madeira e 0,4% do aeroporto 

do Porto Santo.

Analisando dados de 2013, 

Gran Canaria, Las Palmas 

(LPA) foi o aeroporto 

espanhol que providenciou 

um maior número de 

passageiros para o 

aeroporto da Madeira na 

cidade do Funchal, enquanto 

que Tenerife Sul, Reina Sofia 

(TFS) providenciou o maior 

número de passageiros 

provenientes de Espanha 

para o aeroporto do Porto 

Santo. 

Nº de Passageiros, Movimentos e Taxas de Ocupação para os aeroportos da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha
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Em 2013, passaram pelo 

Porto do Funchal 5.573 

passageiros espanhóis em 

trânsito em navios de 

cruzeiro (cerca de 1,2% do 

total).

No mesmo período registou-

se um maior número de 

passageiros espanhóis em 

trânsito em navios de 

cruzeiro no Porto do 

Funchal durante os meses 

de Janeiro, Março, 

Novembro e Dezembro, 

sendo que o maior pico foi 

registado em Novembro 

(20,8%).

1,2%

5.573 passageiros

do total de passageiros em
trânsito em navios de
cruzeiro no Porto do Funchal

Passageiros em trânsito em navios de cruzeiro

Os períodos com maior expressão em termos de passageiros espanhóis em trânsito em navios de cruzeiro são Janeiro,
Março, Novembro e Dezembro.

O mês de Novembro registou a maior concentração de espanhóis em trânsito em navios de cruzeiro no Porto do Funchal
(20,8%).

Caracterização das deslocações

Movimento de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro
Fonte: DREM; Análise KPMG

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Espanha
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Caracterização dos Mercados Emissores
Resumo | Rússia

Caracterização Macroeconómica 
• PIB per capita na ordem dos 7 mil €, e um crescimento estimado de ≈ 2%/ ano 
• População de 143 milhões e Esperança Média de Vida de ≈ 71 anos, estimando-se uma evolução de -0,2% e 0,8%/ ano, respectivamente
• Cerca de 45 milhões de Viajantes Outbound, com perspectivas de um crescimento ≈ 5%/ ano 

Caracterização do Perfil do Turista

• Verão: procura sol e calor, sendo destinos como Turquia, Egipto e Chipre muito populares, turismo em cidades com prestígio 
(grandes capitais) é também muito apreciado, viaja em casais (32%), família (31%) ou amigos (19%), tipicamente de classe média 
(praia em locais de mais próximos), alta ou mesmo super ricos

• Outono, Inverno e Primavera: procura clima mais agradável, turismo em cidade e destinos com prestigio, férias de compras ou 
mesmo turismo de saúde e termal, viaja em casais, por vezes família ou amigos (dependo dos rendimentos), classes mais ricas 
viajam várias vezes durante a ano procurando fugir do inverno mais rigoroso que se faz sentir

• O peso dos canais tradicionais é muito elevado (quase 90%) estando, no entanto, o canal online em franca expansão 
especialmente nos segmentos até 40 anos. Aquisição de pacotes turísticos é muito comum uma vez que o russo aprecia adquirir 
soluções “chave na mão”, nomeadamente resorts em regime all inclusive, e com todos os restantes aspectos da viagem tratados. A 
utilização de operadores é diminuta nas classes muito ricas, sendo as férias dos mesmos muito específicas

• O Russo tem dificuldades com a língua procurando tipicamente locais onde a presença do turista russo é habitual, podendo assim 
fazer-se entender. Gosta do luxo material, da ostentação, do sentimento de exclusividade, do tratamento preferencial, gosta 
de animação, do que é turístico e não tem muita sensibilidade em procurar a combinação qualidade/preço ideal. Aprecia relaxar 
sem preocupações, estar confortável e em contacto com o mar, comer e beber são requisitos. Casais, eventualmente mais novos 
gostam por vezes de alugar carro, explorar e conhecer o destino
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PREVISÃO

Russos em idade de reforma

A idade de reforma na Rússia é muito inferior
à média europeia e não é alterada desde há
mais de uma década. Em média, na Rússia os
homens reformam-se aos 60 anos e as mulheres
aos 55 anos.

Com a esperança média de vida a apresentar
uma tendência crescente e sem sinais do
aumento da idade de reforma, espera-se
consequentemente que o número de anos
durante os quais os russos gozam a reforma
aumente.

Projecções: Esperança média de vida (anos) e Idade de reforma (anos)
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; Pension Fund of Russian Federation, Trading Economics (dados 2013); Análise KPMG
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Apesar de a projecção do 

crescimento da população 

total ser negativa, espera-se 

que o número de viajantes a 

sair da Rússia para o 

estrangeiro continue a 

aumentar de forma bastante 

acelerada.

Com uma idade de reforma 

tipicamente baixa e a 

esperança média de vida a 

aumentar, projecta-se um 

aumento do número de anos 

durante os quais a 

população russa goza a 

reforma.
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Idade de Reforma (Mulher)

Projecções: População total (milhões) e Número de viajantes – Outbound (milhões)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Evolução do número de viajantes (outbound)
em relação à população total (2005-2018)

Apesar de alguns movimentos pontuais contrários,
na última década a população total russa
diminuiu. Projecta-se ainda que continue a
diminuir num futuro próximo, estabilizando em
cerca de 140 milhões de habitantes.

O número de viajantes apresenta uma tendência
que, no curto prazo, revela não estar
correlacionado com a variação da população total.
Especificamente, o número de viajantes russos
(outbound) aumentou cerca de 50% na última
década.

Assumindo-se uma taxa de crescimento média
anual constante e igual à dos últimos três anos
com dados disponíveis, prevê-se que o número
total de viajantes russos (outbound) continue a
aumentar a um ritmo acelerado.

Caracterização Macroeconómica

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica – Rússia
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Projecções: PIB Real (mil milhões de euros) e Número de viajantes – Outbound (milhões)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

PIB per capita
(Euros)

Taxa de Desemprego
(%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taxa de Câmbio Média
(X EUR = 1 RUB)

2015 20162017 2018

Índice de Gini
(%)
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Projecções: Indicadores Económicos
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; CIA World Factbook, 2013; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Apesar de a Rússia ser 
apontada como um país com 
grandes desigualdades em 
termos de distribuição de 
rendimento, dada a previsão 
de crescimento do PIB Real 
e de redução da taxa de 
desemprego e do índice de 
Gini, prevê-se uma 
amenização do aumento de 
tais assimetrias, 
permanecendo algo estável 
nos próximos anos, sendo 
igualmente expectável um 
aumento do número de 
russos com capacidade 
financeira para viajar.

Com base na relação 
histórica entre o número de 
viajantes russos (outbound) 
e o PIB Real do país, espera-
se um aumento do número 
de viajantes russos 
(outbound).

Evolução do número de viajantes russos
(outbound) em relação ao PIB Real (2005-2018)

Historicamente verifica-se que o número de viajantes
russos (outbound) varia em função do crescimento do
PIB Real.

Desta forma, sendo previsível um aumento do PIB
Real russo no curto-prazo, espera-se também que o
número de viajantes russos (outbound) aumente
acompanhando esta tendência.

De referir que o valor do PIB per capita Rússia é
bastante reduzido, com apenas uma pequena franja
da população a ter posses para fazer férias fora
do país.

Caracterização Macroeconómica

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica – Rússia
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O número de turistas russos 
a efectuar viagens outbound 
encontra-se em crescimento 
progressivo, sendo que em 
o número de russos a visitar 
a Madeira triplicou em 
apenas 5 anos.

Os russos preferem viajar 
durante os meses de Julho e 
Agosto.

Adicionalmente às férias 
escolares de Verão, o 
período entre o “Ano Novo” 
e o “Antigo Ano Novo 
Russo”, a Páscoa Ortodoxa 
Russa e a primeira semana 
de Novembro são as alturas 
do ano em que os russos 
tipicamente gozam férias.

O russo prefere férias em 
destinos como sol e calor 
garantido, sendo a Turquia e 
o Norte de África destinos 
muito frequentes.

Meses em que os russos viajam e os seus
períodos de férias típicos

Os meses de Julho e Agosto são os mais
procurados pelos turistas russos nas suas
viagens outbound, para Portugal e para a
Madeira, sendo Agosto o mês preferido por estes
para férias em família.

Adicionalmente, o período compreendido entre os
meses de Julho e Setembro é o mais movimentado,
coincidindo com as férias escolares de Verão na
Rússia (entre 1 de Junho e 1 de Setembro),
período em que a maioria dos russos goza férias.

Os restantes períodos de férias mais relevantes
para os russos e em que estes realizam viagens
internacionais são o período entre o “Ano Novo”
e o “Antigo Ano Novo Russo” (11 dias de férias
entre 31 de Dezembro e 9 de Janeiro), a Páscoa
Ortodoxa Russa (não coincidente com a Páscoa
Católica), e a primeira semana de Novembro
(incorporando o feriado de dia 4 referente ao Dia de
União Nacional).

Desagregação mensal e preferências típicas de férias do turista Russo (%)
Fonte: INE; DREM; Gskomstat; Turismo de Portugal; Eventica - The Russian Travel Outbound Market; Análise KPMG

Caracterização da Viagem e Turista

Evolução anual do número total de turistas outbound (milhares)
Fonte: World Bank; INE; Turismo de Portugal; DREM; Análise KPMG

Evolução dos turistas outbound russos

Analisando a evolução dos turistas russos nas
suas viagens outbound para o período
compreendido entre 2008 e 2013, verificamos que
após uma quebra em 2009, tem-se registado um
crescimento progressivo.

Em termos de viagens dos russos a Portugal, após
uma ligeira quebra em 2009, tem havido um
crescimento significativo nos últimos anos.

O número de russos a visitar a Madeira
triplicou num espaço temporal de 5 anos (2009-
2013).

Nota: Valores mundiais em número de viajantes outbound.
Valores para Portugal Madeira em número de hóspedes na respectiva região anualmente.

Nota: Valores para a Rússia calculados com base na sazonalidade de viagens outbound para o ano 2010; Valores para Portugal e 
Madeira calculados de acordo com o número de hóspedes na respectiva região mensalmente (2013).
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Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia

Inverno
Primavera Outono

Verão

Praia, sol, mar, calor e 
turismo de saúde (termas) –
casal, família e grupos de 
amigos (Doméstico – termas, 
Turquia, Egipto, Chipre,Norte 
de África, Europa, Médio 
Oriente, Ásia, …)

Clima, city-breaks em 
cidades de renome, 
turismo de compra, 
turismo de saúde 
(termas) e neve -
casais, famílias e 
amigos (dependendo 
dos rendimentos) 
(Europa, Médio 
Oriente, Norte de 
África, Ásia…)

Clima, city-breaks em 
cidades de renome, 
turismo de compra, 
turismo de saúde 
(termas) e neve - casais, 
famílias e amigos 
(dependendo dos 
rendimentos) (Europa, 
Médio Oriente, Norte de 
África, Ásia…)

Clima, city-breaks em 
cidades de renome, 
turismo de compras e 
turismo de saúde 
(termas) - casais, 
famílias e amigos 
(dependendo dos 
rendimentos) (Europa, 
Médio Oriente, Norte de 
África, Ásia…)
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Caracterização da Viagem e Turista
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Número médio de dias de viagem

Metade dos turistas russos tem por hábito
viajar durante 2 a 3 noites, sendo também
comuns as viagens entre 4 a 6 noites (23%).

Os turistas provenientes da Rússia têm estadias
médias na Madeira (6,4 dias em 2013) superiores
às que efectuam nas visitas a Portugal (m´3dia de
3,5 dias).

Aumento do gasto médio por viagem

Os gastos médios por viagem têm aumentado
ao longo dos últimos anos, sendo que entre 2006 e
2010 registaram um aumento na ordem dos 43%.

Na Madeira, estimativas apontam para que o
gasto médio do turista Russo seja na ordem
dos 142,90€, o que equivale a uma despesa por
viagem de cerca de 915€.

Nº de noites:

Em Portugal, a estadia média dos 
turistas russos é de 3,5 dias.

Gasto Diário Médio

Madeira
142,90 €

Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Nota: Dados para turistas da Europa do Leste.

Evolução dos Gastos Médios por viagem (€)
Fonte: Goskomstat; Turismo de Portugal
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Na Madeira, os turistas 
residentes na Rússia têm 
estadias superiores (6,4 dias 
em 2013) às que efectuam 
em Portugal. 

Em média, os turistas 
russos gastam 142,90 € por 
dia durante a sua viagem à 
Madeira, o que equivale a 
cerca de 915€ de despesa 
por viagem.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia

Estadia média dos turistas russos nas viagens outbound
Fonte: INE; DREM; Russian International Travel Monitor – Hotels.com (2013); Análise KPMG

Portugal e Madeira
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Caracterização da Viagem e Turista

Nota: Inclui hotéis de 5 (5*), 4(4*) e 3,2 e 1 (3*, 2* e 1*) estrelas, hotéis apartamento (HA), apartamentos turísticos (AT),
aldeamentos turísticos (ALD) e outros tipos de alojamento.

Tipologias de alojamento preferidas pelos
russos nas visitas a Portugal

Os Hotéis de 4 estrelas são o tipo de
alojamento mais utilizado pelos turistas russos
que visitam Portugal.

Das dormidas registadas em Portugal,
aproximadamente 32% são em hotéis deste tipo,
(dados de 2013).

Em segundo plano surgem os restantes tipos de
hotéis, os hotéis-apartamento e outro tipo de
alojamento.

Dormidas dos turistas russos em Portugal por tipologia de alojamento (%, 2013)
Fonte: INE; Análise KPMG

17%

32%

16%
14%

5%
3%

13%

5* 4* 3*,2* e 1* HA AT ALD Outros

11,7%

16,8%

27,1%

29,9%

9,2%

5,3%

0-14

15-24

25-34

35-49

50-64

 >65

Dispersão por grupo etário

A dispersão por grupo etário demonstra que o
grupo etário de russos que mais realiza
viagens outbound se situa entre os 25 e os 49
anos (57,0%).

Em relação aos russos que visitam a Madeira, a
sua idade média situa-se dentro do grupo etário
que mais viagens outbound efectua (≈40,6 anos).

Dispersão por Grupo Etário nas viagens outbound (2010)
Fonte: Goskomstat; Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)
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Nota: Idade média dos visitantes da Madeira referente a turistas da Europa do Leste.. 

Os turistas russos escolhem 
maioritariamente hotéis de 4 
estrelas como alojamento 
para viagens a Portugal.

O grupo etário de maior 
peso nas viagens outbound
efectuadas pelos russos 
situa-se entre os 25 aos 49 
anos, sendo que os turistas 
russos a visitar a Madeira 
têm em média uma idade 
contida no grupo etário 
referido (≈40,6 anos).

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia
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Companhia para Viagens (2013)
Fonte: Russian International Travel Monitor – Hotels.com (2013)

Os segmentos com maior relevância no
mercado turístico outbound russo

Na Rússia, existem três segmentos com especial
relevância no mercado turístico outbound: os
Bilionários (Ultra Wealthy), Jovens
Profissionais e as Famílias da Classe Média.

Ao longo dos últimos anos, o número de indivíduos
Bilionários na Rússia tem aumentado. Este
segmento é caracterizado principalmente pelo
facto de efectuar diversas viagens ao longo do ano
derivado da afluência financeira e tempo
disponível, e pela pouca susceptibilidade a
campanhas de marketing e promoções.

Os Jovens Profissionais representam outro
segmento importante, dado realizarem várias
viagens ao ano (inclusivamente aos fins-de-
semana) e dispenderem uma parte significativa do
seu rendimento disponível em viagens à procura
de aventura.

As Famílias da Classe Média são um segmento
emergente, que realiza uma a duas viagens por
ano e é caracterizado pela grande susceptibilidade
a promoções e procura de destinos de sol e mar
adequados para férias em família.

Com quem viajam os turistas russos para o
estrangeiro?

Os turistas russos têm maioritariamente por hábito
viajar em casal sem filhos. As viagens com
amigos, família ou casal sem filhos também são
comuns, embora em menor escala.

Casal 
sem filhos

Amigos Família Casal 
com filhos

Colegas Sozinhos

Dimensão Média do Grupo de Viagem à Madeira

2 pessoas
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Nota: Dados para turistas da Europa do Leste.

32%
19% 16% 15% 10% 7%

Ultra 
Wealthy1

Jovens 
Profissionais

Famílias da 
Classe Média

Quantas viagens 
realizam por ano?

Que desafios 
existem?

Quais as 
preferências?

Como tem 
evoluído?

Múltiplas

Múltiplas (incluindo 
aos fins-de-semana)

Uma a duas viagens 
por ano

Pouco susceptíveis a 
campanhas de 

marketing e 
promoções

Constante procura de 
aventura e novos 

destinos

Preferência por destinos 
sem necessidade de 
visto ou com visto à 

chegada

Viagens sem 
operadores turísticos

Férias no estrangeiro, 
destinos com prestígio

Viagens em promoção, 
férias em família, sol e 

mar, marcações de 
última hora

Em crescimento 
(50% em 2009)

Número constante 
mas com rendimento 

disponível para gastar 
em viagens

Em emergência nos 
últimos anos

Nota: (1) Ultra Wealthy – Indivíduos bilionários, com elevada afluência financeira e grande parte do tempo disponível;
(2) N/D – Não disponível. 

Segmentos com maior relevância nas viagens outbound
Fonte: The Russian Outbound Travel Market - Eventica 

As viagens em casal sem 
filhos representam o tipo de 
viagem mais comum por 
parte dos turistas russos.

Os segmentos com maior 
relevância no mercado 
turístico outbound russo são 
os Bilionários (Ultra 
Wealthy), Jovens 
Profissionais e as 
emergentes Famílias da 
Classe Média.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia
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15%
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16%
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78%

Motivação das viagens por parte dos turistas russos (%)
Fonte: Russian International Travel Monitor – Hotels.com (2013); Turismo de Portugal

Motivação dos russos para as viagens
outbound

O principal motivo que leva os turistas russos a
realizarem viagens é a procura de “Férias /
Lazer”, tendo sido este o motivo de
aproximadamente 62% dos turistas russos em
2013.

Adicionalmente, 20% destes teve como motivação
primordial “Férias / Lazer” em conjunto com
“Negócios”, sendo que apenas 18% se deslocaram
em viagens puramente com o motivo de
“Negócios”.

Nas viagens de “Férias / Lazer”, os russos
procuram essencialmente sol e mar, férias em
família, um bom clima, preço acessível, cultura e
contacto com a natureza.

Na categoria Sol e Mar, um factor especialmente
preponderante na escolha do destino para
quem viaja em família é a existência de resorts
com all inclusive.

Ciclo de Vida: Motivação

Motivação 2013

Mundo Férias / Lazer 62%

Férias / Lazer + Negócios 20%

Negócios 18%

Motivação por produto procurado na Madeira (%)
Fonte: Gasto Turístico 2009/2010

Motivação dos russos para as viagens à
Madeira

A maior parte das visitas dos russos à Madeira
são por motivos de Férias.

Estas visitas de Férias por parte dos russos à
Madeira são maioritariamente motivadas pela
Natureza, sendo que a Gastronomia, Sol & Mar e
Cultura são outros dos factores que levam estes
turistas a desocarem-se ao arquipélago nas
diferentes alturas do ano.

…
Negócios FériasVisita a Familiares e Amigos

2%

A principal motivação dos 

turistas russos nas suas 

viagens é a procura de 

“Férias / Lazer” (≈ 62% do 

total de turistas russos em 

2013).

Os russos viajaram para a 

Madeira maioritariamente 

motivados pela Natureza, 

sendo que factores como 

Gastronomia, Sol & Mar e 

Cultura são também 

importantes.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia

Motivação %

Natureza 40%

Gastronomia 16%

Sol & Mar 15%

Cultura 12%

City & Short Break 6%

Lazer 2%
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Ciclo de Vida: Planeamento

Nota: Um turista poderá procurar informação através de vários meios em simultâneo.

Meios de obtenção de informação para visitas à Madeira (%)
Fonte: Gasto Turístico 2009/2010

Meios de obtenção de informação com maior
utilização

Os russos utilizam maioritariamente as
Agências de Viagem (50%) como principal meio
de obtenção de informação para as suas viagens à
Madeira.

A Internet (37%), os Guias e Roteiros Turísticos
(37%) e as recomendações de Familiares e
Amigos (28%) constituem também importantes
meios de informação para os turistas russos que
visitam a Madeira.

O Russo pesquisa por férias 

tipicamente em Abril, sendo 

provavelmente esta a época do 

ano em que planeia e marca as 

suas férias.

As Agências de Viagem são o 

meio de obtenção de 

informação mais utilizado por 

parte dos russos a visitar a 

Madeira, sendo que é ainda 

comum o recurso à Internet, a 

Guias / Roteiros turísticos e 

Familiares / Amigos para este 

propósito.

50%

37% 37%

28%

9%
4%

Agências de
Viagem

Guias e
Roteiros

Turísticos

Internet Familiares /
Amigos

Televisão,
Jornais e
Revistas

Outros

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia

Padrão de planeamento de férias do turista Russo
Fonte: Google Trends

Características das pesquisas de férias

O padrão de pesquisa de férias dos russos permite
retirar ilações muito interessantes sobre os timings
de planeamento das mesmas:
 O pico de pesquisa por “Férias” regista-se em

Abril, sendo provavelmente este o período em que o
Russo planeia e marca as suas férias

Para a Madeira, o padrão de pesquisas é algo
irregular, tendo em 2011 e 2012 havido picos
assinaláveis em Julho, sendo que recentemente o
volume de pesquisas decresceu sem nenhuma
tendência/ padrão assinalável.

Abril 10 Abril 11 Abril 12

Relacionadas

Madeira Tours

Pesquisa por: “праздники” – Férias (2010 – 2014)

Pesquisa por: “Мадейра” - Madeira (2010 – 2014)

Abril 13 Abril 14

Jan 11

Jul 11 Jul 12

Jun 14



110

Em colaboração

"INTERVIR+ para uma Região cada vez mais europeia"

98,0% 97,0% 95,0% 92,0% 90,3% 89,2% 88,7%

2,0% 3,0% 5,0% 8,0% 9,7% 10,8% 11,3%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Canais Tradicionais

Internet

Evolução dos canais de distribuição

Os russos continuam a optar por utilizar os canais
de distribuição tradicionais, ou seja, as agências
de viagens e os operadores turísticos, como
meio de aquisição da sua viagem. (dados 2011)

Contudo, nos últimos anos verificou-se um
decréscimo da utilização deste tipo de canais, em
contraste com o aumento da utilização da
internet como método de aquisição de viagens
(aumento de cerca de 9,3% entre 2005 e 2011).

A Internet começa lentamente a afirmar-se
como uma alternativa aos canais tradicionais,
principalmente na aquisição directa (sem
intermediário) de alojamento e transporte aéreo
que, embora sejam ainda pouco representativas
actualmente, se encontram em tendência de
crescimento.

Nota: Os Canais Tradicionais incluem agências de viagem e operadores turísticos.

Utilização da Internet para aceder a sites de viagens por grupo etário (%)
Fonte: e-Marketeer, 2011

Utilização crescente da Internet

O grupo etário compreendido entre os 25 e os
44 anos é o que mais consulta sites de viagens
na Internet, representando mais de metade do
total de russos que utilizam a Internet com este
propósito (cerca de 50,2%).

As páginas web mais consultadas pelos russos
neste âmbito são os websites de companhias
aéreas (53%) e cadeias hoteleiras (49%),
corroborando a tendência de crescimento da
aquisição de alojamento e transporte aéreo de
forma directa via Internet.

Destacam-se ainda a consulta de websites de
localidades turísticas, agências de viagens online e
de conselhos de viagens que, embora em menor
escala, são consultados frequentemente pelos
turistas russos.

14-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

 >65

12,3%

14,1%

25,9%

24,3%

12,6%

6,8%

4,0%

50,2%

Evolução dos Canais de Distribuição mais utilizados (Tradicional vs. Online)
Fonte: e-Marketeer, 2011; Russian International Travel Monitor – Hotels.com, 2013

Ciclo de Vida: Aquisição

Os canais de distribuição 
tradicionais (agências de 
viagem e operadores 
turísticos) continuam a ser o 
canal de distribuição preferido 
pelos russos para a aquisição 
das suas viagens (89%), 
embora a sua utilização tenha 
vindo a decrescer ao longo 
dos últimos anos devido à 
maior recorrência à Internet 
como meio de compra de 
viagens.

Em 2013, 53% das 
reservas de 

alojamento foram 
efectuadas através de 
um website destinado 
a este propósito (ex.: 

Booking.com)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia
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31%

23%13%
10%

6%
6%

11%

Tour Package

Avião

City Breaks

Alojamento

Outros Transportes

Fly & Drive

Outros

46%

22%

17%

13%

1%

Praia

Cultura

Campo

Montanha

Outros

Produtos e destinos mais vendidos pelos
Operadores Turísticos e Agências de Viagens

Os tour packages são os produtos tipicamente
mais vendidos pelos operadores turísticos e
agências de viagens no mercado russo (31% dos
produtos vendidos).

No entanto, produtos como viagens de avião
(23%), city breaks (13%) e alojamento (10%) são
outro tipo de produtos que estes adquirem,
embora em menor escala.

O tipo de destino mais procurado junto dos
operadores turísticos e agências de viagem é
Praia (46%).

Operadores Turísticos e Agências de Viagem – % Venda por Produto e Tipo de Destino (2011)
Fonte: Goskomstat; Turismo de Portugal

TOP 10 Operadores Turísticos
Fonte: Goskomstat; Russian Federal Agency for Tourism; Turismo de Portugal

1 Intourist / Thomas Cook
2 Tez Tour
3 TUI Russia and CIS
4 OTI Holding Group
5 Inna Tour
6 Neva Tour
7 Pegas Tourintik
8 Neva Travel Company
9 Natalie Tours
10 S7 Tour

2010 / 2011

Oferta alargada de operadores turísticos a
programar Portugal

No mercado russo, existem 65 operadores
turísticos com ofertas para Portugal, sendo que
um dos operadores com maior relevância (Neva)
consta no TOP 10 de operadores turísticos a
actuar no mercado russo.

Estas ofertas incidem essencialmente em
pacotes na temática Sol e Mar, principalmente
para a região do Algarve, sendo que, em menor
escala, as regiões da Madeira e Costa do Estoril e
Sintra também são abrangidas.

Actualmente no mercado russo, começaram
recentemente a desenvolver-se produtos turísticos
como fly & drive, golfe, spa, turismo de negócios
short breaks e turismo de natureza, sendo este
último bastante procurado por parte dos
russos aquando a sua visita à Madeira em
regime de férias.

Alto Sol + Valtex
Quinta Tour
Interunion
DSBW
Intourist
Vand

Principais Operadores Turísticos a 
programar Portugal

KMP Group
Neva
Petrolitana
Insight Travel
Caribbean Club
ICS Travel

Produto Tipo de Destino

Dinamismo dos operadores turísticos no mercado russo

Os 10 principais operadores turísticos representam cerca de 76% do total do mercado russo, sendo 
a joint venture entre a Intourist e Thomas Cook o player mais relevante.

Apesar dos canais tradicionais ainda serem utilizados pela maioria dos russos, grandes players do 
mercado têm verificado dificuldades financeiras ou até mesmo declarado falência, como por 
exemplo os operadores turísticos Capital Tour e Lanta Tour. 

65
operadores
a programar

Portugal

Ciclo de Vida: Aquisição

Os tour packages são o 
produto mais vendido pelos 
canais de distribuição 
tradicionais (31%), sendo os 
destinos de Praia (46%) os que 
registam maior procura.

Existem 65 operadores 
turísticos com ofertas 
dedicadas a Portugal.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia
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Dias entre a data de reserva e a data de partida da viagem (%, 2013)
Fonte: Russian International Travel Monitor – Hotels.com, 2013

Serviços comprados antecipadamente

Existe uma larga proporção de russos a efectuar a
reserva para as suas viagens nos períodos entre 1
a 7 dias e entre 36 a 90 dias anteriormente à data
de partida.

No entanto, verifica-se que cerca de 64% dos
russos realiza a reserva da sua viagem num
prazo inferior a pouco mais de um mês (35
dias).

Ciclo de Vida: Aquisição

Para a Madeira, os russos 

compram tipicamente a viagem 

em pacote turístico (≈51%) e 

recorrem a uma agência de 

viagens ou à internet para 

adquirir a viagem.

No que às compras online diz 

respeito, um estudo indica que 

o turista russo reserva o seu 

alojamento, 64% das vezes 

com menos de 35 dias de 

antecedência em relação à data 

de partida.

Características da viagem (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010); 

O quê?

Só viagem 11%

Viagem/ Estadia separadamente 36%

Pacote turístico 51%

Não sabe/ Não responde 2%

Forma de aquisição (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

A quem?

52%

41%

6%

1%

Agência de viagens Internet

Empresa Directa

3%

22%

12%

10%
15%

27%

11%

0

1 a 7

8 a 14

15 a 21

22 a 35

36 a 90

+91

Número de dias antes 
da data de partida:

64%

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia
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Os turistas residentes nos 
Países de Leste que visitam 
a Região Autónoma da 
Madeira classificam as 
diversas características do 
arquipélago entre os 4,3 e os 
6,2 numa escala de 1 (menor 
grau de satisfação) a 7 
(maior grau de satisfação).

Os níveis de satisfação mais 
elevados são respeitantes 
aos factor “Paisagem / 
Natureza”, enquanto que o 
nível mais baixo está 
relacionado com os 
“Eventos Culturais”.

Ciclo de Vida: Satisfação

Nota: Escala utilizada de 1 (nível de satisfação mais baixo) a 7 (nível de satisfação mais alto).
Dados relativos aos visitantes da Madeira provenientes de Países do Leste.

4,3

4,7

4,8

4,8

5,1

5,2

5,3

5,5

5,5

5,5

5,5

5,6

5,7

5,8

6,2

Eventos culturais

Praias

Informação ao visitante

Animação nocturna

Limpeza

Relação qualidade/preço

Domínio línguas estrangeiras

Alojamento

Gastronomia

Património histórico

Clima

Transportes

Hospitalidade/simpatia

Segurança

Paisagem e natureza

Nível de Satisfação do Turista

O factor com o nível de satisfação mais elevado por parte dos turistas dos países de leste que visitam a Madeira é “Paisagem /
Natureza” (classificação de 6,2).

A categoria com o nível de satisfação mais reduzido foi a dos “Eventos Culturais” (classificação de 4,3).

Nível de Satisfação do Turista (1-7)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia
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Meios de transporte com maior utilização

Os russos utilizam maioritariamente o avião
(53%) e o carro (39%) como principais meios de
transporte para as suas viagens (dados de 2010).

Analisando a evolução da utilização do avião
desde 2006, é possível verificar uma tendência de
crescimento (aumento de 78% entre 2006 e 2011),
alavancada pelas três categorias (low cost, charter
e tradicional) sendo que os voos tradicionais e
charter são os mais significativos no mercado
russo, onde as companhias aéreas low cost
detém apenas uma quota reduzida.

53% 39% 5%3%

Avião

Carro

Comboio

Mar

5%

1,7 2,9 5,0 4,420,1 24,3
26 24,1

30,3 35,4
43

47,9
53,1 48,7

62,6
72,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Low Cost Charter Tradicional

(milhões de passageiros) 63,1 72,2 80,8 75,7 97,9 112,4Total

Caracterização das deslocações

Os meios de transporte 
maioritariamente utilizados 
pelos russos são o avião (53%) 
e o carro (39%), sendo que a 
utilização do primeiro tem 
vindo a crescer 
significativamente ao longo 
dos últimos anos, com 
especial destaque para os 
voos tradicionais e os voos 
charter.

Meios de Transporte mais utilizados nas viagens outbound (2010)
Fonte: Goskomstat; The Russian Federal Agency for Tourism; Russian Federal Air Transport Agency

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia
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Dada a dimensão do país e a 
distância significativa para 
as grandes cidades de 
outros países, a maior parte 
do turismo internacional na 
Rússia compreende viagens 
longas, sendo que a maioria 
dos destinos mais populares 
implicam voos de longa-
duração (superiores a 3 
horas).

Ucrânia, Turquia, Egipto, 
China e Cazaquistão surgem 
permanentemente como os 
destinos preferidos e 
procurados pelos russos 
entre 2009 e 2012.

1 Ucrânia
2 Turquia
3 Egipto
4 China
5 Cazaquistão

1 Ucrânia
2 Turquia
3 Egipto
4 China
5 Cazaquistão
6 Alemanha
7 Finlândia
8 Itália
9 Espanha
10 Tailândia

1 Ucrânia
2 Turquia
3 Egipto
4 China
5 Cazaquistão
6 Tailândia
7 Espanha
8 Itália
9 Alemanha
10 Finlândia

20122009 2010

TOP 10 Viagens internacionais
Fonte: World Travel Monitor; OMT – Organização Mundial do Turismo (UNWTO), 2014

1 Rússia
2 Espanha
3 Itália
4 Alemanha
5 Tailândia
6 Ucrânia
7 França
8 EUA
9 Turquia
10 Rep. Checa

2011

TOP 10 destinos 
pesquisados
Fonte: Skyscnaner – Travel Trends 
Report, 2012

TOP 10 destinos por motivos de 
Lazer (excepto países da CEI) 
Fonte: The Russian Federal Agency for 
Tourism

2010

1 Turquia
2 Egipto
3 China
4 Finlândia
5 Itália
6 Espanha
7 Alemanha
8 Grécia
9 EAU
10 Rep. Checa

Cairo
4h05

Pequim
7h40

Bangkok
9h15

Dubai
5h00

Lisboa
5h30 Roma

3h25

Madrid
4h50

Londres
3h35

Almaty
4h20

Helsínquia
1h35

Moscovo

Kiev
1h25

Frankfurt
3h00

Istambul
2h40

3 horas

2011

1 Turquia
2 China
3 Egipto
4 Finlândia
5 Tailândia
6 Alemanha
7 Espanha
8 Grécia
9 Itália
10 Rep. Checa

Nota: Países membros da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) – Ucrânia,
Bielorrússia, Arménia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Uzbequistão, Quirguistão,
Tajiquistão, Turquemenistão.

Nota: Apenas disponíveis dados para TOP 5 em 2012.

Caracterização das deslocações

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia

Madeira
6h50
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Caracterização das deslocações

Aeroporto da 
Madeira 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 2,95 3,36 6,78

Nº de Movimentos 35 38 66

Taxa de Ocupação (media) 57,2% 65,2% 69,8%

Aeroporto do 
Porto Santo

Corresponde a cerca de 0,3% 
do total de passageiros do 

aeroporto da Madeira.

Em 2013, o tráfego de 

passageiros provenientes da 

Rússia representou apenas 

cerca de 0,3% do total de 

passageiros do aeroporto da 

Madeira.

Durante o período em 

análise não foram operadas 

rotas directas desde a 

Rússia para o aeroporto do 

Porto Santo.

Nº de Passageiros, Movimentos e Taxas de Ocupação para os aeroportos da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Sem registo de rotas em operação durante os períodos em análise

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia
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38,6%

7,2% 8,9% 10,1%

4,4%
1,7% 0,1%

2,1% 1,7%

6,8%
9,3% 9,2%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Em 2013, passaram pelo 

Porto do Funchal 2.999 

passageiros russos em 

trânsito em navios de 

cruzeiro (cerca de 0,6% do 

total).

No mesmo período registou-

se um maior número de 

passageiros russos em 

trânsito em navios de 

cruzeiro no Porto do 

Funchal durante o mês de 

Janeiro (38,6%).

0,6%

2.999 passageiros

do total de passageiros em
trânsito em navios de
cruzeiro no Porto do Funchal

Passageiros em trânsito em navios de cruzeiro

O período com maior expressão em termos de passageiros russos em trânsito em navios de cruzeiro no Porto do Funchal foi o
mês de Janeiro (38,6%).

Caracterização das deslocações

Movimento de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro
Fonte: DREM; Análise KPMG

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Rússia
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Caracterização dos Mercados Emissores
Resumo | Portugal

Caracterização Macroeconómica 
• PIB per capita na ordem dos 15 mil €, e um crescimento estimado de ≈ 1,2%/ ano 
• População de cerca de 10,5 milhões e Esperança Média de Vida de ≈ 81 anos, com perspectivas de alterações quase nulas nos mesmos
• Viajantes: 16 milhões internos e 1,5 milhões externos, com perspectivas de um crescimento de 3,9% e 2,2%/ ano 

Caracterização do Perfil do Turista

• Verão: procura sobretudo praia, com o carro a ser um meio de transporte muito utilizado (mesmo para o estrangeiro, 23% das 
viagens são de carro), viajando principalmente em família, casal e/ou com amigos

• Outono, Inverno e Primavera: jovens e famílias aproveitam pontes, férias escolares e períodos festivos para viajar sobretudo 
internamente, fazendo também city breaks, férias de neve e outras viagens de médio/longo curso. Segmento sénior faz sobretudo 
excursões a nível nacional por motivos culturais e de saúde (termas)

• O peso dos operadores e agências é relativamente reduzido, tendo o canal online ganho importância nos últimos anos. A 
utilização de pacotes turísticos é feita sobretudo em viagens que envolvam a deslocação de avião para destinos mais distantes ou
com menores acessibilidades (ex. México, República Dominicana), quando apresenta preços competitivos face à alternativa de 
marcação directa ou quando oferece experiências mais dinâmicas, combinação de produtos, destinos, cidades e touring, ou no 
segmento sénior ofertas como as de agências e viagens especializadas

• O Português quando faz férias internas utiliza alojamento próprio, de amigos ou apartamentos/ alojamento local, cerca de 
30% das estadias em empreendimentos turísticos são em hotéis de 1 a 3 estrelas, estadias em hotéis de qualidade superior são mais 
comuns entre a classe alta. A permanência em resorts acontece em destinos com apetência all inclusive (República Dominicana, 
Egipto, Turquia,…), sendo a permanência em hotéis tanto em destinos balneares ou de cidade em regime APA ou MP

• O Português aprecia o descanso, conhecer as principais atracções turísticas e culturais (museus famosos) do destino, aprecia 
a natureza tipicamente de uma forma contemplativa, apreciando excursões e actividades no destino mesmo que sejam só para 
turistas
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Projecções: Esperança média de vida (anos) e Idade média de reforma (anos)
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; Pordata, Protecção Social (dados 2014); Análise KPMG

PREVISÃO

PREVISÃO

Portugueses em idade de reforma

Nos últimos anos, ambos os indicadores, esperança
média de vida e idade média de reforma, têm vindo a
aumentar.

Fazendo uma projecção para o futuro do crescimento de
ambos os indicadores a esperança média de vida irá
crescer a um ritmo ligeiramente superior à idade
média de reforma (TAMC = 0,56% > TAMC = 0,55%),
não sendo, no entanto, essa diferença significativa.
Desta forma, espera-se que o número de anos
durante os quais os portugueses gozam a reforma
se mantenha sensivelmente o mesmo.

Sendo projectado, em 

simultâneo, uma estagnação 

da população total 

portuguesa e um aumento 

da procura turística 

doméstica, espera-se que a 

percentagem de viajantes 

internos venha a aumentar 

no futuro.

Relativamente à esperança 

média de vida e à idade 

média de reforma, prevê-se 

um aumento de ambos os 

indicadores. Contudo, dado 

que as taxas de crescimento 

previstas para cada um dos 

indicadores são idênticas, 

espera-se que o número de 

anos durante os quais os 

portugueses gozam a 

reforma se mantenha 

sensivelmente o mesmo.

Projecções: População total (milhões) e Procura turística doméstica (milhões)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Pordata, Turismo (dados 2014); Análise KPMG

Evolução da procura turística doméstica (2002-2018)

No que diz respeito à população total de Portugal, as
projecções apontam para uma variação mínima, sendo
projectado que daqui a 5 anos a população total do país
seja sensivelmente a mesma que actualmente (≈ 10,5
milhões de habitantes).

Relativamente à procura turística doméstica, estima-se
que o número de viajantes internos continue a seguir
a tendência de crescimento que se verifica desde o
ano 2011.

Dada a previsão de uma estagnação do crescimento
populacional e de um significativo aumento do número de
viajantes internos, espera-se naturalmente que a
percentagem de viajantes internos venha a aumentar
de forma considerável.
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Tendo em conta as 

projecções relativamente à 

evolução dos principais 

indicadores económicos 

(PIB Real, PIB per capita e 

taxa de desemprego), 

espera-se uma melhoria 

significativa do cenário 

macroeconómico nacional.

Historicamente, em Portugal 

não se tem verificado um 

padrão consistente na 

relação entre o PIB per 

capita e o volume de procura 

turística doméstica. No 

entanto, sendo projectado 

um crescimento de ambos 

os indicadores, é possível 

inferir que as despesas 

adjacentes ao aumento do 

turismo serão em parte 

sustentadas pelo aumento 

do PIB per capita.

PREVISÃO

PREVISÃO

Projecções: PIB per capita (euros) e Procura turística doméstica (milhões)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

PIB per capita
(Euros)

Taxa de Desemprego
(%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017 2018

Projecções: Indicadores Económicos
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG

Evolução da procura turística doméstica em relação
ao PIB per capita (2002-2018)

A evolução do número de viajantes internos em
relação ao PIB per capita não é conclusiva, na medida
em que, historicamente, estes indicadores não têm
variado um em relação ao outro de forma consistente.

Contudo, as previsões apontam para um crescimento
de ambos os indicadores no futuro, pelo que, como tal,
pode-se afirmar que o aumento da procura turística
doméstica e das respectivas despesas é em parte
sustentado pelo aumento do PIB per capita português.
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Evolução dos indicadores económicos em Portugal (2008-2018)

Com base nas previsões feitas, projecta-se, não só que o PIB Real e o PIB per capita continuem a aumentar, mas também que a taxa de
desemprego continue a diminuir. Desta forma, esperam-se melhorias no cenário macroeconómico português.

Caracterização Macroeconómica
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Caracterização Macroeconómica – Portugal
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O número de viagens dos 

turistas residentes em 

Portugal encontra-se em 

ligeiro crescimento, após a 

quebra conseguinte ao ano 

2009.

Os portugueses preferem 

viajar durante o mês de 

Agosto para qualquer 

destino, incluindo a Madeira.

O português faz muitas 

viagens internas, sobretudo 

no Verão (praia) e durante 

todo o ano/ épocas festivas 

(viagens de cariz familiar).

Verifica-se a tendência para 

uma maior procura fora de 

época em destinos como as 

Caraíbas e a Ásia.

Meses em que os portugueses viajam

O mês de Agosto é o período mais procurado
pelos turistas portugueses que realizam viagens
para o Mundo (outbound), Portugal e Madeira,
verificando-se nos dois últimos uma maior
concentração nos meses de Julho a Setembro.

Em termos de viagens outbound, os portugueses
preferem meses como Janeiro, e Agosto,
enquanto que para viagens no território nacional,
estes preferem os meses entre Maio e Setembro.

No caso específico da Madeira, os portugueses
têm por hábito visitar este destino todo o ano,
especialmente no mês de Agosto, sendo a época
mais baixa nos meses de Janeiro a Abril e de
Outubro a Novembro.

Desagregação mensal e preferências típicas de férias do turista Português (%, 2013)
Fonte: Turismo de Portugal; INE; DREM; Análise KPMG

Caracterização da Viagem e Turista

Evolução anual do número de viagens e de turistas portugueses (milhares)
Fonte: INE; DREM; Análise KPMG

Evolução dos turistas portugueses

Analisando a evolução das viagens levadas a cabo
por turistas portugueses durante o período
compreendido entre 2008 e 2013, verificamos que
houve um acréscimo acentuado em 2009,
prosseguindo-se uma quebra nos dois anos
seguintes. Actualmente, o número de turistas
portugueses encontra-se em crescimento.

Em termos de viagens em Portugal, o número de
hóspedes portugueses tem-se mantido
relativamente estável apesar de uma quebra ligeira
em 2012, tendo sido registado o valor mais
elevado no ano 2010, representando actualmente
cerca de 92% do número de viagens totais

Na Madeira, o número de turistas portugueses
tem vindo a diminuir desde 2009 a 2012, tendo
sido registado um ligeiro crescimento em 2013.

Nota: Valores mundiais em número de viagens efectuadas pelos residentes para qualquer destino a nível mundial.
Valores para Portugal e Madeira em número de hóspedes na respectiva região anualmente.

Nota: Valores mundiais calculados de acordo com o número de viajantes outbound.
Valores para Portugal e Madeira calculados de acordo com o número de hóspedes na respectiva região mensalmente.
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Inverno
Primavera Outono

Verão

Praia, sol, mar e cultura/ city 
break– casal, família e 
grupos de amigos (Doméstico 
– Algarve e Alentejo, Espanha, 
Centro e Sul da Europa, Ásia e 
Américas,…)

City-breaks, neve e 
outras experiências 
(ex. exótico) - casais, 
famílias (férias) e 
grupos (amigos ou 
excursões de 
seniores) (Doméstico –
viagens “à terra”, 
Europa, Ásia …)

City-breaks, neve e 
outras experiências (ex. 
exótico) - casais, famílias 
(férias) e grupos (amigos 
ou excursões de 
seniores) (Doméstico –
viagens “à terra”, Europa, 
Ásia, Caraíbas …)

Sol, city-breaks e outras 
experiências (ex. exótico) 
- casais, famílias (férias) e 
grupos (amigos ou 
excursões de seniores) 
(Doméstico – viagens “à 
terra” e excursões seniores 
temáticas, Europa, Ásia …)
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Estadia média dos turistas portugueses nas suas viagens (dias)
Fonte: INE; DREM; Análise KPMG

Portugal
Madeira

Mundo
Média de 10,1 dias

Média de 3,1 dias

Média de 2,1 dias

Caracterização da Viagem e Turista

Número médio de dias de viagem

O número médio de dias de viagem dos turistas
portugueses para o estrangeiro tem vindo a
decrescer ao longo dos últimos 7 anos.

Em média, na Madeira os turistas residentes em
Portugal passam mais 1 dia de estadia em relação
à média de dias passados em Portugal (2,0 dias
em 2013).

Na Madeira, os turistas 

residentes em Portugal 

passam mais 1 dia em 

relação à média em território 

nacional, com uma estadia 

média de 3,6 dias. 

Em média, os turistas 

portugueses gastam mais 

24,59€ por dia durante a sua 

viagem ao estrangeiro, 

comparativamente com as 

viagens a Portugal.

Estudos indicam que , 

iIncluindo o alojamento, os 

portugueses dispendem em 

média 103,20€ por dia 

durante as suas viagens à 

Madeira.

Gasto diário médio por viagem

Em 2013, os portugueses dispenderam em média
mais 24,59€ por dia durante as suas viagens ao
estrangeiro, comparativamente com as viagens
dentro do território nacional.

Em termos globais, estes turistas têm por norma o
hábito de gastar mais dinheiro em viagens de
“Lazer, Recreio ou Férias”, principalmente no
estrangeiro.

As maiores diferenças no gasto diário médio por
viagem entre viagens ao estrangeiro ou em
Portugal verificam-se nas nas viagens “Lazer,
Recreio ou Férias” (diferença de
aproximadamente 46,16€) e viagens
“Profissionais ou Negócios” (cerca de 30,80€ de
diferença).

Gasto Diário Médio por tipo de viagem Mundo vs. Portugal (€, 2013)
Fonte: INE; Análise KPMG
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Gasto Diário Médio (inclui alojamento)

Madeira
103,20 €

Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010); INE (2013)

Mundo
46,03 €

Média Global:
Portugal
21,44 €

-24,59 €
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Dispersão por grupo etário nas viagens outbound vs. Portugal (2012)
Fonte: INE; Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Desagregação dos viajantes portugueses por
grupo etário

A dispersão por grupo etário demonstra que o
grupo etário que mais realiza viagens outbound
se situa entre os 25 e os 44 anos (42,2%).

Nas viagens a nível doméstico, o grupo etário mais
relevante está compreendido entre os 25 e os 64
anos de idade (60,5%).

Por sua vez, a idade média dos turistas
portugueses que visitam a Madeira é de cerca de
39 anos.

Caracterização da Viagem e Turista

Os turistas portugueses 

escolhem maioritariamente 

hotéis de 3, 2 e 1 estrela 

como alojamento para 

viagens a Portugal e Hotéis 

de 4 estrelas e Hotéis-

Apartamento para as 

viagens à Madeira.

O grupo etário de maior 

peso nas viagens outbound

é dos 25 aos 44 anos, sendo 

que a nível doméstico 

predominam os turistas 

entre 25 e 64 anos de idades.
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Nota: Inclui hotéis de 5 (5*), 4(4*) e 3,2 e 1 (3*, 2* e 1*) estrelas, hotéis apartamento (HA), apartamentos turísticos (AT),
aldeamentos turísticos (ALD) e outros tipos de alojamento.

Dormidas dos turistas por tipologia de alojamento (%)
Fonte: INE; DREM; Análise KPMG

Tipologias de alojamento preferidas pelos
portugueses

Os Hotéis de 3, 2 e 1 estrelas são o tipo de
alojamento mais utilizado pelos turistas
portugueses nas suas férias em Portugal (ex.
RAM) (29% em 2013), sendo que os Hotéis de 4
estrelas surgem em segundo plano (26% em 2013)

No caso da Madeira, o tipo de alojamento
preferido pelos turistas portugueses quando
visitam este destino são os Hotéis de 4 estrelas
(35% em 2013), seguidos pelos Hotéis-
Apartamento (21% em 2013).

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Portugal
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Os portugueses costumam 

visitar a Madeira com a 

Família (no Verão) ou 

Sozinhos (no Inverno).

A dimensão média de um 

grupo de portugueses a 

visitar a Madeira é de 2,71 

pessoas.

Os turistas portugueses a 

visitar a Madeira encontram-

se na sua maioria 

empregados.

Condição face ao trabalho dos turistas portugueses a visitar a Madeira
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Verão Inverno

52%
19%

14%

10%
5%

Empregado
(Outrem)

Empregado
(Conta Própria)

Estudante

Reformado

Desempregado

64%
16%

9%
7% 3%

Condição face ao trabalho dos portugueses

A maioria dos turistas portugueses que visitam
a Madeira encontram-se empregados por conta
de outrém ou por conta própria (71% no Verão, e
80% no Inverno).

Adicionalmente, os estudantes portugueses
costumam escolher principalmente o Verão
para visitar a Madeira, embora efectuem visitas
durante todo o ano.

Apenas uma pequena proporção dos portugueses
a visitar a Madeira se encontra desempregado.

Caracterização da Viagem e Turista

Companhia nas viagens à Madeira

Os portugueses tipicamente visitam a Madeira
em Família (durante o Verão) ou Sozinhos (no
Inverno),

As visitas em casal (com o cônjuge ou
companheiro) são também prática comum durante
todo o ano, embora em menor escala
comparativamente com as visitas em família no
Verão ou Sozinho no Inverno.

A grande incidência de viagens “Sozinho” para a
Madeira durante o Inverno, está directamente
relacionada com o maior peso das viagens por
motivos profissionais do passageiro Português
(não residente), nesta altura do ano.

Companhia para Viagens à Madeira (2013)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

40%

28%
20%

11% 9%
13%

24%

58%

2%
7%

Família Casal Sozinho Grupo
Organizado

Amigos

Verão

Inverno

Dimensão Média do Grupo de Viagem à Madeira

2,71 pessoas
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Caracterização dos Mercados Emissores
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Motivação das viagens por parte dos turistas portugueses (% do total de viagens efectuadas)
Fonte: INE; Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Motivação dos portugueses para as suas viagens em Portugal e ao
estrangeiro

A visita a familiares ou amigos (48,4%) e o lazer, recreio ou férias (41,2%)
são as maiores motivações por parte dos portugueses para viagens em
território nacional.

Para as viagens outbound, lazer, recreio e férias (44,5%) é a principal
motivação para as viagens outbound, sendo que as viagens profissionais ou
de negócios e visitas a familiares ou amigos são duas outras motivações
relevantes para este tipo de viagem.

Ciclo de Vida: Motivação

Motivação 2013

Portugal Visita a Familiares/Amigos 48,4%

Lazer, Recreio ou Férias 41,2%

Profissionais ou Negócios 5,9%

Religião 1,2%

Saúde 0,3%

Outros Motivos 3,1%

Mundo Lazer, Recreio ou Férias 44,5%

Visita a Familiares/Amigos 29,9%

Profissionais ou Negócios 22,6%

Religião 1,2%

Saúde 0,1%

Outros Motivos 1,7%

Motivação por produto procurado na Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas 
para uso interno do projecto)

Motivação dos portugueses para as viagens à
Madeira

No período de Verão, os aspectos como
Natureza e Sol & Mar assumem especial
relevância para os turistas portugueses a visitar a
Madeira, enquanto que no Inverno as motivações
são menos claras, com a opção “Outra” a assumir
uma maior importância, uma vez que nesta altura
do ano as viagens por motivos profissionais
têm um peso superior.

O lazer, recreio e férias são, 

tipicamente, a motivação de 

viagem mais comum para os 

portugueses viajarem para o 

estrangeiro.

No caso específico do 

turismo doméstico, os 

portugueses têm como 

principais motivações a 

visita a familiares e amigos 

(48%) e o lazer, recreio e 

férias (41%).

A maioria das visitas de 

portugueses à Madeira é 

motivada pelos factores 

Natureza e Clima, sendo que 

no Verão o aspecto Sol & 

Mar é igualmente relevante.

Os portugueses que visitam 
a Madeira tipicamente 

gozam 1 ou 2 períodos de 
férias distintos anualmente.
Adicionalmente, é também 
comum para os que visitam 

a Madeira no período do 
Inverno, gozarem mais de 2 

vezes férias por ano.

Motivação Verão Inverno

Natureza 46% 21%

Clima 34% 20%

Levadas 13% 5%

Golfe 2% 1%

Desportos Náuticos 3% 0%

Gastronomia e Vinhos 15% 7%

Sol e Mar 42% 18%

Festivais 12% 3%

Congressos / Incentivos 3% 3%

Qualidade / Preço 7% 7%

Outra 16% 54%

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Portugal

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março;



127

Em colaboração

"INTERVIR+ para uma Região cada vez mais europeia"

Os portugueses utilizam 

como principais meios de 

obtenção de informação 

para as visitas à Madeira a 

Internet, Agência de Viagens 

e os Websites de 

Companhias Aéreas.

Ciclo de Vida: Planeamento

Verão Inverno

Nota: Um turista poderá procurar informação através de vários meios em simultâneo; Verão e Inverno referem-se aos 
períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março;

Meios de obtenção de informação para as visitas à Madeira (%, 2013)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Meios de obtenção de informação com maior
utilização

Para viagens a realizar no período de Verão, os
portugueses utilizam maioritariamente a
Internet (40%) e as Agências de Viagens (40%)
como principal meio de obtenção de informação
para as suas viagens à Madeira.

Durante este período, os Websites de Companhias
Aéreas (20%) constituem também um importante
meio de informação para os turistas portugueses
que visitam a Madeira.

Nas viagens no período de Inverno, os
portugueses que visitam a Madeira procuram
informação principalmente na Internet (29%),
em Websites de Companhias Aéreas (29%) e/ou
em Agências de Viagens (27%).
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Ciclo de Vida: Aquisição

Evolução da organização das viagens por parte
dos turistas portugueses

A realização de viagens sem marcação tem um
peso muito elevado no total de viagens dos
residentes em portugal (77%), facto esse em
grande parte derivado de um volume elevado de
férias domésticas, utilizando casas próprias, de
familiares ou amigos ou mesmo recorrendo muito
ao alojamento local e residencial.

Nos ultimos anos assistiu-se a um aumento do
peso do “sem marcação” com uma ligeira
redução da marcação directa, bem como um
decréscimo de reservas efectuadas através de
agências de viagens ou operadores turísticos
tanto de pacotes tudo incluído como de reservas
parciais (ex.: só alojamento, apenas voo, etc.).

Organização das Viagens (% do número total de viagens dos residentes em Portugal)
Fonte: INEA maioria das viagens 

realizadas pelos portugueses 

não tiveram qualquer tipo de 

marcação prévia, facto esse 

que poderá estar relacionado 

com o grande peso do turismo 

interno e utilização de casas 

próprias, de familiares e 

amigos ou mesmo alojamento 

local/ residencial.

O uso das agências de viagens 

tradicionais tem vindo a 

decrescer devido a factores 

como a diminuição do 

rendimento disponível dos 

portugueses, crescente 

utilização de agências de 

viagens online ou websites 

companhias aéreas low cost e 

maior autonomia. No entanto, 

em alguns tipos de ofertas que 

incluam voo e estadia, (ex. 

caraíbas) continuam a ser 

muito procuradas devido À sua 

competitividade.

Agência de Viagens ou Operador Turístico 

73 72 73 76 77

18 21 20 18 18
8 5 5 3 3

1 2 2 3 2

2009 2010 2011 2012 2013

Sem Marcação Directamente Parcialmente Tudo Incluído

Exemplos das principais Agências de Viagens utilizadas pelos portugueses Principais razões para a pouca utilização das
agências de viagens tradicionais

1 Rendimento disponível dos portugueses tem 
diminuído nos últimos anos;

2 Maior utilização das agências de viagens online e 
vouchers promocionais como alternativa aos canais 
de distribuição tradicionais;

Tradicionais Online

3 Diminuição da aquisição de passagens aéreas 
pelas agências de viagem devido às companhias 
aéreas low cost (com website próprio);

4 Maior autonomia e nível de informação dos 
portugueses, dispensando a utilização de 
operadores turísticos / agências de viagens para 
planear a sua viagem.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Portugal
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Serviços comprados atecipadamente pelos turistas Portugueses a visitar a Madeira
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

A maioria dos portugueses adquire a viagem para 
a Madeira num período entre 1 semana e 3 meses 

anteriormente à data de partida. 

Para viagens a realizar no Verão, este período é 
mais alargado, chegando aos 6 meses de 

antecedência.

Serviços comprados antecipadamente

Em termos globais, os serviços que os portugueses
preferem adquirir antecipadamente à viagem
são o Voo e, em menor escala, o Alojamento e
serviços de Rent-a-Car.

A aquisição antecipada do Voo, serviços de
Animação e outro tipo de serviços é mais comum
para viagens a realizar durante o período de Verão,
enquanto que os serviços de Alojamento e Rent-
a-Car são adquiridos antecipadamente com
maior frequência nas viagens realizadas durante
o Inverno.

Ciclo de Vida: Aquisição

Os portugueses tipicamente 

compram somente a viagem 

(≈34%), ou a viagem e 

estadia em separado (≈ 

33%), recorrendo a uma 

agência de viagens ou à 

internet para a sua 

aquisição.

A compra antecipada do Voo 

é comum entre os turistas 

portugueses nas suas 

visitas à Madeira.

Os portugueses têm por 

hábito adquirir a sua viagem 

ao arquipélago com 1 

semana a 3 meses (6 meses 

para viagens no Verão) de 

antecedência face à data de 

partida.

Características da viagem (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010); Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do 
projecto)

O quê?

Só viagem 34%

Viagem/ Estadia separadamente 33%

Pacote turístico 25%

Não sabe/ Não responde 8%

652 €

225 €

Verão

Inverno

Preço médio do 
pacote turístico

Forma de aquisição (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

A quem?

36%

45%

4%
12% 3%

Agência de viagens Internet
Directa Empresa
Outros

94

27

7 3 3

78

41

21

1

Voo Alojamento Rent-a-Car Animação Outro

Verão

Inverno

Em contraste com a tendência verificada nos Voos e restantes 
serviços, o Alojamento e os serviços de Rent-a-Car são adquiridos 
com antecedência principalmente nas visitas a realizar durante o 

período de Inverno.

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Portugal

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março;
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Os turistas residentes em 

Portugal que visitam a 

Região Autónoma da 

Madeira classificam os 

serviços, infra-estruturas, as 

férias e imagem da RAM 

entre os 4,0 e os 4,5 numa 

escala de 1 (menor grau de 

satisfação) a 5 (maior grau 

de satisfação).

Os níveis de satisfação com 

os factores “Férias” e 

“Imagem” são 

particularmente altos 

durante o ano inteiro.

No entanto, em termos de 

lealdade ao destino, estudos 

indicam que o português 

não é muito leal ao destino 

Madeira.

Ciclo de Vida: Satisfação

Nível de Satisfação do Turista (1-5)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto); Barómetro Regional da Qualidade – Avaliação da Satisfação dos Turistas (2011)

Nota: Escala utilizada de 1 (nível de satisfação mais baixo) a 5 (nível de satisfação mais alto); Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a 
Outubro e o segundo de Novembro a Março;

4,0

4,1

4,3 4,3

4,1 4,1

4,3

4,5

Serviços Infraestruturas Férias Imagem

Verão Inverno

Nível de Satisfação do Turista

A maioria dos turistas portugueses que visitam a Madeira apresenta um nivel de satisfação semelhante ao longo do ano.

Os factores com o nível de satisfação mais elevado por parte destes turistas são as Férias e a Imagem, tanto no período de Verão como
no Inverno (valores entre 4,3 e 4,5).

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Portugal

Lealdade do Turista

Segundo inquéritos realizados na RAM em 2011, a probabilidade do turista Português escolher a RAM como destino de férias no
ano seguinte era de 51%, valor inferior à média de 53,8% da amostra realizada. A probabilidade de recomendar a região como destino
de férias foi de 68,7%, valor abaixo da média de 77,3% da amostra.
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Meios de transporte com maior utilização

Em termos globais, os portugueses utilizam
maioritariamente o Carro (82,8%) e o Avião
(6,9%) como principais meios de transporte para
as suas viagens. (dados 2013)

Decompondo os dados, verificamos que para as
viagens com destino ao estrangeiro os
portugueses preferem a utilização do avião
(65,1%) devido às maiores distâncias percorridas
até ao destino em relação às viagens dentro de
território nacional.

No caso das viagens domésticas, o meio de
transporte favorito é maioritariamente o carro
(88,2%), devido essencialmente à curta distância a
percorrer até ao destino.

Evolução dos Meios de Transporte utilizados pelos turistas portugueses
Fonte: INEOs meios de transporte 

maioritariamente utilizados 

pelos portugueses são o 

carro (82,8%) e o avião 

(6,9%), sendo que a 

utilização do primeiro é 

especialmente importante 

nas viagens a nível 

doméstico enquanto que o 

avião adquire maior 

relevância nas viagens para 

destinos internacionais.

Caracterização das deslocações

81,9% 81,7% 81,4% 82,8%

8,5% 8,5% 7,6% 6,9%
5,1% 5,2% 6,6% 5,5%

2010 2011 2012 2013

Outro

Barco

Comboio

Autocarro

Avião

Carro

0,5%
0,9%

0,5%
0,8%

0,4%
1,1%

3,0% 3,2% 3,0%

Mundo Portugal

22,9
%

65,1
%

8,8%

0,5%1,3%

88,2%

1,6%

5,2%
3,7% 0,9%

0,4%
0,9%

3,5%

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Portugal
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3 horas

Roma
2h45

Oslo
3h50

Moscovo
5h20

Istambul
4h30

Amesterdão
2h45

Londres
2h25Dublin

2h30

Lisboa

Paris
2h15

Madrid
1h00

Frankfurt
2h50

A maior parte do turismo 

internacional em Portugal é 

de proximidade, daí o 

mercado europeu ser 

atractivo, estando as 

principais cidades a uma 

distância igual ou menor que 

3 horas de Lisboa.

Espanha e França foram os 

principais destinos dos 

turistas portugueses em 

2013.

Geneva
2h20

Caracterização das deslocações

Principais Destinos das viagens dos portugueses (2013)
Fonte: INE

1 Espanha
2 França
3 Outros países UE
4 Reino Unido
5 Itália
6 Alemanha

1 União Europeia
2 Outros países Europa
3 África
4 América
5 Ásia e Oceânia

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Portugal

Madeira
1h30

1 Portugal
2 Reino Unido
3 Espanha
4 França
5 Alemanha
6 Itália
7 Holanda
8 Bélgica
9 Irlanda
10 Dinamarca

2011

TOP 10 países por tráfego 
aéreo de passageiros (UE)
Fonte: Relatório Anual Estatístico de 
Tráfego – ANA Aeroportos, 2011

TOP 10 cidades por tráfego 
aéreo de passageiros
Fonte: Relatório Anual Estatístico de 
Tráfego – ANA Aeroportos, 2011

2011

1 Londres
2 Paris
3 Madrid
4 Frankfurt
5 Funchal
6 Lisboa
7 Barcelona
8 Geneva
9 Amesterdão
10 Bruxelas
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Caracterização das deslocações

Aeroporto da 
Madeira 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 1.108,4 1.026,9 1.065,5

Nº de Movimentos 12.445 11.350 11.080

Taxa de Ocupação (media) 74,3% 76,1% 80,4%

Aeroporto do 
Porto Santo 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 73,9 65,7 63,6

Nº de Movimentos 2.550 2.316 2.175

Taxa de Ocupação 55,5% 45,3% 54,2%

Corresponde a 
45% do total de 
passageiros do 

aeroporto da 
Madeira.

Corresponde a cerca de 66% 
do total de passageiros do 
aeroporto do Porto Santo.

Principais aeroportos portugueses em termos de passageiros em 2013 com rotas para a Região Autónoma da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Aeroporto da 
Madeira Aeroportos

Passageiros
(milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Lisboa (LIS) 815,0 755,7 793,2 7.870 7.191 7.219

Porto (OPO) 230,1 215,4 217,2 1.916 1.738 1.590

Porto Santo (PXO) 39,8 32,9 31,6 2.168 1.965 1.834

Ponta Delgada, João Paulo II (PDL) 20,6 20,1 19,9 400 389 370

Aeroporto do 
Porto Santo Aeroportos

Passageiros
(milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Madeira (FNC) 43,6 37,2 33,5 2.180 1.991 1.873

Lisboa (LIS) 25,7 23,2 23,7 320 273 242

Porto (OPO) 4,59 5,32 6,32 45 49 53

Nota: (1) N/D – Não Disponível.

Em 2013, o tráfego de 

passageiros provenientes de 

Portugal representou cerca 

de 45% do total de 

passageiros do aeroporto da 

Madeira e 66% do aeroporto 

do Porto Santo.

Analisando dados de 2013, 

Lisboa (LIS) foi o aeroporto 

português que providenciou 

um maior número de 

passageiros para o 

aeroporto da Madeira na 

cidade do Funchal, enquanto 

que Madeira (FNC) 

providenciou o maior 

número de passageiros 

provenientes de Portugal 

para o aeroporto do Porto 

Santo. 

Nº de Passageiros, Movimentos e Taxas de Ocupação para os aeroportos da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Portugal

Movimentos de passageiros 
de/para aeroportos nacionais 
incluem residentes na RAM 
e cidadãos não portugueses 
que utilizem os aeroportos 
nacionais para chegar à 
Madeira.
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8,5%

3,4%

15,4%

6,5%

1,8% 2,2%
0,1% 0,6% 0,7%

4,8%

23,5%

32,7%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Em 2013, passaram pelo 

Porto do Funchal 1.068 

passageiros portugueses em 

trânsito em navios de 

cruzeiro (cerca de 0,2% do 

total).

No mesmo período registou-

se um maior número de 

passageiros portugueses em 

trânsito em navios de 

cruzeiro no Porto do 

Funchal durante os meses 

de Março, Novembro e 

Dezembro, com especial 

destaque para o último.

0,2%

1.068 passageiros

do total de passageiros
em trânsito em navios de
cruzeiro no Porto Funchal

Passageiros em trânsito em navios de cruzeiro

Os períodos com maior expressão em termos de passageiros portugueses em trânsito em navios de cruzeiro no Porto do
Funchal são o mês de Março, Novembro e Dezembro, representando cerca de 71,6% de forma agregada.

Caracterização das deslocações

Movimento de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro
Fonte: DREM; Análise KPMG

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização do Perfil do Turista – Portugal
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PREVISÃO

PREVISÃO

Esperança Média de Vida e Idade de Reforma (anos)
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 
EU-27 Member States (2008-2060), 2009; Público: Ecpnomia, 2013

Sendo previsto que o 

número de viajantes 

(outbound) aumente a um 

ritmo superior ao aumento 

da população total, espera-

se que exista um aumento 

da percentagem de viajantes 

holandeses que saem do 

país.

Perante uma esperança 

média de vida que cresce a 

um ritmo superior aos 

aumentos da idade de 

reforma, projecta-se um 

aumento do número de anos 

durante os quais a 

população holandesa goza a 

reforma.

Porjecções: População total (milhões) e Percentagem de viajantes – Outbound (%)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Percentagem de viajantes holandeses (outbound)
em relação à população total do país

Ambos os indicadores, população total e número
de viajantes (outbound), apresentam tendências de
crescimento no futuro a uma média anual de 0,31% e
0,47%, respectivamente.

Como tal, sendo previsto o aumento do número de
viajantes belgas que saem para o estrangeiro a um
ritmo superior ao aumento da população total do país,
espera-se que a percentagem de viajantes
(outbound) venha também a aumentar.

Esperança média de vida e Idade de reforma (anos)
Fonte: World DataBank, The World Bank, 2014; Trading Economics (dados 2014); Análise KPMG

Holandeses em idade de reforma

Em 2013, foi estabelecido que a idade de reforma para
a população holandesa iria aumentar dois meses e
meio por ano, até atingir os 67 anos.

No entanto, apesar da tendência crescente da idade de
reforma até ao ano 2028, verifica-se que as previsões
relativamente à evolução da esperança média de
vida apontam para um crescimento a um ritmo
superior, nomeadamente segundo uma taxa anual
média de crescimento de cerca de 0,33% (TAMC 2003-
2012).

Deste modo, prevê-se um aumento do número de
anos durante os quais a população holandesa goza
da idade de reforma.
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Caracterização Macroeconómica

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica – Holanda
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PREVISÃO

Tendo em consideração a 

variação dos indicadores 

económicos PIB Real, PIB 

per capita e taxa de 

desemprego, conclui-se que 

as previsões apontam para 

uma melhoria do cenário 

macroeconómico na 

Holanda.

Num futuro próximo, 

projecta-se um aumento da 

despesa em turismo no 

estrangeiro por parte da 

população holandesa. Para 

além disso, verifica-se que 

esta tendência vai ao 

encontro das previsões de 

aumento do PIB Real no 

país.

Evolução da despesa em turismo no estrangeiro (2000-2018)

Projectando a evolução da despesa em turismo no estrangeiro
segundo uma taxa anual média de crescimento constante e igual
à dos últimos três anos, conclui-se que a tendência aponta para
um aumento progressivo da despesa em turismo no
estrangeiro por parte da população holandesa.

Para além disso, verifica-se que a evolução da despesa em
turismo no estrangeiro tende a acompanhar as oscilações da
evolução do PIB Real do país, pelo que, como tal, as previsões
de aumento da despesa vão ao encontro das previsões de
aumento do produto.

Evolução do cenário macroeconómico do país (2008-2018)

Projecta-se, não só um aumento do PIB Real e do PIB per capita
holandês, mas também uma redução da taxa de desemprego,
pelo que, como tal, é possível afirmar que são esperadas
melhorias ao nível do cenário macroeconómico nacional.

PREVISÃO

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

PIB per capita
(Euros)

2014

Taxa de Desemprego
(%)

2015 20162017 20182008 2009 2010 2011 2012 2013

562
544
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3,1
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PIB Real (Mil Milhões de Euros)

Despesa em Turismo no Estrangeiro (Mil Milhões de Euros)

Projecções: PIB Real e Despesa em turismo no estrangeiro
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise 
KPMG

Caracterização Macroeconómica

Projecções: Indicadores Económicos 
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG

Caracterização dos Mercados Emissores
Caracterização Macroeconómica – Holanda
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Mundo

O número de turistas 
holandeses a efectuar 
viagens outbound e 
especificamente para 
Portugal encontra-se em 
tendência de crescimento, 
sendo que na Madeira o 
número de holandeses tem-
se mantido estável.

Os holandeses preferem 
viajar em Julho e Agosto, 
sendo que costumam viajar 
para a Madeira no período 
entre Maio e Setembro.

Meses em que os holandeses viajam

Os meses de Julho e Agosto são os períodos
mais procurados pelos turistas holandeses nas
suas viagens outbound.

Os holandeses viajam para Portugal (ex. RAM)
principalmente entre os meses de Julho e
Setembro.

No caso específico da Madeira, os holandeses
tipicamente preferem visitar este destino
durante o período compreendido entre os
meses de Maio e Setembro.

Desagregação mensal das viagens do turista Holandês (%, 2012)
Fonte: Eurostat; INE; DREM; Análise KPMG

Caracterização da Viagem e Turista

Evolução anual do número total de turistas outbound (milhares)
Fonte: World Bank; INE; DREM 

Aumento dos turistas outbound holandeses

Analisando a evolução dos turistas holandeses nas
suas viagens outbound para o período
compreendido entre 2008 e 2013, verificamos que
nos últimos 4 anos o número de holandeses a
efectuar viagens outbound tem aumentado,
após o ligeiro decréscimo em 2009.

Esta tendência de crescimento aplica-se de igual
forma a viagens para Portugal por parte dos
turistas holandeses.

No caso específico da Madeira, após o melhor
registo do período em análise em 2008, o número
total de turistas holandeses na Madeira decresceu
durante 2 anos, voltando a registar um valor igual
ao de 2008 no ano 2011. Após nova quebra
procedente desse ano, o número de turistas
holandeses na Madeira tem-se mantido estável.

Nota: Valores mundiais calculados de acordo com o número de viagens outbound.
Valores para Portugal e Madeira calculados de acordo com o número de hóspedes na respectiva região mensalmente.

Nota: Valores mundiais em número de viajantes outbound.
Valores para Portugal e Madeira em número de hóspedes na respectiva região anualmente.

18.399
18.340 18.368

18.560
18.628

18.715

367 335 352 388 408 457

39 36 35 39 37 37
0

200

400

600

800

1.0 00

1.2 00

1.4 00

1.6 00

1.8 00

2.0 00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mundo Portugal Madeira

Caracterização dos Mercados Emissores
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Na Madeira, os turistas 
Holandeses têm estadias 
médias superiores em cerca 
de 1 dia, relativamente às 
que têm quando passam 
férias em Portugal (valores 
de 2013)

Em média, os turistas 
holandeses gastam 128,30 €
por dia durante a sua viagem 
à Madeira.

Os turistas holandeses 
escolhem maioritariamente 
Hotéis de 4 estrelas como 
alojamento para viagens à 
Madeira.

Estadia média de viagens a Portugal vs. Madeira (dias)
Fonte: Eurostat; INE; DREM

Portugal
Madeira

Dormidas dos turistas por tipologia de alojamento (%)
Fonte: INE; DREM

Tipologias de alojamento mais utilizadas pelos
holandeses

Os Hotéis-Apartamento e Apartamentos
Turísticos são os tipos de alojamento mais
utilizado pelos turistas holandeses que visitam
Portugal.

Das dormidas registadas em Portugal,
aproximadamente 47% são em estabelecimentos
destes tipos. (dados de 2013)

No caso da Madeira, os holandeses preferem os
Hotéis de 4 estrelas, surgindo os Hotéis-
Apartamento como segunda preferência.

Das dormidas de holandeses registadas na
Madeira em 2013, cerca de 45% são em Hotéis de
4 estrelas.

De 2012 para 2013 verificou-se um acréscimo de
turistas holandeses a preferir ficar hospedados em
Hotéis de 4 estrelas na Madeira, em contraste com
o decréscimo nos Hotéis-Apartamento.Nota: Inclui hotéis de 5 (5*), 4(4*) e 3,2 e 1 (3*, 2* e 1*) estrelas, hotéis apartamento (HA), apartamentos turísticos (AT),

aldeamentos turísticos (ALD) e outros tipos de alojamento.

Gasto Diário Médio

Madeira
128,30 €

Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Caracterização da Viagem e Turista

Número médio de dias de viagem

Em média, na Madeira os turistas residentes na
Holanda têm estadias médias mais prolongadas na
Madeira (5,8 dias em 2013) do que em Portugal
(4,8 dias em 2013).

Durante a totalidade do periódo em análise (2007 a
2013), a estadia média das viagens dos turistas
holandeses a Portugal foi sempre inferior à
registada para as viagens à Madeira.

5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,2
4,8

5,9 5,6 5,9 5,8 5,7 6,0 5,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5   6   

18   19   

12   13   

28   
26   

22   21   

12   12   

4   4   

10   11   

40   

45   

4   4   

30   

25   

5   4   
0   0   

11   11   

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

5* 4* 3*, 2* e 1* HA AT ALD Outros

Portugal Madeira

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Holanda



140

Em colaboração

"INTERVIR+ para uma Região cada vez mais europeia"

12,4%

11,0%

18,5%

41,0%

17,1%

15 - 24

25-34

35-44

45-64

>65

Dispersão por Grupo Etário nas viagens outbound (2013)
Fonte: Eurostat; Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)O grupo etário de maior 

peso nas viagens outbound
é dos 45 aos 64 anos, sendo 
que os turistas holandeses a 
visitar a Madeira têm em 
média uma idade de 54,7 
anos.

As viagens à Madeira em 
Família e em Casal (no 
Inverno) são as mais 
comuns por parte dos 
turistas holandeses.

A dimensão média de um 
grupo de holandeses que 
viajam para a Madeira é de 
2,11 pessoas.

Os turistas holandeses a 
visitar a Madeira encontram-
se na sua maioria 
empregados, com os 
reformados a terem mais 
peso durante o Inverno.

Com quem viajam os turistas holandeses para
a Madeira?

Os turistas holandeses têm maioritariamente por
hábito viajar para a Madeira em Família ou em
Casal (maioritariamente durante o Inverno).

Durante o Verão, também é comum os holandeses
viajarem para a Madeira com amigos.
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Companhia para viagens à Madeira (2013)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Dimensão Média do Grupo de Viagem à Madeira

2,11 pessoas
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

Caracterização da Viagem e Turista

Condição face ao trabalho dos holandeses

A maioria dos turistas holandeses que visitam
a Madeira encontram-se empregados por conta
de outrém ou por conta própria (78% no Verão, e
73% no Inverno).

Verifica-se uma maior proporção de
holandeses reformados a efectuarem viagens
ao arquipélago durante o período de Inverno.

Condição face ao trabalho dos turistas holandeses a visitar a Madeira por época do ano
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Verão Inverno

Dispersão por grupo etário

A dispersão por grupo etário demonstra que o
grupo etário que mais realiza viagens outbound
se situa entre os 45 e os 64 anos (41%).

Em relação aos turistas holandeses que visitam a
Madeira, a sua idade média situa-se inserida no
grupo etário que mais viagens outbound efectua
(≈54,7 anos).

55%

23% 14%
40%

0%
40%

Família Amigos Casal

Verão

Inverno

55%23%

18%

4% Empregado (Outrem)

Empregado (Conta
Própria)

Reformado

Estudante

53%27%

20%

Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março;

Caracterização dos Mercados Emissores
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As Férias, Recreio e Lazer 
são, tipicamente, a 
motivação mais comum para 
as viagens outbound
realizadas pelos holandeses.

Os holandeses viajaram para 
a Madeira maioritariamente 
motivados pela Natureza 
(factor mais importante no 
Verão), Sol e Mar, o Clima 
(factor de maior importância 
no período de Inverno) e as 
Levadas.

Evolução do tipo de viagem pretendida

Para o turista holandês, as Férias, Recreio ou
Lazer são a principal motivação para as
viagens outbound, tendo representado em 2012
cerca de 93% das viagens efectuadas para o
estrangeiro.

Motivação 2012

Mundo Férias, Recreio ou Lazer 93,2%

Profissional ou Negócios 6,4%

Outro (ex.: Religião, Saúde, etc.) 0,3%

A maioria dos 
holandeses a visitar 
a Madeira tem por 

hábito gozar 2 
períodos de férias 
distintos durante o 

ano

Ciclo de Vida: Motivação

Motivação por produto procurado na Madeira (%)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Motivação Verão Inverno

Natureza 82% 67%

Clima 64% 87%

Levadas 32% 27%

Golfe 0% 7%

Desportos 
Náuticos 0% 0%

Gastronomi
a e Vinhos 9% 7%

Sol e Mar 41% 47%

Festivais 0% 0%

Congressos
/ Incentivos 0% 0%

Qualidade / 
Preço 9% 7%

Outra 9% 20%
Nota: Um turista poderá ter mais que uma motivação para visitar o arquipélago da Madeira; Verão e Inverno referem-se aos períodos 
IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março

Evolução do tipo de motivação para as viagens
à Madeira
As visitas dos holandeses à Madeira são
maioritariamente motivadas pela Natureza, Sol e
Mar, o Clima e as Levadas, sendo a Natureza o
factor mais relevante no Verão e o Clima nas
viagens realizadas durante o período de Inverno.

Motivação dos holandeses para realização de viagens outbound
Fonte: Eurostat; Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
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3%

7%

13%

87%

Nenhum

Publicações de Viagem

Agência de Viagens

Internet

5%

18%

23%

59%

64%

Nenhum

Publicações de Viagens

Website Companhia Aérea

Internet

Agência de Viagens

Durante o Verão, as 
Agências de Viagem e a 
Internet são os meios de 
obtenção de informação 
mais utilizados por parte dos 
holandeses a visitar a 
Madeira.

No Inverno, os holandeses 
procuram informação para 
as suas visitas à Madeira 
principalmente através da 
Internet.

Ciclo de Vida: Planeamento

Verão Inverno

Nota: Um turista poderá procurar informação através de vários meios em simultâneo; Verão e Inverno referem-
se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março.

Meios de obtenção de informação para as visitas à Madeira (%, 2013)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Meios de obtenção de informação com maior
utilização

Os holandeses utilizam maioritariamente as
Agências de Viagens (64%) no Verão e a
Internet (87%) no Inverno como principais meios
de obtenção de informação para as suas viagens à
Madeira. (dados 2013)

A Internet no período de Verão, embora não seja o
meio de obtenção de informação preferido pelos
holandeses, é regularmente utilizado.

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Holanda



143

Em colaboração

"INTERVIR+ para uma Região cada vez mais europeia"

Na aquisição de uma viagem 
outbound, os holandeses 
preferem reservar o 
alojamento separadamente, 
todos os serviços 
individualmente ou adquirir 
um pacote de férias.

Cerca de 79 membros da 
Associação Holandesa de 
Operadores e Agentes 
Turísticos programam o 
destino Portugal.

Ciclo de Vida: Aquisição

Organização das Viagens outbound (2012)
Fonte: ANVR; NBTC – NIPO Research; CVO

28%

25%
23%

15%

9%

Alojamento
separadamente

Organização
Individual

Pacote de Férias

Organização
Parcial

Transporte
separadamente

Organização das viagens outbound por parte
dos turistas holandeses

Os holandeses têm por hábito organizar a viagem
reservando o alojamento separadamente (28%),
efectuando as reservas de forma individual
(25%) ou adquirindo um pacote de férias (23%).
A organização parcial também tem alguma
relevância, representando 15% das viagens.

Operadores Turísticos e Agências de Viagens na Holanda (2013)
Fonte: Associação Holandesa de Operadores e Agentes Turísticos (ANVR)

Tipo de Entidade Nº

Operadores Turísticos 226

Agentes de Viagens 
(incluindo Agências) 1.058

Agentes de Viagens Aéreas 119

Membros da ANVR a 
programar Portugal 79

Meios de transporte para o exterior com maior
utilização

Tendo em conta os membros actuais da
Associação Holandesa de Operadores e Agentes
Turísticos (ANVR), existem cerca de 79 destes a
programar o destino Portugal.

Nota: Número com base nos membros da Associação Holandesa de Operadores e Agentes Turísticos (ANVR).

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Holanda
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Os holandeses tipicamente 
compram a viagem em 
pacote turístico (≈70%) e 
recorrem a à internet ou a 
uma agência de viagens 
para adquirir a viagem.

A compra antecipada do 
Voo, Alojamento e, em 
menor escala, de serviços 
de Rent-a-Car é comum 
entre os turistas holandeses 
nas suas visitas à Madeira.

Estes têm por hábito 
adquirir a sua viagem ao 
arquipélago com 3 a 6 
meses (Verão) ou 1 semana 
a 3 meses (Inverno) de 
antecedência face à data de 
partida.

O quê?

Só viagem 4%

Viagem/ Estadia separadamente 16%

Pacote turístico 70%

Não sabe/ Não responde 10%

Forma de aquisição (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010)

A quem?

39%

50%

5% 5% 1%

Agência de viagens Internet
Directa Empresa
Outros

768 €

933 €

Verão

Inverno

Preço médio do 
pacote turístico

Ciclo de Vida: Aquisição

Serviços comprados atecipadamente pelos turistas holandeses a visitar a Madeira
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Serviços comprados antecipadamente

Em termos globais, os serviços que os holandeses
preferem adquirir antecipadamente à viagem
são o Voo, Alojamento e, embora em menor
escala, serviços de Rent-a-Car.

A aquisição antecipada deste tipo de serviços é
mais comum para viagens a realizar durante o
período de Verão, à excepção do Alojamento, cuja
aquisição antecipada é mais proeminente para as
visitas no Inverno.

A maioria dos holandeses adquire a viagem para 
a Madeira num período entre 3 e 6 meses (Verão) 
ou 1 semana e 3 meses (Inverno) anteriormente à 

data de partida

Características da viagem (%)
Fonte: Gasto Turístico na Madeira (2009/2010); Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do 
projecto)
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Nota: Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março;
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Os turistas residentes na 
Holanda que visitam a 
Região Autónoma da 
Madeira classificam os 
serviços, infra-estruturas, as 
férias e imagem da RAM 
entre os 3,9 e os 4,4 numa 
escala de 1 (menor grau de 
satisfação) a 5 (maior grau 
de satisfação).

Nível de Satisfação do Turista (1-5)
Fonte: Estudo do Perfil do Passageiro – ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Ciclo de Vida: Satisfação

Nota: Escala utilizada de 1 (nível de satisfação mais baixo) a 5 (nível de satisfação mais alto); Verão e Inverno referem-se aos períodos IATA, sendo o 
primeiro de Abril a Outubro e o segundo de Novembro a Março;

3,9 3,9

4,3

4,4

4,1

4,3

4,4

4,1

Serviços Infraestruturas Férias Imagem

Verão Inverno

Nível de Satisfação do Turista

A maioria dos turistas holandeses que visitam a Madeira apresenta um nivel de satisfação com o factor Férias ao longo do ano.

No que diz respeito aos Serviços e Infraestruturas, os holandeses mostram um grau de satisfação relativamente superior no período
de Inverno, especialmente no factor Infraestruturas.

Em contraste, os holandeses classificam o factor Imagem com um nível superior no período de Verão, comparativamente com o Inverno.

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Holanda
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O meio de transporte 
maioritariamente utilizado 
pelos holandeses é o Carro 
(70% das viagens).

Nas viagens para o exterior, 
os holandeses optam na 
maior parte das suas 
viagens pelo Carro ou Avião.

Meios de transporte com maior utilização na
generalidade das viagens dos holandeses

Os holandeses utilizam maioritariamente o
Carro (70%) como principal meio de transporte
para as suas viagens.

Em segunda instância, o avião é utilizado em 16%
das viagens efectuadas pelos belgas, enquanto
que o comboio é utilizado em 11% das viagens.

Caracterização das deslocações

48%

42%

5% 4% 1%

Carro Avião Autocarro Comboio Outro

Modo das Viagens para o Exterior – outbound (%, 2012)
Fonte: Eurostat

Meios de transporte para o exterior com maior
utilização

Quando a análise é realizada apenas para viagens
para o exterior (outbound), conclui-se que os
holandeses utilizam maioritariamente o Carro
(48%) e o Avião (42%) como principais meios de
transporte para este tipo de viagens.

Meios de Transporte utilizados nas viagens pelos holandeses (%, 2012)
Fonte: Eurostat

70%

16%

11%

3%

Carro Avião Comboio Autocarro
Verão Inverno

Turquia Espanha

Espanha Turquia

Grécia Portugal

Verão Inverno

EUA Antilhas 
Holandesas

Egipto Egipto

Antilhas 
Holandesas EUA

Principais destinos de vôo (2013/2014)
Fonte: Associação Holandesa de Operadores e Agentes Turísticos (ANVR)

Europa Intercontinental

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Holanda
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A maior parte do turismo 
internacional na Holanda é 
de proximidade, daí o 
mercado europeu ser 
atractivo, estando as 
principais cidades a uma 
distância igual ou menor que 
3 horas de Amsterdão.

Segundo a Skyscanner: 
Reino Unido, Itália e 
Espanha foram os países 
mais procurados pelos 
holandeses em 2011, sendo 
que Portugal surge na 9ª 
posição.

1 Alemanha
2 França
3 Espanha

2011

1 Reino Unido
2 Itália
3 Espanha
4 Rússia
5 Alemanha
6 Grécia
7 França
8 Polónia
9 Portugal
10 Turquia

2011

TOP 10 destinos 
pesquisados 
Fonte: Skyscnaner – Travel 
Trends Report, 2012

3 horas

Roma
2h10

Lisboa
2h50

Oslo
1h40

Moscovo
3h15

Madrid
2h20

Istambul
3h15

Londres
1h00

Atenas
3h10

Varsóvia
1h55

Caracterização das deslocações

Berlim
1h15

Paris
1h05

Amsterdão

18%

15%

10%

57%
Alemanha
França
Espanha
Outros destinos

TOP Destinos das Viagens de Férias Outbound
Fonte: Eurostat; Organização Mundial do Turismo (OMT); Turismo de Portugal

1 França
2 Alemanha
3 Espanha
4 Bélgica
5 Reino Unido

2012

23%

15%

9%7%6%

40%

França
Alemanha
Espanha

Outros destinos

Bélgica
Reino Unido

Madeira
4h00

Caracterização dos Mercados Emissores
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Caracterização das deslocações

Aeroporto da 
Madeira 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 50,6 51,9 52,1

Nº de Movimentos 336 345 349

Taxa de Ocupação 84,0% 82,6% 80,4%

Aeroporto do 
Porto Santo 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 0 754 181

Nº de Movimentos 1 6 1

Taxa de Ocupação 0,0% 67,6% 95,8%

Corresponde a cerca de 2% 
do total de passageiros do 

aeroporto da Madeira.

Corresponde a cerca de 0,2% 
do total de passageiros do 
aeroporto do Porto Santo.

Principais aeroportos holandeses em termos de passageiros em 2013 com rotas para a Região Autónoma da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Aeroporto da 
Madeira Aeroportos

Passageiros
(milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Amsterdão, Schiphol (AMS) 50,6 51,9 52,1 334 344 348

Aeroporto do 
Porto Santo Aeroportos

Passageiros
(milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Amsterdão, Schiphol (AMS) N/D1 0,75 0,18 N/D1 6 1

Nota: (1) N/D – Não Disponível.

Em 2013, o tráfego de 

passageiros provenientes da 

Holanda para o aeroporto da 

Madeira tem aumentado, 

representando actualmente 

cerca de 2% do total de 

passageiros do aeroporto.

Analisando dados de 2013, 

Amsterdão, Schiphol (AMS) 

foi o aeroporto holandês que 

providenciou um maior 

número de passageiros para 

ambos os aeroportos 

existentes na RAM.

Nº de Passageiros, Movimentos e Taxas de Ocupação para os aeroportos da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Holanda
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Movimento de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro
Fonte: DREM; Análise KPMG

1,4%

6.776 passageiros

Caracterização das deslocações

do total de passageiros em
trânsito em navios de cruzeiro
no Porto do Funchal

14,2%

8,9%
10,3%

23,3%

2,8%
0,7% 0,0% 0,1% 0,8%

3,4%

13,2%

22,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Em 2013, passaram pelo 

Porto do Funchal 6.776 

passageiros holandeses em 

trânsito em navios de 

cruzeiro (cerca de 1,4% do 

total).

No mesmo período, 

registou-se um maior 

número de passageiros 

holandeses em trânsito em 

navios de cruzeiro no Porto 

do Funchal durante os 

meses de Abril e Dezembro.

Passageiros em trânsito em navios de cruzeiro

Os períodos com maior expressão em termos de passageiros holandeses em trânsito em navios de cruzeiro são os meses
entre Novembro e Dezembro e de Janeiro a Abril.

Dentro destes períodos, os meses de Abril (23,3%) e de Dezembro (22,3%) foram os que contaram com o maior número de
passageiros holandeses em trânsito.

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Holanda
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PREVISÃO

PREVISÃOPerante as previsões de 

estabilização da população 

total e de crescimento do 

número absoluto de 

viajantes (outbound) belgas, 

projecta-se um aumento da 

percentagem de viajantes 

belgas a saírem do país.

Relativamente à idade de 

reforma, não sendo previsto 

nenhum aumento num 

futuro próximo, e ainda, 

prevendo-se uma evolução 

da esperança média de vida 

segundo uma taxa anual 

média de crescimento 

constante e positiva, espera-

se que o número de anos 

durantes os quais a 

população belga goza da 

reforma venha a aumentar.

Projecções: População total (milhões) e Percentagem de viajantes – Outbound (%)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Percentagem de viajantes belgas (outbound) em
relação à população total do país

Relativamente à população total belga, projecta-se
que esta venha a estabilizar no curto-prazo.

No que diz respeito ao número de viajantes belgas a
sair para o estrangeiro, prevê-se um crescimento
anual de cerca de 2,85% ao ano.

Assim, sendo prevista uma taxa de crescimento do
número de viajantes (outbound) que é superior à taxa
de crescimento da população do país, projecta-se
um aumento da percentagem de viajantes belgas
a saírem para o estrangeiro.

Belgas em idade de reforma

Na Bélgica, a idade de reforma sofreu um aumento
dos 60 para os 65 anos de 2009 para 2010,
respectivamente. Contudo, não é previsto nenhum
outro aumento da idade de reforma num futuro
próximo.

No que diz respeito à esperança média de vida,
estima-se que esta continue a aumentar segundo
uma taxa anual média de 0,29%.

Deste modo, projecta-se naturalmente um aumento
do número de anos durante os quais a população
belga goza a idade de reforma.

10,6

9,6

90%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

6
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8

9

10

11

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

População Total (Milhões)

Número de Viajantes - Outbound (Milhões)

Percentagem de viajantes - Outbound (%)

79,7 80,6 81,8

60

65 65

2008 2010 2012 2014 2016 2018

Esperança Média de Vida (Anos) Idade de Reforma (Anos)

Projecções: Esperança média de vida e Idade de reforma (anos)
Fonte: World DataBank, The World Bank, 2014; Trading Economics (dados 2014); Análise KPMG

Caracterização Macroeconómica

Caracterização dos Mercados Emissores
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PREVISÃO

PREVISÃO

Tendo em consideração as 

previsões, não só de 

aumento do PIB Real e do 

PIB per capita, mas também 

de redução da taxa de 

desemprego no país, 

esperam-se melhorias do 

cenário macroeconómico 

belga.

Perante a relação histórica 

entre os valores do PIB Real 

do país e da despesa em 

turismo no estrangeiro, 

conclui-se que esta despesa 

tende a variar em função do 

PIB Real. Desta forma, tendo 

em conta as previsões de 

curto-prazo de ambos 

indicadores, verifica-se 

também que a tendência de 

crescimento da despesa em 

turismo no estrangeiro vai 

ao encontro da previsão de 

aumento do PIB Real.

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

Projecções: Indicadores Económicos 
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG

PIB per capita
(Euros)

2014

Taxa de Desemprego
(%)

2015 20162017 20182008 2009 2010 2011 2012 2013

Projecções: PIB Real e Despesa em turismo no estrangeiro
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Evolução da despesa em turismo no estrangeiro (2000-2018)

Projecções da despesa em turismo no estrangeiro por parte da
população belga indicam não só para um aumento desta
despesa, mas também que esta tende a variar de acordo
com a evolução do PIB Real do país, pelo que, como tal, a sua
evolução vai ao encontro da previsão de aumento deste
indicador (PIB Real).

Evolução do cenário macroeconómico do país (2008-2018)

Projecta-se, não só um aumento do PIB Real e do PIB per
capita do país, mas também uma diminuição da taxa de
desemprego em relação aos valores do ano corrente.
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Mundo Portugal (ex. RAM) Madeira

O número de turistas belgas 
a efectuar viagens 
especificamente para 
Portugal encontra-se em 
tendência de crescimento, 
tal como na Madeira (embora 
em menor grau). 

Os belgas preferem viajar 
em Julho e Agosto, sendo 
que costumam viajar para 
Portugal em Julho e para a 
Madeira em Maio, Julho e 
Agosto.

Meses em que os belgas viajam

Os meses de Julho e Agosto são os períodos
mais procurados pelos turistas belgas nas suas
viagens outbound.

O mês com o maior número de belgas a viajar para
Portugal (ex. RAM) foi Julho, enquanto que para
a Madeira foram Maio, Julho e Agosto.

O período entre Maio e Setembro conta com a
maior afluência de belgas em visita a Portugal e
à Madeira, sendo uma nacionalidade
interessante uma vez que tem bastante procura
na Madeira na época de shoulders.

Desagregação mensal das viagens do turista Belga (%)
Fonte: Eurostat; INE; DREM

Caracterização da Viagem e Turista

Evolução anual do número total de turistas outbound (milhares)
Fonte: World Bank; INE; DREM 

Aumento dos turistas outbound belgas

Analisando a evolução dos turistas belgas nas
suas viagens outbound para o período
compreendido entre 2008 e 2013, verificamos que
no ano 2011 houve um aumento significativo
do número de turistas outbound.

A partir deste mesmo ano, após uma ligeira
descida no número de visitantes belgas a Portugal,
tem-se verificado um crescimento de turistas
provenientes da Bélgica a visitar o nosso país.

Esta tendência verifica-se igualmente no caso
das visitas de belgas à Madeira, sendo que
enquanto as visitas a Portugal atingiram os valores
mais altos em 2013, na Madeira o número de
visitantes ainda não atingiu o valor mais elevado
registado durante o período em análise, em 2008.

Nota: Valores mundiais calculados de acordo com o número de viagens outbound 2012; Valores para Portugal e Madeira 
calculados de acordo com o número de hóspedes na respectiva região mensalmente (2013)

Nota: Valores mundiais em número de viajantes outbound.
Valores para Portugal e Madeira em número de hóspedes na respectiva região anualmente.
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Na Madeira, os turistas 
residentes na Bélgica 
passam mais 2,2 dias em 
relação à média em Portugal, 
com uma estadia média de 
5,8 dias. 

Os turistas belgas escolhem 
maioritariamente Hotéis de 4 
estrelas como alojamento 
para viagens à Madeira.

Estadia média de viagens a Portugal vs. Madeira (dias)
Fonte: INE; DREM

Portugal

Madeira

Dormidas dos turistas por tipologia de alojamento (%)
Fonte: INE; DREM

Tipologias de alojamento mais utilizadas pelos
belgas

Os Hotéis de 4 estrelas são o tipo de
alojamento mais utilizado pelos turistas belgas
que visitam Portugal.

Das dormidas registadas em Portugal,
aproximadamente 35% são em estabelecimentos
destes tipos. (dados de 2013)

À semelhança de Portugal, nas viagens para a
Madeira os belgas preferem os Hotéis de 4
estrelas, surgindo os Hotéis-Apartamento como
segunda preferência.

Das dormidas de belgas registadas na Madeira em
2013, cerca de metade são em Hotéis de 4
estrelas.

Nota: Inclui hotéis de 5 (5*), 4(4*) e 3,2 e 1 (3*, 2* e 1*) estrelas, hotéis apartamento (HA), apartamentos turísticos (AT),
aldeamentos turísticos (ALD) e outros tipos de alojamento.

Caracterização da Viagem e Turista

Número médio de dias de viagem

Em média, os Bélgas passam têm estadias médias
superiores na Madeira (6 dias em 2013), do que
em Portugal (cerca de 3,5 dias em 2013).

Durante a totalidade do periódo em análise (2007 a
2013), a estadia média das viagens dos turistas
belgas a Portugal foi sempre inferior à registada
para as viagens à Madeira.3,8 3,6 3,7 3,5 3,6 3,5 3,5

5,9 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 6,0
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14,4%

14,9%

18,1%

42,5%

10,1%

15 - 24

25-34

35-44

45-64

>65

Desagregação por Grupo Etário nas viagens outbound (2013)
Fonte: EurostatO grupo etário de maior 

peso nas viagens outbound
é dos 45 aos 64 anos.

Evolução do tipo de viagem pretendida

Para o turista belgas, as Férias, Recreio ou Lazer
são a principal motivação para as viagens
outbound, tendo representado em 2012 cerca de
74% das viagens efectuadas para o estrangeiro.

Caracterização da Viagem e Turista

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Bélgica
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As Férias, Recreio e Lazer 
são, tipicamente, a 
motivação mais comum para 
as viagens outbound
realizadas pelos belgas.

Existem diversos 
operadores turísticos com 
ofertas dedicadas e 
espcializadas para Portugal.

Evolução do tipo de viagem pretendida

Para o turista belgas, as Férias, Recreio ou Lazer
são a principal motivação para as viagens
outbound, tendo representado em 2012 cerca de
74% das viagens efectuadas para o estrangeiro.

Motivação 2012

Mundo Férias, Recreio ou Lazer 73,5%

Profissional ou Negócios 19,9%

Visitas a Amigos ou Familiares 6,6%

Outro (ex.: Religião, Saúde, etc.) 0,1%

Ciclo de Vida: Motivação & Aquisição

Motivação dos belgas para realização de viagens outbound
Fonte: Eurostat

Principais Operadores Turísticos a programar Portugal
Fonte: ABTO (Association of Belgian Tour Operators)

Oferta alargada de operadores turísticos a
programar Portugal

No mercado belga, existem diversos operadores
com ofertas variadas para Portugal.

Dos operadores membros da Associação Belga de
Operadores Turísticos (ABTO), pelo menos 13
programam o destino Portugal.

Beltur Voyages – Corendon
BT Tours
Caractère
Club Med
Exclusive Destinations
Imaginetravel
Jetair – World of TUI

2013

Lagrange
Solmar
Sundio Group Belgium
Thomas Cook
Transeurope
Vacansoleil

Nota: Operatdores turísticos membros da ABTO (Association 
of Belgian Tour Operators) a programar Portugal

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Bélgica
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O meio de transporte 
maioritariamente utilizado 
pelos belgas é o Carro (70% 
das viagens).

Nas viagens para o exterior, 
os belgas optam na maior 
parte das suas viagens pelo 
Carro e, em segundo lugar, 
pelo Avião.

Meios de transporte com maior utilização na
generalidade das viagens dos belgas

Os belgas utilizam maioritariamente o Carro
(59%) como principal meio de transporte para as
suas viagens.

Em segunda instância, o avião é utilizado pelos
belgas em cerca de 26% das viagens efectuadas.

Caracterização das deslocações

50%

34%

9%
5% 2%

Carro Avião Comboio Autocarro Outro

Modo das Viagens para o Exterior – outbound (%, 2012)
Fonte: Eurostat

Meios de transporte para o exterior com maior
utilização

Quando a análise é realizada apenas para viagens
para o exterior (outbound), conclui-se que os
belgas utilizam maioritariamente o Carro (50%)
e o Avião (34%) como principais meios de
transporte para este tipo de viagens.

Meios de Transporte utilizados nas viagens pelos belgas (%, 2012)
Fonte: Eurostat

59%

26%
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5% 1%
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A maior parte do turismo 
internacional na Bélgica é de 
proximidade, daí o mercado 
europeu ser atractivo, 
estando as principais 
cidades a uma distância 
igual ou menor que 3 horas 
de Bruxelas.

1 França
2 Espanha
3 Holanda

2011

3 horas

Roma
2h10

Lisboa
2h40

Oslo
1h55

Moscovo
3h20

Madrid
2h10

Istambul
3h15

Londres
0h55

Atenas
3h10

Varsóvia
2h00

Caracterização das deslocações

33%

10%
9%

48%

França
Espanha
Holanda
Outros destinos

TOP Destinos das Viagens de Férias Outbound (2011)
Fonte: Eurostat; Organização Mundial do Turismo (OMT); Turismo de Portugal

Amsterdão
0h45

Bruxelas
Berlim
1h20

0h50

1 Espanha
2 Holanda
3 Itália
4 Alemanha
5 Reino Unido

2012

15%

13%

11%

11%10%

40%

Espanha
Holanda
Itália

Outros destinos

Alemanha
Reino Unido

Madeira
3h55

Paris
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Caracterização das deslocações

Aeroporto da 
Madeira 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 34,0 34,9 38,0

Nº de Movimentos 250 246 267

Taxa de Ocupação 79,1% 80,4% 81,5%

Aeroporto do 
Porto Santo 2011 2012 2013

Nº de Passageiros (milhares) 1,76 1,61 0,85

Nº de Movimentos 75 80 49

Taxa de Ocupação 14,5% 11,9% 10,4%

Corresponde a cerca de 2% 
do total de passageiros do 

aeroporto da Madeira.

Corresponde a cerca de 1% 
do total de passageiros do 
aeroporto do Porto Santo.

Principais aeroportos belgas em termos de passageiros em 2013 com rotas para a Região Autónoma da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Aeroporto da 
Madeira Aeroportos

Passageiros
(milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Bruxelas (BRU) 34,0 34,6 38,0 250 244 267

Aeroporto do 
Porto Santo Aeroportos

Passageiros
(milhares) Movimentos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Bruxelas (BRU) 1,76 1,61 0,85 75 80 48

Em 2013, o tráfego de 

passageiros provenientes da 

Bélgica para o aeroporto da 

Madeira tem aumentado, 

representando actualmente 

cerca de 2% do total de 

passageiros do aeroporto.

Analisando dados de 2013, 

Bruxelas (BRU) foi o 

aeroporto belga que 

providenciou um maior 

número de passageiros para 

ambos os aeroportos 

existentes na RAM.

Nº de Passageiros, Movimentos e Taxas de Ocupação para os aeroportos da Madeira
Fonte: ANAM (informação apenas para uso interno do projecto)

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Bélgica
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Movimento de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro
Fonte: DREM; Análise KPMG

0,6%

2.719 passageiros

Caracterização das deslocações

do total de passageiros em
trânsito em navios de
cruzeiro no Porto do Funchal

13,6% 12,7%
10,6%

13,1%

6,0%

1,4%
0,1% 0,8% 1,7%

7,6%

20,4%

12,1%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Em 2013, passaram pelo 

Porto do Funchal 2.719 

passageiros belgas em 

trânsito em navios de 

cruzeiro (cerca de 0,6% do 

total).

No mesmo período registou-

se um maior número de 

passageiros belgas em 

trânsito em navios de 

cruzeiro no Porto do 

Funchal durante o mês de 

Novembro.

Passageiros em trânsito em navios de cruzeiro

Os períodos com maior expressão em termos de passageiros belgas em trânsito em navios de cruzeiro são os meses entre
Novembro e Dezembro e de Janeiro a Abril.

Dentro destes períodos, o mês de Novembro (20,4%) registou o maior número de passageiros belgas em trânsito.

Caracterização dos Mercados Emissores
Outros Indicadores – Bélgica



Brasil



162

Em colaboração

"INTERVIR+ para uma Região cada vez mais europeia"

PREVISÃO

PREVISÃO

Esperança Média de Vida e Idade de Reforma (anos)
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 
EU-27 Member States (2008-2060), 2009; Público: Ecpnomia, 2013

No Brasil, estima-se que, tanto 

a população total, como o 

número de viajantes 

(outbound), venham a 

aumentar no futuro. No 

entanto, projectando-se uma 

taxa de crescimento superior 

para o número de viajantes, 

espera-se naturalmente um 

aumento da percentagem de 

viajantes brasileiros a saírem 

do país.

Perante uma idade de reforma 

constante e uma esperança 

média de vida crescente, 

projecta-se um aumento do 

número de anos durantes os 

quais a população brasileira 

goza a idade de reforma. 

Projecções: População total (milhões) e Percentagem de viajantes – Outbound (%)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Percentagem de viajantes brasileiros (outbound)
em relação à população total do país

Actualmente, o número de viajantes brasileiros
outbound é relativamente reduzido (quase 9
milhões) quando comparado com a população total
do país (201 milhões de habitantes), representando
apenas cerca de 4,4% da mesma.

No entanto, estima-se que o número de viajantes
(outbound) venha a registar nos próximos anos um
forte crescimento, com as projecções a apontarem
para um aumento de aproximadamente 8% ao
ano.

Projecções: Esperança média de vida e Idade de reforma (anos)
Fonte:World DataBank, The World Bank, 2014; Trading Economics (dados 2014); Análise KPMG

Brasileiros em idade de reforma

No Brasil, a idade de reforma para homens e
mulheres encontra-se fixa nos 65 e 60 anos,
respectivamente.

Não sendo previsto o aumento da idade de reforma
para nenhum dos géneros, e perante uma
esperança média de vida cujo crescimento se
projecta segundo uma taxa anual média de cerca de
0,34% ao ano (TAMC 2003-2012), espera-se um
aumento do número de anos durante os quais a
população brasileira goza a idade de reforma.
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PREVISÃO

As oscilações previstas ao 

nível do PIB Real, do PIB per 

capita e do índice de Gini, 

sugerem, não só que no futuro 

a riqueza do país vai aumentar, 

mas também que esta estará 

melhor distribuída pela 

população, o que, por sua vez, 

sugere um aumento do número 

de brasileiros com capacidade 

financeira para viajar.

Relativamente à evolução da 

despesa em turismo no 

estrangeiro, projecta-se que 

esta aumente a um ritmo 

bastante acelerado. Tal 

aumento vai ao encontro das 

previsões de crescimento do 

PIB Real do país, preservando 

assim a consistência da 

relação que estes dois 

indicadores apresentam entre 

si.

Projecções: Indicadores Económicos 
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG

Projecções: PIB Real e Despesa em turismo no estrangeiro (mil milhões de euros)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Evolução da despesa em turismo no estrangeiro
(2000-2018)

Projectando a evolução da despesa em turismo no
estrangeiro com base numa taxa anual média de
crescimento constante e igual à dos últimos três anos
com dados disponíveis, estima-se que o valor desta
despesa cresça cerca de 10,7% ao ano.

Para além disso, verifica-se que as estimativas deste
crescimento ao nível da despesa vão ao encontro do
crescimento previstos para o PIB Real do país.

Evolução do cenário macroeconómico (2008-2018)

Relativamente aos indicadores macroeconómicos
apresentados, destacam-se, pela significância das
oscilações, os aumentos ao nível do PIB Real e do
PIB per capita, e ainda, a redução do índice de Gini.

PREVISÃO

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

PIB per capita
(Euros)

Taxa de Desemprego
(%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taxa de Câmbio Média
(X EUR = 1 BRL)

2015 20162017 2018

Índice de Gini
(%)
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PREVISÃO

PREVISÃO

Esperança Média de Vida e Idade de Reforma (anos)
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 
EU-27 Member States (2008-2060), 2009; Público: Ecpnomia, 2013

No Canadá, sendo estimado 

que o número de viajantes 

(outbound) cresça a um ritmo 

superior ao da população total, 

espera-se um aumento da 

percentagem de viajantes em 

relação à população total do 

país.

Perante uma idade de reforma 

cuja previsão aponta para que 

se mantenha constante e uma 

crescente esperança média de 

vida, prevê-se um aumento do 

número de anos durante os 

quais a população canadiana 

goza a idade de reforma.

Projecções: População total (milhões) e Percentagem de viajantes – Outbound (%)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Percentagem de viajantes canadianos (outbound)
em relação à população total do país

Estimando o crescimento do número de viajantes
(outbound) canadianos prevê-se que este número
cresça a um ritmo de cerca de 4% ao ano.

Deste modo, perante uma população total cujo ritmo
de crescimento é bastante inferior ao crescimento do
número de viajantes (outbound), espera-se um
aumento da percentagem de viajantes canadianos
a saírem do país.

Projecções: Esperança média de vida e Idade de reforma (anos)
Fonte:World DataBank, The World Bank, 2014; Trading Economics (dados 2014); Análise KPMG

Canadianos em idade de reforma

No Canadá, a idade de reforma permanece nos 65
anos já há alguns anos e não existem previsões
de alterações num futuro próximo.

Assim, dado que se estima para a esperança média
de vida uma taxa anual média de crescimento positiva
(TAMC 2003-2012), espera-se naturalmente um
aumento do número de anos durante os quais a
população canadiana goza a idade de reforma.
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PREVISÃO

Para além das melhorias 

macroeconómicas sugeridas 

por aumentos ao nível do 

produto e pela redução da taxa 

de desemprego no país, 

destaca-se também a 

valorização da moeda local em 

relação ao euro, na medida em 

que no futuro serão precisos 

menos dólares canadianos 

para ter em mão o equivalente 

a 1 Euro, o que, por sua vez, 

pode potenciar o turismo de 

canadianos para países da 

Zona Euro.

Relativamente à evolução da 

despesa em turismo no 

estrangeiro, espera-se que esta 

siga a tendência de 

crescimento que se tem 

verificado e que vá, deste 

modo, ao encontro do 

crescimento do PIB Real do 

país.

Projecções: Indicadores Económicos 
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG

Projecções: PIB Real e Despesa em turismo no estrangeiro (mil milhões de euros)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Evolução da despesa em turismo no estrangeiro
(2000-2018)

Projectando a evolução da despesa em turismo no
estrangeiro por parte da população canadiana com base
numa taxa anual média de crescimento constante e
igual à dos últimos 3 anos, espera-se que esta
despesa aumente a um ritmo de cerca de 5,2% ao
ano, o que, por sua vez, vai ao encontro das previsões
de crescimento do PIB Real canadiano.

Evolução do cenário macroeconómico (2008-2018)

No Canadá, projectam-se melhorias do cenário
macroeconómico, não só devido aos aumentos
esperados ao nível do produto, mas também devido às
previsões de redução da taxa de desemprego e de
valorização da moeda canadiana em relação ao euro.

PREVISÃO

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

PIB per capita
(Euros)

Taxa de Desemprego
(%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taxa de Câmbio Média
(X EUR = 1 CAD)

2015 20162017 2018

1.010
1.239 1.510

30.303 35.161 40.712

6,2 7,1 5,9

0,64
0,73 0,79
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PREVISÃO

PREVISÃO

Esperança Média de Vida e Idade de Reforma (anos)
Fonte:The Economist Intelligence Unit, 2014; Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 
EU-27 Member States (2008-2060), 2009; Público: Ecpnomia, 2013

Uma vez que as projecções 

apontam para taxas anuais 

médias de crescimento da 

população total e do número de 

viajantes (outbound)

semelhantes, espera-se que a 

percentagem de viajantes 

norte-americanos em relação à 

população total se mantenha 

sensivelmente a mesma (≈20%).

Apesar da previsão de aumento 

da idade de reforma, estima-se 

que a esperança média de vida 

aumente a um ritmo superior, 

sendo, portanto, previsto um 

aumento do número de anos 

durante os quais a população 

norte-americana goza a idade 

de reforma.

Projecções: População total (milhões) e Percentagem de viajantes – Outbound (%)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014; Análise KPMG

Percentagem de viajantes americanos (outbound)
em relação à população total do país

Projectando a evolução do número de viajantes
(outbound) dos EUA, estima-se que este número
aumente a um ritmo de cerca de 0,77% ao ano.

Contudo, dado que as previsões apontam para o
crescimento da população a um ritmo idêntico, espera-
se que a percentagem de viajantes norte-
americanos a saírem do país se mantenha idêntica.

Projecções: Esperança média de vida e Idade de reforma (anos)
Fonte:World DataBank, The World Bank, 2014; Trading Economics (dados 2014); Análise KPMG

Norte Americanos em idade de reforma

Nos Estados Unidos, a idade de reforma costumava
ser 66 anos. Contudo, foi estabelecido que, para os
cidadãos nascidos depois do ano 1960, a idade de
reforma passa a ser 67 anos, pelo que, como tal,
espera-se um ligeiro aumento da idade da reforma
no futuro, com tendência a estabilizar nos 67 anos.

Apesar da tendência de aumento da idade de reforma,
estima-se que a esperança média de vida cresça a um
ritmo superior, pelo que, como tal, espera-se um
aumento do número de anos durante os quais a
população norte-americana goza a idade de
reforma.
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PREVISÃO

Para além da previsão dos 

aumentos ao nível do produto e 

da redução da taxa de 

desemprego, destaca-se 

também a valorização do dólar 

em relação ao euro, pois 

significa que no futuro serão 

precisos menos dólares para 

ter em mão o equivalente a 1 

Euro, o que pode potenciar os 

fluxos turísticos de norte-

americanos para países da 

Zona Euro.

Relativamente à despesa em 

turismo no estrangeiro por 

parte da população norte-

americana, as previsões 

apontam para um aumento 

desta despesa no futuro, o que, 

por sua vez, vai ao encontro da 

evolução prevista para o PIB 

Real do país.

Projecções: Indicadores Económicos 
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; Análise KPMG

Projecções: PIB Real e Despesa em turismo no estrangeiro (mil milhões de euros)
Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014; World DataBank, The World Bank, 2014 Análise KPMG

Evolução da despesa em turismo no estrangeiro
(2000-2018)

Projectando o crescimento da despesa em turismo no
estrangeiro com base numa taxa anual média constante
e igual à dos últimos três anos com dados disponíveis,
espera-se que esta despesa aumente a um ritmo de
cerca de 4,7% ao ano. Tal previsão de aumento da
despesa vai ao encontro das previsões de
crescimento do produto do pais.

Evolução do cenário macroeconómico (2008-2018)

Nos Estados Unidos, projectam-se melhorias do
cenário macroeconómico, não só devido aos
aumentos esperados ao nível do produto, mas também
devido às previsões de redução da taxa de desemprego
e de valorização do dólar em relação ao euro.

PREVISÃO

PIB Real
(Mil Milhões de Euros)

PIB per capita
(Euros)

Taxa de Desemprego
(%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taxa de Câmbio Média
(X EUR = 1 USD)

2015 20162017 2018
21.814 20.933 22.552

33.139 37.512 43.142
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Concorrência, mercados emissores e modelo de promoção
Matriz de Atractividade dos Mercados Emissores considerando a nova 
proposta de valor para a RAM

Distância ME – Madeira (horas de voo)
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Legenda:

•

•
•

Portugal

Espanha

Mercados mais atractivos

Alemanha

França

•
Bélgica

•EUA•Canadá

•Brasil

Reino 
Unido•

Noruega

•
Suécia

•
Finlândia

•
Dinamarca

•Holanda

Mercados 
Prioritários

Mercados de 
Desenvolvimento

Mercados de 
Diversificação

Rússia

Fonte: Análise KPMG 

Notas metodológicas: 

I. Motivação dos Turistas 
para viagens  de natureza 
complementadas por cultura 
foi calculada com base na 
Análise KPMG aos Mercados 
Emissores e Estudo de 
Mercado junto dos Turistas

II. A atractividade dos 
mercados emissores (3ª 
dimensão) foi avaliada de 
acordo com (1) Dimensão do 
mercado emissor (número de 
turistas outbound, 2013), (2)
Gasto médio por viagem 
outbound, 2012, e gasto médio 
do turista por dia 2013 (3)
Número de hóspedes na RAM, 
2013, (4) Estadia média na 
RAM, 2013

Tier 3 Tier 2 Tier 1
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Mercados Prioritários (Tier 1)

• … em mercados com grande motivação para o produto Madeira (sob 
directrizes da futura proposta de valor), atractivos pelo volume de viajantes, 
respectivos gastos e conhecimento sobre o destino

• … mercados de relativa proximidade onde as acessibilidades devem ser 
aprofundadas

Mercados de Desenvolvimento (Tier 2)

• … em mercados atractivos pelas motivações do turista, aliadas a um 
potencial elevado de procura e geração de receita turística

• … trabalhando continuamente no sentido de mitigar gradualmente 
barreiras existentes de conhecimento sobre o destino e 
acessibilidades

Mercados de Diversificação (Tier 3)
• …em mercados que apesar de algum desalinhamento de motivações, a sua 

proximidade geográfica e cultural gera procura de uma forma 
razoavelmente constante

• … em mercados que apesar do seu potencial, verifica-se algum 
distanciamento entre as motivações do seu turista e o preconizado para a 
Madeira, com o esforço de alinhamento a não ser óptimo no curto 
prazo

•

•

O mapeamento dos diversos Mercados Emissores segundo os critérios de atractividade para a RAM 
permite a sua segmentação em 3 grupos distintos:

Segmentação dos Mercados Acção

Reino UnidoAlemanha França

DinamarcaNoruega Holanda

Portugal

Espanha Bélgica Suécia Finlândia

EUA

Apostar e Aprofundar…

Acompanhar e Desenvolver…

Observar e Diversificar…

> Potencial

> Potencial

> Potencial

Rússia Canadá Brasil

•

Concorrência, mercados emissores e modelo de promoção
Modelo de actuação nos diferentes Mercados Emissores
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