


Perfil do Turista Internacional do Porto e Norte de Portugal no Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro no 1º Trimestre de 2013 

O Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), em parceria com a Entidade 
Regional de Turismo do Porte e Norte de Portugal (ERTPNP) e o Aeroporto Sá Carneiro, realizou 

o estudo do perfil dos turistas que visitam o Porto e/ou o Norte de Portugal e que deixam este 
destino via Aeroporto do Porto. Os dados foram recolhidos no 1º trimestre de 2014, utilizando um 

inquérito por entrevista pessoal, aplicado na sala de embarque do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro. Os inquiridos foram selecionados por conveniência enquanto esperavam pelo voo. Os 

sujeitos foram pré-qualificados antes de responder ao questionário, eliminando-se os Residentes 
e Passageiros em Trânsito. Obtiveram-se 442 questionários válidos. 

O estudo caracteriza o perfil sociodemográfico e profissional dos turistas, as motivações, a forma 
de organização da viagem, as características da visita, o consumo total, a satisfação e as 

intenções de revisita e de recomendação.  

FICHA TÉCNICA 
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Os turistas que visitaram o PNP fizeram-no por motivo de férias, seguido da visita a familiares/amigos e dos negócios. Os que vieram em férias, 
deslocaram-se a este destino maioritariamente para descansar/relaxar, para visitar a região ou para fazer um shortbreak. Os turistas em negócios 
visitaram o PNP para reuniões de negócios/trabalho ou vendas/outros serviços. Em relação ao trimestre homólogo de 2013, nota-se um aumento 
do segmento de visitantes em turismo e uma redução dos turistas em negócios. 

PRINCIPAL MOTIVO DA VISITA 
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Os turistas que visitaram o PNP em férias, elegeram a beleza natural ou a localização, como principais atributos para terem escolhido a região, 
seguindo-se o alojamento e o Vale do Douro.  

INDIQUE DOIS MOTIVOS PARA A ESCOLHA DO PNP - Segmento em lazer/férias 

Base de cálculo das frequências (%): 163 turistas em lazer/férias 
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Os turistas que visitaram o PNP em férias, declararam numa grande maioria que não ponderaram outros destinos quando decidiram fazer as 
suas férias no Porto e Norte de Portugal. A minoria que apontou ter ponderado escolher outros destinos, referiu a Espanha e a Itália, tendo 
optado pelo PNP devido aos preços e à curiosidade.   

¾ declararam ter equacionado a hipótese de ir 
para Espanha e ¼ para Itália; 
 
não optaram por estes destinos devido aos preços 
e pela curiosidade de conhecer o PNP 

Base de cálculo das frequências (%): 163 turistas em lazer/férias 

PONDEROU OUTROS DESTINOS QUANDO DECIDIU FAZER ESTAS FÉRIAS? 
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Os principais mercados emissores de turistas estrangeiros para o PNP continuaram a ser os referidos nos trimestres anteriores, destacando-se a 
França e a Espanha, com cerca de 52% de quota de mercado. No segmento em visita a familiares e amigos destacam-se os Franceses e os 
Suíços. 

País Lazer/  
Férias 

Visita família/ 
amigos Negócios GLOBAL 

França 29,4% 45,6% 27,7% 34,8% 

Espanha 17,2% 10,1% 20,2% 15,6% 

Suiça 14,1% 18,1% 9,6% 14,3% 

Reino Unido 14,1% 5,4% 13,8% 11,1% 

Alemanha 10,4% 7,4% 8,5% 9,0% 

Holanda 3,7% 2,0% 7,4% 4,1% 

Brasil 4,3% 2,0% 3,2% 2,9% 

Itália 3,7% 0,7% 3,2% 2,7% 

Bélgica 1,8% 3,4% 2,1% 2,3% 

Luxemburgo 0,6% 3,4%   1,4% 

Angola   2,0% 3,2% 1,4% 

EUA 0,6%   1,1% 0,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

MERCADOS EMISSORES 
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Em relação às companhias aéreas utilizadas pelos turistas para se deslocarem ao PNP observa-se que a Ryanair e a TAP, tal como nos 
trimestres anteriores, são as que apresentam maiores quotas de mercado, transportando em conjunto cerca de 70% destes turistas do PNP.  

Companhia Lazer/ 
Férias 

Visita família/ 
amigos Negócios GLOBAL 

Ryanair 43,6% 32,2% 39,4% 38,0% 

TAP 34,4% 32,9% 30,9% 32,1% 

Easyjet 11,7% 17,4% 12,8% 14,0% 

Lufthansa 4,3% 4,7% 4,3% 5,0% 

Transavia 2,5% 3,4% 3,2% 3,6% 

Aigle Azur 1,8% 4,0% 2,1% 2,7% 

Vueling 1,2% 2,7% 1,1% 1,8% 

Iberia/Air Nostrum 0,6% 0,7% 3,2% 1,4% 

TAAG   2,0% 3,2% 1,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

COMPANHIA AÉREA 
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As agências de viagens ou os familiares/amigos foram os meios mais utilizados para obter informação sobre o PNP, seguindo-se de perto a 
internet. As restantes fontes apresentaram procuras marginais com incidências inferiores a 10%. Estes resultados, quando comparados com os 
do trimestre homólogo de 2013, indicam uma redução substancial da procura de informação pela internet e uma maior recorrência às agências de 
viagens. 

MEIOS PARA OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO 
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Para os turistas que recorreram à internet para obter informações sobre o PNP, a quase totalidade declarou ter usado o Google, seguindo-se o 
Facebook, o booking.com e o Tripadvisor. 

Base de cálculo das frequências (%): 123 turistas que usaram a internet para obter informação sobre o PNP 

MEIOS DE INFORMAÇÃO – Utilização da internet 
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Quanto à forma de organização e reserva da viagem ao PNP os resultados apresentaram a mesma tendência dos trimestres anteriores para os 
segmentos em negócios e em visita a familiares/amigos, observando-se que, para o primeiro segmento, foi a empresa que tratou de tudo, 
enquanto no segundo a marcação foi feita através da internet ou por intermédio de familiares/amigos. No entanto, para o segmento em férias 
observa-se que a marcação pela agência de viagens predomina, com uma incidência superior à marcação via internet, o que contaria o 
comportamento observado em trimestres anteriores.  

Meio de reserva Lazer/ 
Férias 

Visita família/ 
amigos Negócios GLOBAL 

Internet 44,2% 34,2% 1,1% 35,5% 

Agência de viagens/Operador turístico 48,5% 16,8% 6,4% 25,1% 

Pela empresa 1,2% 0,7% 92,6% 20,4% 

Através de familiares/amigos 3,7% 41,6% 15,8% 

Telefone 2,5% 4,7% 2,5% 

E-mail 2,0% 0,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FORMA DE ORGANIZAÇÃO 
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Os turistas que usaram a internet para fazer as suas reservas da visita ao PNP, preferiram usar os sites das companhias aéreas, com destaque 
para o caso das empresas low cost. Com incidências entre 15% e 19% seguiram-se outros tipos de sites como os de hotéis,  venda de viagens 
online e agências de viagens/operadores turísticos.  

Base de cálculo das frequências (%): 157 turistas que usaram a internet para fazer as reservas da visita ao PNP 

WEBSITES DE RESERVAS – Utilização da internet 
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Relativamente à antecedência com que  
a reserva foi efectuada, observou-se 
também um comportamento 
semelhante aos dos trimestres 
anteriores, predominando as 
marcações entre 2 a 5 semanas antes 
da viagem. Os turistas em negócios 
foram os que fizeram a marcação mais 
em cima da hora, seguindo-se os que 
vieram visitar familiares/amigos. O 
segmento em lazer foi o que revelou 
maior antecedência na reserva. 

ANTECEDÊNCIA DA RESERVA 
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Observou-se que a maioria dos turistas do 
PNP eram repetentes da visita,  com 
cerca de 2/3 a afirmarem que já tinham 
visitado a região. Para esta incidência 
contribuíram os turistas de visita a 
familiares/amigos ou em lazer, que 
declararam maioritariamente, que esta 
não era a primeira visita ao PNP. 
Pelo contrário, os turistas em Negócios 
afirmaram maioritariamente estar na 
região pela primeira vez.  
Relativamente ao trimestre homólogo de 
2013, observaram-se mais turistas em 
negócios a visitar o destino pela primeira 
vez e mais turistas repetentes no 
segmento em lazer/férias. 

PRIMEIRA VISITA AO PNP 
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Os turistas estrangeiros que já tinham visitado o PNP, deslocaram-se preferencialmente a este destino 1 a 3 vezes por ano, destacando-se nesta 
categoria os turistas em visita a familiares/amigos ou em negócios. Pelo contrário, no segmento em lazer/férias os turistas repetentes da visita 
são menos assíduos, apontando uma frequência média inferior a 1 vez por ano. 

Lazer/ 
Férias 

Visita família/ 
amigos Negócios GLOBAL 

Menos 1 vez por ano 63,0% 12,9% 27,3% 28,8% 

1 vez por ano 23,9% 34,5% 54,5% 38,1% 

2 a 3 vezes por ano 10,9% 43,9% 18,2% 28,1% 

4 ou mais vezes por ano 2,2% 8,6% 0,0% 5,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base de cálculo frequências (%) 92 139 33 299 

FREQUÊNCIA DE VISITAS AO PNP (apenas turistas repetentes) 
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Os turistas do PNP deslocaram-se ao 
destino preferencialmente acompanhados, 
verificando-se que 2/3 dos turistas fizeram a 
visita com pelo menos outra pessoa. Os 
turistas em férias vieram quase todos 
acompanhados. Os turistas em visita a 
familiares ou amigos também optaram por 
vir acompanhados, com 31% a declararem 
ter vindo sozinhos. Os turistas em negócios 
foram os que apresentaram maior incidência 
de sujeitos que viajaram sozinhos (55,3%). 
Comparando com o trimestre homólogo de 
2013, observa-se um aumento dos turistas 
que vieram sozinhos, essencialmente devido 
ao segmento em turismo. 

SOZINHO OU ACOMPANHADO 
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Lazer/  
Férias 

Visita a familiares/ 
amigos Negócios GLOBAL 

Cônjuge 70,1% 36,9% 47,3% 

Cônjuge/Filhos 9,0% 31,1% 15,3% 

Outros familiares 2,8% 20,4% 8,8% 

Filhos 4,9% 7,8% 5,1% 

Cônjuge/Outros familiares 0,7% 1,0% 0,7% 

Colegas de Trabalho 0,7% 1,0% 97,6% 14,6% 

Amigos/Conhecidos 7,6% 1,9% 5,8% 

Cônjuge/Amigos 4,2% 2,0% 

Cônjuge/Colegas de Trabalho   2,4% 0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Os turistas do PNP que se deslocaram acompanhados, visitaram o destino na sua maioria com o cônjuge ou com a família. Observou-se que:  
•  no grupo em férias predominaram os turistas acompanhados pelo cônjuge;  
•  no segmento família/amigos os que visitaram a região com o cônjuge/filhos/outros familiares;  
•  nos turistas em negócios os colegas de trabalho. 

Família 

QUEM O ACOMPANHA 
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Em concordância com os resultados apresentados no diapositivo anterior, verificou-se que a dimensão do grupo mais frequente para os que se 
deslocaram acompanhados foi de dois elementos,  o que significa que os turistas se fizeram acompanhar maioritariamente por outra pessoa.  A 
dimensão média do grupo, situou-se entre dois a três elementos, sendo maior para os turistas em férias e menor para os que visitaram o PNP em 
negócios. Comparativamente com o trimestre homólogo de 2013, observou-se uma redução na dimensão média do grupo, essencialmente 
associada aos grupos em lazer/férias ou visita a familiares/amigos (segmento em turismo). 

Lazer/ Férias Visita a familiares/ 
amigos Negócios GLOBAL 

1 (Sozinho) 11,7% 30,9% 55,3% 33,5% 

2 68,1% 32,2% 36,2% 44,1% 

3 12,9% 31,5% 6,4% 17,4% 

4 5,5% 5,4% 2,1% 4,3% 

Mais de 4 1,8%     0,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Média nº elementos do grupo 2,20 2,11 1,55 1,95 

NÚMERO DE ELEMENTOS DO GRUPO 
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Os turistas que visitaram o PNP pernoitaram na sua grande maioria sempre no mesmo concelho/cidade deste destino. Apenas 5,2% declararam 
ter mudado o local onde dormiram. 

PERNOITOU SEMPRE NO MESMO LOCAL DO PNP? 
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Analisando o local onde pernoitaram os 
turistas no PNP, os que vieram em 
negócios concentraram-se 
maioritariamente no Grande Porto, 
enquanto os turistas em visita a familiares/
amigos ficaram alojados essencialmente 
em locais fora do Grande Porto. Para os 
que estiveram em lazer/férias observou-se 
um comportamento misto, tendo 
estes dormido preferencialmente no 
Grande Porto, mas também com elevada 
incidência em outros locais do PNP. 
Em relação ao trimestre homólogo de 2013, 
observou-se um aumento das incidências 
de pernoita no Grande Porto, o que sugere 
um incremento da concentração de 
dormidas nos Concelhos desta zona.  

Concelhos do Porto, Vila Nova Gaia, 
Matosinhos, Gondomar, Maia e Valongo 

LOCAL DE DORMIDA NO PNP 
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Quanto ao Concelho onde dormiram os turistas no Grande Porto, observou-se uma tendência semelhante à dos trimestres anteriores, existindo 
uma maior concentração de dormidas na cidade do Porto, particularmente no segmento em lazer, embora se note um aumento da incidência de 
pernoita nos Concelhos de Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo. Os que vieram de visita a familiares/amigos ficaram alojados em Matosinhos, 
Gondomar, Gaia e Maia. Para os que se deslocaram em negócios, além do Porto e Gaia, destacam-se a Maia e Matosinhos. 

Lazer/  
Férias 

Visita a familiares/ 
amigos Negócios GLOBAL 

Porto 81,2% 7,1% 49,4% 55,0% 

Gaia 7,3% 14,3% 16,9% 12,7% 

Matosinhos 6,2% 38,1% 13,3% 13,1% 

Maia 1,0% 11,9% 12,0% 9,2% 

Gondomar 3,1% 21,4% 4,8% 7,2% 

Valongo 1,0% 7,1% 3,6% 2,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 

LOCAL DE ALOJAMENTO NO PNP 
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Neste trimestre, tal como nos anteriores, os locais com maior incidência de dormida no Norte de Portugal foram: Braga, Póvoa do Varzim, Régua, 
Guimarães, Viana do Castelo, Espinho e Chaves. Destaca-se a permanência na Régua e na Póvoa do Varzim que são superiores à de 
Guimarães. De notar, ainda, a diminuição de Braga que passa de 43,2%, no trimestre homólogo de 2013, para 19,7% neste trimestre. 

LOCAL DE ALOJAMENTO NO NORTE DE PORTUGAL 
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Os turistas que pernoitaram apenas na zona do Grande Porto, ficaram na sua maioria alojados em hotéis (51%) ou em alojamento paralelo 
(24%). Observou-se que os turistas em negócios usaram o hotel, enquanto os que estão de visita a familiares/amigos ficaram na casa destes ou 
segunda residência. Os que estiveram no PNP em férias usaram uma maior variedade de locais de alojamento, merecendo destaque a incidência 
de pernoita nos hotéis.  

Lazer/ 
Férias 

Visita família/ 
amigos Negócios GLOBAL 

Hotel 46,8% 2,6% 96,3% 50,7% 

Pensão/ Residencial 31,6%   3,7% 15,3% 

Hostel 6,3%     10,5% 

Casa de familiares/ amigos 11,4% 66,7%   16,6% 

Casa própria 3,8% 30,8%   7,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Alojamento 
paralelo 

PRINCIPAL ALOJAMENTO NO GRANDE PORTO 
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Lazer/ 
Férias 

Visita família/ 
amigos Negócios GLOBAL 

Casa de familiares/amigos 13,4% 72,0%   45,0% 

Casa Própria 1,5% 25,2%   14,7% 

Casa Alugada 1,5%     0,5% 

Hotel 37,3% 0,9% 72,7% 18,3% 

Pensão 35,8% 0,9% 27,3% 16,8% 

Hostel/ Residencial 6,0% 0,9%   3,1% 

Turismo Rural 4,5%     1,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Alojamento 
paralelo 

Os turistas que declararam pernoitar apenas no Norte de Portugal, ficaram na sua maioria alojados em casa de familiares/amigos (45%) ou em 
hotéis (18%). Analisando os resultados por segmento, observou-se um comportamento semelhante ao indicado no diapositivo anterior, com os 
turistas em negócios a usarem o hotel e os que estiveram em férias a preferirem os hotéis/pensões.  

PRINCIPAL ALOJAMENTO NO NORTE DE PORTUGAL  



Perfil do Turista Internacional do Porto e Norte de Portugal no Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro no 1º Trimestre de 2013 

Os turistas que pernoitaram em alojamento classificado, local e não local (hotéis, pensões, hostels, residenciais, TER, etc.), declararam 
maioritariamente ter optado pelo regime de alojamento e pequeno almoço (7 em cada 10); 22% preferiram reservar alojamento com pensão 
completa.  

REGIME DE ALOJAMENTO – Dormidas em alojamento classificado 
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Os tempos de estada média dos turistas em lazer ou em visita a familiares/amigos foram de um modo geral bastante superiores ao do trimestre 
homólogo de 2013, indicando que estes turistas permaneceram bastante mais tempo na região. Para os turistas em negócios observaram-se 
tempos de permanência médios semelhantes aos obtidos no primeiro trimestre de 2013. 

TEMPO DE ESTADA GLOBAL – Média de número de noites 
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O consumo médio global foi bastante superior ao do trimestre homólogo de 2013, verificando-se que o consumo médio da estada por turista foi 
de 520€ contra os 283€ obtidos o ano transato. Cada turista gastou em média na região 75€ por noite, mais 20€ que o obtido no mesmo período 
de 2013. 

Consumo médio global 963€ 

Média número noites 6,98 

Média número elementos 1,85 

Consumo médio/pessoa 520€ 

Consumo médio/noite 138€ 

Consumo médio/noite/pessoa 75€ 

CONSUMO TOTAL NA VISITA AO PNP 
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Analisando os consumos unitários por noite, verificou-se que os turistas que pernoitaram apenas no Grande Porto (97€ por noite e pessoa), 
gastaram mais do que os que ficaram alojados apenas nos restantes concelhos do Norte de Portugal (53€ noite/pessoa). Apesar dos consumos 
médios serem maiores que os do trimestre homólogo de 2013, os consumos unitários apenas são bastante maiores para o Grande Porto, já que 
para o Norte de Portugal estes consumos unitários praticamente não variam. Estes resultados que o aumento de consumo resulta, quer do maior 
tempo de permanência na região, quer de um incremento de consumo no Grande Porto. 

CONSUMO TOTAL POR ZONA DE DORMIDA 
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Os turistas em visita a familiares/amigos permaneceram mais tempo na região, observando-se consumos unitários/noite mais baixos para este 
segmento (40€), em relação aos que estão em lazer/férias (95€) ou em negócios (204€).  

Motivo Média nº noites Média nº de 
elementos Consumo médio Consumo médio/ 

pessoa 
Consumo médio/ 

pessoa/noite 

Lazer/Férias 6,40 1,97 1 201 € 610 € 95 € 

Visita a familiares/amigos 10,59 2,04 855 € 419 € 40 € 

Negócios 3,07 1,52 954 € 627 € 204 € 

CONSUMO TOTAL POR MOTIVO 
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Considerando apenas os turistas que pernoitaram no Grande Porto, verificou-se que os consumos unitários dos mesmos foram superiores 
quando estes ficaram  alojados em hotéis (144€), seguindo-se outras unidades de alojamento classificado como as pensões. Para o alojamento 
paralelo, apesar dos consumos médios serem, nalguns casos, superiores aos dos alojamentos hoteleiros, obtiveram-se consumos unitários 
inferiores resultantes do maior tempo de permanência dos turistas nestas tipologias de alojamento e por se fazerem acompanhar por mais 
pessoas. De  notar que os consumos e tempos de permanência foram, de um modo geral, superiores aos observados para o mesmo período de 
2013. 

Alojamento Média nº noites Média nº de 
elementos Consumo médio Consumo médio/ 

pessoa 
Consumo médio/ 

pessoa/noite 

Hotel 4,55 1,73 1 133 € 655 € 144 € 

Pensão/residencial 4,61 1,73 867 € 501 € 109 € 

Hostels 2,58 1,25 321 € 257 € 99 € 

Casa de familiares/amigos 6,94 1,86 550 € 296 € 43 € 

CONSUMO TOTAL POR ALOJAMENTO – Só Grande Porto 
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Considerando apenas os turistas que pernoitaram no Norte de Portugal, verificou-se que os consumos unitários dos mesmos apresentaram um 
comportamento semelhante ao referido no diapositivo anterior, sendo superiores para os alojamentos hoteleiros e menores para o alojamento 
paralelo. Os tempos de permanência, são também superiores ao do trimestre homólogo de 2103, mas os consumos unitários são ligeiramente 
menores. O aumento no consumo médio não compensa o incremento observado no número de noites. 

Alojamento Média nº noites Média nº de 
elementos Consumo médio Consumo médio/ 

pessoa 
Consumo médio/ 

pessoa/noite 

Hotel 6,13 2,06 1 394 € 677 € 110 € 

Pensão 5,26 1,87 818 € 437 € 83 € 

Casa de familiares/amigos 9,93 1,83 692 € 378 € 38 € 

Casa Própria 11,96 2,35 1 100 € 468 € 39 € 

CONSUMO TOTAL POR ALOJAMENTO – Só Norte de Portugal 
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Os turistas estrangeiros do PNP deslocaram-se na região utilizando como principais meios de transporte o táxi, o automóvel (de familiares/
amigos ou alugado) e o metro. 

MEIOS DE DESLOCAÇÃO NO PNP 
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As principais actividades 
praticadas na região foram: 
experimentar a gastronomia e 
fazer compras. Seguiram-se o 
desfrutar da natureza e os 
passeios de carro pela região. 
No segmento em turismo 
destacaram-se, ainda, a 
referência à visita ao Vale do 
Douro e a monumentos. 
Relativamente ao trimestre 
homólogo de 2013, merece 
referência o aumento da 
incidência da visita ao Vale do 
Douro, os passeios de carro 
pela região e a animação 
noturna.  

Atividades Lazer/ 
Férias 

Visita a familiares/ 
amigos Negócios GLOBAL 

Experimentar a gastronomia! 47,4%! 66,4%! 90,7%! 62,8%!
Fazer compras! 67,5%! 68,9%! 37,0%! 60,2%!
Paisagem! 55,2%! 42,6%! 53,7%! 50,3%!
Passeios de carro! 35,1%! 50,8%! 9,3%! 35,5%!
Gozar a animação noturna! 26,6%! 46,7%! 25,9%! 34,4%!
Visitar Vale do Douro! 31,8%! 31,1%! 9,3%! 26,7%!
Visitar monumentos! 31,8%! 25,4%! 3,7%! 23,3%!
Compra de artesanato! 21,4%! 23,0%! 9,3%! 18,8%!
Cruzeiros de barco no Douro! 23,4%! 20,5%! 1,9%! 17,6%!
Visitar Casa Música! 23,4%! 14,8%! 1,9%! 15,6%!
Ir para a praia! 15,6%! 19,7%! 7,4%! 15,3%!
Assistir a eventos culturais! 15,6%! 15,6%! 1,9%! 12,5%!
Visitar Serralves! 15,6%! 14,8%! 1,9%! 12,5%!
Circuitos organizados de autocarro! 15,6%! 14,8%! 1,9%! 12,2%!
Visitar museus! 15,6%! 12,3%!  ! 11,4%!

Visita às caves do Vinho do Porto! 13,6%! 13,1%! 1,9%! 10,8%!

Assistir a eventos deportivos! 8,4%! 13,9%!  ! 8,5%!
Visitar Foz Côa! 8,4%! 11,5%! 1,9%! 8,2%!
Participar em eventos culturais! 8,4%! 10,7%! 1,9%! 7,7%!
Jogar Golfe! 6,5%! 12,3%!  ! 7,4%!
Visitar Guimarães! 5,8%! 11,5%! 1,9%! 6,8%!

Participar em eventos desportivos! 5,2%! 11,5%!  ! 6,2%!

ATIVIDADES PRATICADAS NA REGIÃO 
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Os turistas ficaram bastante satisfeitos com a visita ao PNP, já que numa escala de 1 a 7 pontos, obteve-se uma média global de 6,04 pontos. 
Este valor foi inferior ao obtido para o trimestre homólogo de 2013, o que sugere uma redução na satisfação global dos turistas, particularmente 
no segmento em negócios. A intenção de recomendar foi também muito positiva, com uma média global de 6,08, valor superior ao que se 
observou no mesmo período de 2013. Quanto à intenção de regressar as médias foram ligeiramente menores que para os outros dois 
indicadores, traduzindo uma boa intenção de regresso. O valor obtido foi inferior ao do trimestre homólogo de 2013, o que aponta para uma 
redução na intenção de visitar novamente o destino. 

SATISFAÇÃO GLOBAL E INTENÇÃO DE RECOMENDAR/REGRESSAR 
Média numa escala de 1 a 7 pontos 
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Analisando as distribuições da 
satisfação global na escala de 1 a 7 
pontos, verificou-se que a quase 
totalidade dos turistas pontuaram a 
satisfação entre 6 a 7 pontos, 
revelando-se bastante satisfeitos com 
a visita. Pelo contrário, para a  
intenção de regressar existiram 
turistas que pontuaram nas 
classificações mais baixas,  pelo que 
não tencionarão voltar a repetir a visita 
ao PNP (cerca de 5%). 

Legenda:       
1 = Totalmente insatisfeito/improvável                          
7 = Totalmente satisfeito/provável  

SATISFAÇÃO GLOBAL E INTENÇÃO DE RECOMENDAR/REGRESSAR 
Distribuição de frequências numa escala de 1 a 7 pontos 
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O principal atrativo identificado pelos 
turistas para a região foi a hospitalidade 
das pessoas, seguindo-se o rio Douro e 
a animação noturna na cidade do Porto. 
Destacaram-se ainda o alojamento, a 
paisagem/natureza, a segurança e a 
gastronomia/vinhos. 

Atrações Lazer/ 
Férias 

Visita a familiares/ 
amigos Negócios GLOBAL 

Hospitalidade 37,1% 53,4% 44,1% 42,9% 
Rio Douro 33,1% 32,8% 26,5% 31,1% 
Animação noturna 25,8% 29,3% 26,5% 29,5% 
Alojamento 29,8% 24,1% 14,7% 25,1% 
Paisagem/natureza 24,5% 21,6% 32,4% 23,8% 
Segurança 25,2% 19,0% 17,6% 22,2% 
Gastronomia e vinhos 19,9% 16,4% 32,4% 20,0% 
Património mundial 22,5% 19,8% 14,7% 19,7% 
Relação qualidade/preço 15,9% 20,7% 20,6% 18,4% 
Voos low cost 14,6% 26,7% 2,9% 17,1% 
Clima 20,5% 13,8% 8,8% 16,2% 
Vale do Douro 16,6% 12,9% 20,6% 15,2% 
Parques naturais 11,9% 17,2% 11,8% 14,6% 
Património arquitetónico 14,6% 15,5% 5,9% 13,3% 
Limpeza 13,9% 11,2% 14,7% 12,7% 
Eventos culturais 12,6% 15,5% 5,9% 12,7% 
Arquitetura contemporânea 14,6% 6,9% 8,8% 10,5% 
Museus 9,9% 12,9% 5,9% 10,2% 
Oferta de lojas 9,9% 7,8% 14,7% 9,5% 
Eventos desportivos 11,9% 7,8% 8,8% 9,5% 
Parques temáticos 11,3% 7,8% 2,9% 8,9% 
Diversidade de circuitos turísticos 9,3% 7,8% 5,9% 7,9% 
Vinho do Porto 6,6% 7,8% 8,8% 7,3% 
Infraestruturas apoio congressos/eventos 6,0% 3,4% 17,6% 6,0% 
Aeroporto do Porto 3,3% 7,8% 2,9% 4,8% 
Praias 4,6% 5,2% 0,0% 4,1% 
Gravuras rupestres de Foz Côa 2,0% 4,3% 0,0% 2,5% 
Casa da Música 0,0% 1,7% 0,0% 1,0% 

PRINCIPAIS ATRAÇÕES DO PNP 

Hospitalidade 
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A quase totalidade dos turistas afirmaram que durante a visita ao PNP usaram o telemóvel ou tablet, referindo apenas 5,7% que não tinham 
utilizado estes dispositivos móveis. Os turistas que os utilizaram, declararam que fizeram chamadas, enviaram SMS ou consultaram o e-mail. 
Cerca de ¼ afirmou que os utilizou para tirar fotos e, 1 em cada 10, usaram-nos para fazer reservas durante a visita ao PNP.  Observaram-se 
utilizações marginais para a procura de informação sobre o destino, interação com as redes sociais e filmar a região. 

UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL OU TABLET DURANTE A VISITA 
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Os turistas que fizeram reservas por dispositivos móveis durante a visita ao PNP, apontaram o aluguer de automóvel como o principal serviço 
reservado por este meio, seguindo-se a entrada em eventos e as marcações em restaurantes. 

RESERVAS FEITAS POR TELEMÓVEL OU TABLET DURANTE A VISITA 
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Os turistas que não fizeram reservas por dispositivos móveis durante a visita ao PNP, indicaram como principal razão para esta atitude a falta de 
confiança nestes sistemas. 

MOTIVOS PARA NÃO FAZER RESERVAS POR TELEMÓVEL OU TABLET DURANTE A VISITA 
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A interação com a internet é maior para os 
turistas em lazer/férias, declarando a maioria 
destes que tenciona partilhar conteúdos sobre 
o PNP na WEB. Pelo contrário, uma grande 
maioria dos turistas em negócios não pretende 
colocar conteúdos na internet sobre a visita a 
este destino. 

INTENÇÃO DE PARTILHAR NA INTERNET CONTEÚDOS SOBRE A VISITA 
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A colocação de fotos é a forma principal de disponibilizar conteúdos na internet sobre o PNP, seguindo-se os comentários/conteúdos nas redes 
sociais.  

TIPO DE CONTEÚDOS SOBRE A VISITA QUE PRETENDE PARTILHAR NA INTERNET 
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Em termos globais os turistas do PNP 
são de ambos os sexos com uma 
pequena predominância de mulheres.  
Observou-se que, os turistas em 
negócios, eram na maioria homens, 
enquanto nos outros dois segmentos 
as mulheres foram o género mais 
frequente. Estes resultados são 
semelhantes aos do trimestre 
homólogo de 2013.  

GÉNERO 
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Os turistas estrangeiros do PNP eram na sua maioria casados, totalizando 44% dos turistas, seguindo-se os solteiros com uma incidência de 
cerca de 29%. De realçar a incidência de divorciados no segmento de negócios (28%). Relativamente ao período homólogo de 2013, observou-
se uma redução de turistas casados e um aumento em todos os outros estados civis, em especial no grupo dos solteiros.   

ESTADO CIVIL 
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A grande maioria dos turistas exerce uma atividade por conta de outrem, declarando 54% dos inquiridos que esta era a sua situação profissional. 
Em relação ao trimestre homólogo de 2013, os resultados mostraram uma redução da concentração de trabalhadores por conta de outrem nos 
segmentos em lazer/férias e em visita a familiares/amigos, aumentando as frequências destes dois grupos nas restantes  categorias, em especial 
nos reformados; no caso da visita a familiares ou amigos destacam-se ainda os aumentos de estudantes e desempregados.  

Lazer/  
Férias 

Visita a familiares/ 
amigos Negócios GLOBAL 

Trabalhador por conta outrem 62,3% 42,3% 78,7% 54,0% 

Trabalhador por conta própria 5,6% 4,0% 20,2% 7,7% 

Reformado 22,2% 22,1% 15,6% 

Estudante 3,1% 16,1% 12,5% 

Desempregado 5,6% 13,4% 6,6% 

Trabalhador e Estudante 1,2% 2,0% 1,1% 3,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
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Ao contrário dos trimestres anteriores os turistas estrangeiros do PNP possuíam habilitações literárias mais baixas, com formação ao nível do 
secundário (71%). No entanto, o segmento em negócios apresentava habilitações mais elevadas que os restantes grupos, com 37% a 
declararem que possuem um grau do ensino superior. 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 
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Os turistas estrangeiros do PNP viviam na sua maioria em agregados familiares com duas ou três pessoas, sendo os agregados de dois 
elementos mais frequentes nos turistas em férias e os de três sujeitos no segmento em visita a familiares/amigos. Nos turistas em negócios 
predominaram os sujeitos que viviam sozinhos. Comparando com os resultados do trimestre homólogo de 2013, observou-se uma redução na 
dimensão do agregado familiar, com mais turistas a viverem sozinhos, em especial no grupo em negócios.  

Lazer/  
Férias 

Visita a familiares/ 
amigos Negócios GLOBAL 

1 15,6% 19,2% 41,3% 22,2% 

2 53,1% 17,8% 18,5% 30,3% 

3 21,2% 39,0% 23,9% 27,7% 

4 9,4% 21,2% 13,0% 17,6% 

5 ou mais 0,6% 2,7% 3,3% 2,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 

DIMENSÃO DO AGREGADO FAMILIAR 
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As idades dos turistas estavam maioritariamente situadas entre os 26 e os 50 anos, com 67% dos turistas entrevistados a apontarem uma idade 
dentro deste intervalo, sendo maiores para o grupo em turismo e menor para os que vieram em negócios. Em relação ao trimestre homólogo de 
2013 as idades dos turistas são superiores. 

Lazer/  
Férias 

Visita a familiares/ 
amigos Negócios GLOBAL 

18 ou menos anos       

19 a 25 anos 8,6% 16,1% 4,3% 15,0% 

26 a 30 anos 22,8% 12,8% 20,2% 19,7% 

31 a 40 anos 24,1% 16,8% 40,4% 23,1% 

41 a 50 anos 20,4% 28,9% 31,9% 24,0% 

51 a 60 anos 14,2% 14,1% 3,2% 10,7% 

61 a 70 anos 9,9% 10,1% 7,0% 

Mais de 70 anos 1,3% 0,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Média (anos) 40,1 41,3 36,9 38,5 

IDADE 
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Os turistas estrangeiros do PNP apresentaram rendimentos situados maioritariamente entre 2000 a 4000€, com uma frequência de 79%.  
Comparando estes resultados com o trimestre homólogo de 2013, verificou-se que o rendimento aumentou o que indica que os turistas que 
visitaram o PNP no primeiro trimestre de 2014 tinham rendimentos mais altos que os do período homólogo do ano anterior.  

Lazer/  
Férias 

Visita a familiares/  
amigos Negócios GLOBAL 

Sem rendimentos     

Até 500€     

De 501€ a 1000€ 2,4% 0,7% 

De 1001€ a 2000€ 13,9% 14,6% 11,0% 14,5% 

De 2001€ a 3000€ 47,2% 47,6% 43,8% 46,1% 

De 3001€ a 4000€ 32,4% 30,5% 38,4% 32,7% 

De 4001€ a 5000€ 4,6% 2,4% 6,8% 4,5% 

De 5001€ a 6000€ 1,9% 1,2% 1,1% 

De 6001€ a 7000€ 1,2% 0,4% 

Mais de 7000€ 

Total 100% 100% 100% 100% 

Média 2 834 € 2 747 € 2 910 € 2 809 € 

RENDIMENTO FAMILIAR MENSAL 
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Dos resultados obtidos destacam-se: 

•  aumento dos turistas em lazer/férias que fazem a reserva através da agência de viagens; decréscimo da internet como 
meio de obtenção de informação e como forma de reserva, aumentando a preponderância das agências de viagens/
operadores turísticos; para os que usam a internet destaque para a utilização do Google e Facebook como fontes de 
informação e para os sites das companhias aéreas, em especial os das empresas low cost, para efetuar reservas;  

•  turistas com idades maioritariamente na faixa entre os 26 e os 50 anos e com idades médias superiores à do período 
homólogo de 2013; 

•  aumento do rendimento médio; observa-se uma inversão da tendência que nos últimos trimestres revelou um decréscimo 
dos rendimentos; 

•  turistas com menores habilitações literárias, particularmente nos segmentos em lazer/férias e visita a familiares/amigos; 

•  redução da dimensão média do grupo nos segmentos em lazer/férias e em visita a familiares/amigos, viajando 
maioritariamente acompanhados pelo conjugue ou pelos filhos; os turistas em negócios deslocam-se sozinhos e quando 
acompanhados fazem-no com colegas de trabalho; 

•  consumo médio e unitários maiores que no trimestre homólogo de 2013, resultantes do maior tempo de permanência na 
região e do aumento do consumo dos turistas que pernoitam na zona do Grande Porto; 

•  aumento da estada média no Grande Porto para o segmento em turismo (lazer/férias e visita a familiares/amigos); tempo 
de permanência maior no Norte em relação ao Grande Porto; 

CONCLUSÕES 
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•  nos turistas em negócios, as reuniões de negócios/trabalho continuam a ser a principal razão para a visita, enquanto para 
o segmento em férias predominam o descansar/relaxar,  os short breaks, a natureza e o touring; 

•  continuação do domínio da RyanAir e da TAP no transporte destes turistas;  

•  viagens marcadas com menor antecedência pelos turistas em negócios e com maior antecedência pelo segmento em 
lazer/férias; 

•  aumento da concentração de turistas a pernoitar no Grande Porto e um aumento da incidência de dormidas em outros 
concelhos desta zona; para os que ficam no Norte salienta-se a referência a Braga, Guimarães, Régua, Póvoa do Varzim 
e Guimarães; a grande maioria pernoita sempre no mesmo local; 

•  os turistas em negócios ficam no Grande Porto, enquanto os que estão de visita a familiares/amigos permanecem em 
concelhos fora do Grande Porto; o segmento em lazer/férias  

•  aumento dos turistas em negócios que visitam o PNP pela primeira vez;  

•  as atividades mais praticadas são experimentar a gastronomia, fazer compras e desfrutar da paisagem; merecem 
destaque pelo aumento observado neste trimestre as visitas ao Vale do Douro, os passeios de carro pela região e a 
animação noturna na cidade do Porto; 

•  como principais atrativos surgem a hospitalidade, o rio Douro e a animação noturna; 

•  maior da intenção de recomendar o destino e menor intenção de repetir a visita. 

CONCLUSÕES 
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