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Resumo 

 

Esta dissertação teve como principal objetivo avaliar o potencial do turismo desportivo 

como estratégia de combate à sazonalidade nos destinos turísticos.  

 

Para isso, foi abordada em primeiro lugar a importância do turismo a nível mundial e 

nacional, para além da sua contínua evolução e diversificação, que tem resultado no 

crescimento de novos tipos de turismo graças a um “novo turista” com um perfil bem 

mais complexo do que o “velho turista” do século passado. 

 

De seguida, foi estudado o turismo desportivo, nomeadamente as suas diferentes 

definições, os seus perfis de turista e as suas motivações, diferentes tipologias e os 

impactos que causam. Por fim, a revisão da literatura desta dissertação termina com 

uma abordagem à sazonalidade turística, em especial à sua definição, às suas causas e 

aos impactos que causa. São também referidas diferentes estratégias de combate a esta.  

 

Como caso de estudo, foi efetuada uma investigação ao município de Vila Real de 

Santo António, onde a aposta no turismo desportivo tem vindo a ajudar à diversificação 

da sua oferta turística, que tem consequentemente auxiliado o município a ter a menor 

taxa de sazonalidade da região turística do Algarve dentro dos municípios com uma 

procura turística considerável.  

 

Foram ainda realizadas duas entrevistas a responsáveis da Câmara Municipal de Vila 

Real de Santo António e da Associação Turismo do Algarve, que também realçaram o 

papel importante que o turismo desportivo pode ter na diminuição dos índices de 

sazonalidade nos destinos turísticos. 

 

Palavras-Chave: Turismo Desportivo; Sazonalidade; Diversificação do Turismo; 

Novos Tipos de Turismo; Vila Real de Santo António 
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Abstract 

 

This dissertation had as its main goal to evaluate the potential of sport tourism as a 

strategy to combat seasonality on tourism destinations.  

 

So, it was addressed in first place the importance of tourism in the world and in 

Portugal, besides its continuous evolution and diversification, that has been leading up 

to the creation of new types of tourism thanks to a “new tourist”, with a quite more 

complex profile in comparison to the “old tourist” from the previous century. 

 

Then, sport tourism was studied, namely its definitions, tourist profiles and motivations, 

different typologies and the impacts that it causes. Finally, the literature review ends 

with an approach to tourist seasonality, highlighting its definition, its causes and the 

impacts that it causes. Strategies to combat seasonality were also mentioned.  

 

As a case study, an investigation was performed in the municipality of Vila Real de 

Santo António, where sport tourism has been helping the diversification of supply, 

something that has turned Vila Real de Santo António into the tourist destination in the 

Algarve with the lowest rate of seasonality.   

 

Two interviews were also conducted in the city council of Vila Real de Santo António 

and in the Algarve Tourism Bureau. Both interviews highlighted the important role that 

sport tourism can have in the decrease of seasonality on a tourist destination, if properly 

supported. 

 

Keywords: Sport Tourism; Seasonality; Tourism Diversification; New Types of 

Tourism; Vila Real de Santo António   
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Introdução 

 

Tendo em conta a constante evolução do turismo, nomeadamente através da sua 

diversificação, com o surgimento de novos produtos turísticos, parece pertinente 

analisar a forma como nichos de mercado como o turismo desportivo podem ajudar no 

combate à sazonalidade em destinos turísticos. 

 

Através da revisão de literatura, constatou-se uma crescente importância das atividades 

de lazer, nomeadamente relacionadas com o desporto, na vida quotidiana das pessoas. 

Desta forma, não é surpreendente que o turismo desportivo seja um dos novos tipos de 

turismo a registar um maior crescimento a nível mundial nos últimos anos.  

 

Para que seja possível fomentar o crescimento deste tipo de turismo, parece essencial 

perceber como é que este tem vindo a crescer nos últimos anos e que medidas deverão 

ser tomadas para auxiliar a continuação deste crescimento. Assim, o turismo desportivo 

poderá fomentar a continuação da diversificação das motivações turísticas, levando 

consequentemente à diminuição dos índices de sazonalidade. O principal objetivo desta 

dissertação foi então estudar o desporto como fator de diminuição da sazonalidade nos 

destinos turísticos.  

 

Para tal, foi realizado um estudo de caso ao concelho de Vila Real de Santo António, 

um dos municípios em Portugal que mais tem apostado no turismo desportivo para 

diversificar a sua oferta, principalmente nos meses de Inverno, onde a procura turística 

no concelho é tendencialmente menor. No final deste estudo, deverá ser possível 

perceber qual a situação atual do turismo desportivo na região Algarvia, nomeadamente 

no concelho de Vila Real de Santo António, e qual o seu potencial para ajudar a 

diminuir os índices de sazonalidade turística nesta região. 
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Metodologia 

 

Para a realização desta dissertação, foi adotado um método de trabalho dividido em três 

fases: rutura, construção e verificação. Na fase de rutura, foi formulada a pergunta de 

partida do estudo, assim como foi explorado o tema através de várias leituras e 

entrevistas. Na fase de construção, definiu-se a problemática da dissertação, assim como 

o modo de construção do modelo de análise ao tema. Finalmente, na fase de verificação, 

foram efetuadas as etapas de observação e de análise das informações recolhidas, para 

além da formulação das conclusões retiradas durante a elaboração deste estudo. 

 

Fase de Rutura 

 

Pergunta de Partida: Formulação de uma pergunta de partida clara, exequível e 

pertinente - “O turismo desportivo pode influenciar os níveis de sazonalidade de um 

destino turístico?” 

 

Exploração: A exploração deste tema foi feita através da revisão de literatura e da 

consulta a sítios da web relacionados com a temática, para além da realização de 

entrevistas: uma ao vereador com o pelouro do turismo da câmara municipal de Vila 

Real de Santo António e outra à gestora de produtos complementares (nomeadamente 

do desporto) da Associação Turismo do Algarve. 

 

Fase de Construção 

 

Problemática: Delineação da abordagem e da perspetiva teórica a adotar na 

investigação a este tema, a partir das leituras e das entrevistas realizadas anteriormente. 

Escolha da influência do desporto na sazonalidade turística como tema para esta 

dissertação e do concelho de Vila Real de Santo António para a realização de um estudo 

de caso para testar a hipótese desenvolvida nesta dissertação. 
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Construção do Modelo de Análise: Prolongamento da fase da problemática através 

das pistas deixadas pelas leituras e entrevistas realizadas. Construção e 

conceptualização da hipótese em que a diversificação do turismo, nomeadamente 

através do fomento da prática de turismo desportivo, leva à diminuição da sazonalidade 

turística nos destinos. Divisão do tema da dissertação em quatro subtemas:  

 A evolução e a diversificação do turismo; 

 Os novos tipos de turismo;  

 O turismo desportivo;  

 A sazonalidade turística 

 

Fase da Verificação 

 

Observação: Confrontação dos dados recolhidos, acrescentando novas questões à 

investigação, originando uma ainda maior subdivisão dos temas abordados neste estudo:  

 

 A diminuição do turismo massificado;  

 As novas motivações turísticas e a diversificação da oferta turística;  

 Definição de turismo desportivo e as suas tipologias;  

 Perfil do turista desportivo e suas motivações;  

 Impactos do turismo desportivo;  

 Definição de sazonalidade turística; 

 Causas e impactos da sazonalidade turística;  

 Políticas e estratégias de combate à sazonalidade 

 

Análise das Informações: Tratamento de toda a informação recolhida, através da 

enunciação e comparação dos dados obtidos nas leituras e entrevistas realizadas. 

 

Conclusões: Retrospetiva do procedimento realizado (apresentação da pergunta de 

partida, do modelo de análise e dos dados observados; interpretação e comparação entre 

os dados esperados e os dados observados). Descrição dos novos contributos para o 

conhecimento e das perspetivas práticas que se podem retirar deste estudo. 
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O Que é o Turismo? 

 

Embora o turismo tenha atualmente uma grande importância na vida das pessoas, a 

verdade é que este conceito é relativamente novo. De acordo com Holden (2000: 1-2), a 

palavra “turista” apenas foi introduzida no dicionário Inglês no início do século 

dezanove, numa época onde se estabeleceu o conceito de viajar por prazer, algo 

complicado de realizar até aí pelas difíceis condições inerentes a uma viagem.  

 

Definir “turismo” ainda continua a ser atualmente uma tarefa bem mais complicada do 

que à partida aparenta ser. Segundo Holden (2000: 2), esta dificuldade está relacionada 

com a complexidade do turismo e com o facto de estar ligado a diversos intervenientes 

(governos, comunidades locais, turistas), que têm objetivos diferentes neste setor 

económico e por consequência, têm também diferentes perspetivas do que é o turismo.  

 

De acordo com Singh (2008: 139), uma das primeiras definições de turismo data de 

1910 e foi produzida pelo economista Austríaco Hermann Von Schullard, que definiu o 

turismo como “a soma total de operadores, principalmente de natureza económica, que 

diretamente se relacionam com a entrada, saída e movimento de estrangeiros dentro ou 

fora de um determinado país, cidade ou região”. Por outro lado, segundo o autor, 

Hunziker e Krapf em 1942 definiram o turismo como “a totalidade do relacionamento e 

do fenómeno recorrente de viagem e estadia de estranhos, caso a estadia não implique o 

estabelecimento de residência permanente e não esteja ligado a atividades 

remuneratórias”. Ainda de acordo com Singh, a Sociedade do Turismo de Inglaterra em 

1976 definiu o turismo como “a deslocação temporária, de curto-prazo e sob qualquer 

motivo de pessoas para destinos fora dos locais onde normalmente vivem e trabalham, 

incluindo também as suas atividades durante a estadia no seu destino.”  

 

Atualmente, a definição de turismo mais consensual é a da OMT (2013), que define o 

turismo como “ (…) um fenómeno social, cultural e económico que implica o 

movimento de pessoas para países ou locais fora do seu ambiente usual por propósitos 

pessoais ou de negócios/profissionais. Essas pessoas são chamadas visitantes (que 
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podem ser turistas ou excursionistas; residentes ou não-residentes) e o turismo está 

ligado às suas atividades, com algumas das quais podendo implicar gastos turísticos”.  

 

A OMT (2013) define então um visitante como alguém que “ (…) viaja para um destino 

fora do seu ambiente habitual, por menos de um ano, sob qualquer propósito (negócios, 

lazer ou outro interesse pessoal) exceto empregar-se numa entidade no país ou local 

visitado. Um visitante é classificado como um turista se a sua viagem incluir uma 

estadia de pelo menos uma noite, caso contrário é um excursionista.” 

 

A OMT (1994: 5) divide ainda a atividade turística em relação a um determinado país 

em três blocos: turismo doméstico (envolvendo residentes de um determinado país que 

viajam dentro desse mesmo país), turismo de receção (envolvendo não-residentes a 

viajarem para um determinado país) e turismo de emissão (envolvendo residentes a 

viajarem para outro país). Esta divisão pode ser combinada de várias formas, derivando 

em três categorias de turismo: turismo interno (combinando o turismo doméstico e o 

turismo de receção), turismo nacional (combinando o turismo doméstico e o turismo de 

emissão) e turismo internacional (combinando o turismo de receção e de emissão).  

 

A Importância do Turismo 

 

Como refere Singh (2008: 138), o turismo é hoje em dia uma atividade global e muito 

popular, constituída por elementos tangíveis (transportes, alojamento) e intangíveis 

(motivações para viajar como descansar, conhecer novas culturas ou viver uma 

aventura). O turismo é atualmente vital para muitos países devido ao consumo de bens e 

serviços pelos turistas, pelos impostos cobrados às empresas turísticas e pelas 

oportunidades de emprego e de avanço económico que este setor permite. Por estas 

razões, diversas entidades públicas e privadas promovem destinos turísticos e apoiam o 

desenvolvimento do turismo nas suas áreas de influência. A importância do turismo é 

inquestionável, tendo sido também reconhecido pelos G20 (2012: 4), na cimeira de Los 

Cabos, o papel do turismo na criação de emprego, da obtenção de crescimento 

económico e no desenvolvimento dos locais onde esta atividade é fomentada. 
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Por sua vez, a OMT (2013) refere que o turismo cria impactos de ordem económica e 

ambiental na população local e também nos próprios turistas. Segundo a mesma 

organização, o turismo tem vindo a crescer e a diversificar-se de forma contínua a nível 

mundial, algo que tornou esta atividade num dos setores económicos que mais 

rapidamente cresce mundialmente. O turismo atualmente está diretamente ligado ao 

desenvolvimento e engloba um número cada vez maior de destinos. Esta dinâmica de 

crescimento tem levado o turismo a tornar-se num grande aliado para o 

desenvolvimento socioeconómico dos seus destinos, para além de ser também um dos 

principais intervenientes nas relações de comércio internacional e uma das principais 

fontes de rendimento de muitos países desenvolvidos. Este crescimento é também 

reflexo de uma cada vez maior diversificação do turismo e da competição entre destinos 

turísticos. De acordo com a OMT, o turismo é já responsável por 5% do PIB Mundial, 

por 235 milhões de empregos e por 30% das exportações de serviços.   

 

De acordo com o barómetro do turismo mundial de Janeiro de 2013 da OMT, citado 

pela própria OMT, o número de chegadas de turistas internacionais em todo o mundo 

atingiu os 1.035 biliões em 2012, registando um crescimento de 4% face ao ano 

anterior. Segundo o mesmo barómetro, o crescimento do turismo internacional deverá 

continuar durante o ano de 2013, prevendo-se um crescimento entre os 3% e os 4%. 

Estes números de 2012 revelam ainda que pela primeira vez na história, o número de 

chegadas anuais de turistas internacionais atingiu a barreira de 1 bilião de turistas.  

 

O Gráfico 1 (Anexo I) apresenta os números absolutos da chegada de turistas 

internacionais durante o ano de 2012, divididos entre as cinco regiões mundiais de 

turismo. A Europa (+3% face a 2011) continuou a ser a região mais visitada em 2012, 

seguida pela Ásia e Pacífico (+7%), Américas (+4%), Médio Oriente (-5%) e África 

(+6%). Mesmo com um decréscimo de chegadas no Médio Oriente, o turismo continua 

a crescer globalmente a um ritmo anual constante, resistindo à crise financeira, que tem 

causado grandes transtornos noutros setores económicos. Devido a isso, o turismo tem 

ganho um peso cada vez maior no tecido económico de muitos países.  
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Este acréscimo de importância do turismo na economia tem vindo a acontecer também 

em Portugal. Por isso, foi criado em 2006, pelo Ministério da Economia e Inovação, o 

Plano Estratégico Nacional do Turismo, onde é referida a importância do setor turístico 

para Portugal. De acordo com o Ministério da Economia e Inovação (2006: 17), o 

turismo é um dos principais setores da economia Portuguesa, tendo a sua importância 

vindo a crescer nos últimos anos. Em 2004, as receitas do Turismo representavam já 

11% do PIB Português, para além de que 10.2% da população ativa estava empregada 

em empresas do setor.  

 

Embora os números finais do turismo em Portugal no ano de 2012 não estejam ainda 

disponíveis, foram entretanto publicados indicadores em relação aos três primeiros 

trimestres do ano. De acordo com o Turismo de Portugal (2013a: 4), o número de 

hóspedes em estabelecimentos hoteleiros no 1º trimestre de 2012 registou uma quebra 

de -2.0% face ao período homólogo de 2011, tendo-se também registado um decréscimo 

de -2.2% no 2º trimestre de 2012 (Turismo de Portugal, 2013b: 4) e de -0.6% no 3º 

trimestre de 2012 (Turismo de Portugal, 2013c: 4) face aos períodos homólogos do ano 

anterior. Em relação ao número de dormidas, ocorreu uma quebra de -0.7% no 1º 

trimestre de 2012 (Turismo de Portugal, 2013a: 8) e de -1.7% no 2º trimestre de 2012 

(Turismo de Portugal, 2013b: 8) face aos mesmos períodos de 2011. No caso do 3º 

trimestre de 2012, existiu um aumento de +1.7% no número de dormidas em relação ao 

mesmo período do ano anterior, segundo o Turismo de Portugal (2013c: 8). Estes 

resultados negativos são fruto da quebra do nº de hóspedes e dormidas de turistas 

nacionais, visto que o nº de hóspedes e de dormidas de turistas internacionais aumentou 

nos três primeiros trimestres de 2012 face aos mesmos períodos do ano anterior. 

 

Os Gráficos 2 (Anexo II) e 3 (Anexo III) apresentam o nº de dormidas e de hóspedes 

nos estabelecimentos hoteleiros em Portugal, divididas por regiões NUTS II em 2011. 

Nestes gráficos é possível constatar que as regiões de Lisboa e do Algarve receberam 

em conjunto mais de metade dos hóspedes e das dormidas em Portugal neste período. 

As regiões da Madeira, Norte e Centro encontraram-se numa posição intermédia a nível 

nacional, enquanto as regiões do Alentejo e dos Açores foram claramente aquelas que 

receberam um menor número de dormidas e de hóspedes neste ano.  
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Finalmente, tal como acontece a nível mundial, o turismo em Portugal tem vindo a 

crescer exponencialmente nas últimas décadas. Se, de acordo com dados do Instituto 

Nacional de Estatística (2012a: 563), o nº total de hóspedes nos estabelecimentos 

hoteleiros foi apenas de 7 330 276 em 1990, esse valor foi praticamente duplicado pelos 

13 992 782 (+90.9%) registados em 2011. A tendência de crescimento do turismo em 

Portugal é clara (Anexo IV - Gráfico 4), tal como acontece a nível mundial, algo que só 

ajuda a aumentar a importância que esta atividade tem na economia nacional.  

 

A Evolução e a Diversificação do Turismo 

 

De acordo com Brito (2000: 2-3), as práticas turísticas têm vindo a passar por diferentes 

fases ao longo da história mundial recente. O turismo surgiu inicialmente associado a 

uma prática elitista e terá surgido a partir do prazer de descobrir novas culturas. Nos 

primórdios do turismo, apenas uma parte minoritária da população mundial tinha 

possibilidade de viajar, porém com o passar do tempo o turismo foi-se democratizando, 

com o aumento do tempo livre e do rendimento disponível das pessoas para viajarem. O 

turismo massificou-se no século XX através da utilização de pacotes turísticos 

relativamente acessíveis e que promoviam deslocações para destinos essencialmente 

balneares. Outro fator que contribuiu para o aumento exponencial do turismo foi o 

desenvolvimento e a diminuição dos custos dos meios de transporte de longo curso. 

 

Estas afirmações são corroboradas por Mowforth e Munt (2003: 82), que afirmam que a 

indústria do turismo foi crescendo ao longo do tempo apoiada pelo desenvolvimento 

tecnológico dos transportes, seja através do caminho-de-ferro no século XIX, do 

automóvel (década de 50 do século XX) ou do avião a jato (década de 60 do século 

XX), sendo que este último permitiu o seu crescimento exponencial, algo que 

posteriormente levou a um conjunto de problemas, tais como a degradação social, 

económica e cultural dos destinos ou a distribuição desigual de benefícios financeiros. 

 

De acordo com Novelli (2005: 1-3), o turismo massificado foi potenciado pela criação 

de pacotes turísticos devido à inexperiência dos consumidores e à sua falta de 
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familiarização na visita a outras culturas. Juntamente com a falta de organização 

estrutural e os elevados custos das viagens em relação ao rendimento disponível das 

pessoas, tudo isto levou a que fosse criado um sistema de pacotes turísticos homogéneos 

que permitissem às pessoas viajarem por um preço mais acessível. Porém, o turismo 

internacional foi amadurecendo nos últimos 40 anos, tornando-se num fenómeno 

extremamente complexo. Os turistas são agora mais conscientes de todo o processo 

turístico, devido à experiência adquirida ao longo dos anos, algo que os tornou também 

mais sofisticados nas suas necessidades e preferências.  

 

Esta evolução é também referida por Brito (2000: 3-4), que defende que nos últimos 

anos se tem vindo a registar uma nova etapa no turismo com o aparecimento de práticas 

turísticas alternativas, em que o enfoque recai agora na personalização das viagens e não 

na sua padronização em pacotes turísticos. Estas mudanças auxiliam a preservação dos 

destinos turísticos, enquanto as práticas turísticas massificadas ganharam uma 

conotação negativa, sendo consideradas como prejudiciais pois levam à destruição do 

meio ambiente e à depredação cultural. O Quadro 1 (Anexo V) apresenta as diferenças 

entre o turismo massificado e o turismo alternativo, de acordo com Weaver. 

 

Poon (2003: 130-131) efetua um paralelismo entre o “velho turismo” e o “novo 

turismo”. O “velho turismo” é o turismo das décadas de 50, 60 e 70 do século passado, 

caraterizado por pacotes turísticos rígidos, estandardizados e massificados. Este tipo de 

turismo foi criado e fomentado por alguns acontecimentos do pós-guerra, 

nomeadamente o uso do avião a jato a partir de 1958, tarifas promocionais, preço baixo 

do petróleo, crescimento económico Keynesiano, direito a férias pagas, entrada de 

empresas multinacionais no setor turístico, integração vertical e horizontal, e a criação 

de franchisings no turismo, nomeadamente de cadeias multinacionais de hotéis. Citada 

por Novelli (2005: 2), Poon (1993) define então o turismo massificado como um 

fenómeno em larga escala de venda em pacotes de serviços de lazer a uma grande 

clientela através de operadores turísticos, companhias aéreas e cadeias hoteleiras.  

 

Por outro lado, Poon (2003: 130-132) define o “novo turismo” como o turismo do 

futuro, caracterizado pela sua flexibilidade, segmentação e por experiências turísticas 
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mais autênticas. Estas mudanças no turismo surgiram a partir da década de 90 do século 

XX como resposta a sinais sociais, culturais, tecnológicos, ecológicos, económicos e 

institucionais que ecoaram pelo mundo, tais como: a difusão de novas tecnologias de 

informação e comunicação na indústria turística; desregulação da aviação comercial e 

dos serviços financeiros; impactos negativos do turismo massificado nos destinos 

turísticos; pressões ambientais; competição tecnológica; mudanças nos gostos do 

consumidor, tempo de lazer, padrões de trabalho e distribuição do rendimento. Devido a 

estas mudanças, a autora refere que os fatores que tinham previamente fomentado a 

criação do turismo massificado foram perdendo força, levando à “desmassificação” do 

mercado turístico, abrindo portas a uma maior segmentação e diversificação do turismo.  

 

Por sua vez, Filipe (2009: 78-79) cita Cortada (2006) que refere que o “novo turista” é 

impaciente, procura experiências, é informado, exigente e procura a melhor relação 

qualidade-preço possível. De acordo com Pereira (2005), citado pela mesma autora, o 

“novo turista” em relação ao “velho turista” possui um nível escolar mais elevado, tem 

um núcleo familiar mais reduzido, tem acesso livre à cultura e maior experiência 

turística, sente necessidade de conhecer novas culturas e é mais exigente, procurando 

produtos turísticos que correspondam às suas necessidades culturais. 

 

Por outro lado, segundo Raj (2007), o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação em conjunto com as transformações recentes da procura turística criaram 

um novo turista, mais experiente, com um nível escolar superior, mais flexível, 

independente e exigente. Estas mudanças tiveram por consequência a criação de novos 

produtos turísticos adaptados à nova realidade. Devido a isto, a autora considera que 

assistimos atualmente ao nascimento de um novo turismo, caraterizado por uma enorme 

segmentação da procura e pela necessidade de flexibilização da oferta turística e da sua 

distribuição. Por outro lado, o mercado turístico global tem vindo a sofrer alterações, 

tendo a autora enumerado algumas das novas tendências do turismo mundial: 

 A longo prazo, o custo médio de vida nos países desenvolvidos do Ocidente vai 

aumentar, assim como o rendimento disponível destinado para viajar; 

 Aumento do tempo livre, levando ao aumento do nº de visitas a atrações turísticas; 
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 Mudança na ênfase do lazer passivo para a aprendizagem ativa; 

 Atividades de especial interesse vão ganhar importância no turismo à custa de 

visitas convencionais e outras experiências turísticas passivas; 

 Preocupação crescente em relação ao impacto ambiental e social do turismo; 

 Crescente consciencialização de riscos para a saúde e segurança; 

 O tempo de lazer será gasto de forma mais ativa, quer a nível mental quer físico; 

 Aumento do número de pessoas com idades entre os 45 e os 64 anos; 

 O potencial visitante do futuro será: mais velho; mais rico; mais exigente; mais 

pensativo e discriminador; mais ativo fisicamente e mentalmente; 

 Os prazos para a tomada de decisão em relação a viagens serão menores. Por isso, 

os pacotes turísticos com tudo incluído continuarão a ser atrativos;    

 Os consumidores procurarão empreendimentos turísticos que causem poucos 

impactos negativos no destino e que sejam ecologicamente conscientes. 

 

Devido ao aparecimento deste “novo turista”, de acordo com Raj (2007), as atrações 

turísticas deverão adaptar-se a esta nova realidade, de forma a satisfizerem as suas 

novas exigências. Para isso, a autora defende que as atrações turísticas devem: 

 Oferecer uma experiência distinta e única que não possa ser replicada pelos rivais; 

 Utilizar ao máximo o “elemento humano” (ex.: utilização de guias interpretativos); 

 Possibilitar uma experiência turística o mais natural e real possível; 

 Oferecer uma experiência excitante, autêntica, interativa e educacional; 

 Ter em conta que o conforto não deve comprometer a autenticidade da experiência; 

 Aderir aos princípios ecológicos do desenvolvimento sustentável; 

 Evitar dependência de tecnologia que rapidamente se possa tornar obsoleta; 

 Oferecer escolhas diferentes ao nível de interpretação da atração; 
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Lohmann (2004: 2-3) refere que as mudanças recentes ao nível económico, geopolítico, 

tecnológico e demográfico originaram também alterações nos padrões de procura 

turística. Acontecimentos como o alargamento da União Europeia têm vindo a 

influenciar as rotas do turismo Europeu, assim como mudanças demográficas na 

população, nomeadamente o envelhecimento da população e a diminuição da taxa de 

natalidade nos países mais desenvolvidos. O comportamento de consumo por parte do 

turista tem também sofrido alterações, sendo que o turista atualmente já não utiliza um 

processo de escolha de destino tão complexo como anteriormente, tornando a sua 

escolha muito mais flexível e orientada cada vez mais para o preço do pacote turístico.  

 

Ainda segundo Lohmann (2004: 7), existe atualmente um grande paradoxo entre o 

desejo da indústria turística em estandardizar os seus serviços para garantir uma elevada 

qualidade destes, e a exigência dos turistas em usufruírem de serviços diferenciados, 

algo que os serviços estandardizados não oferecem devido à sua uniformização, 

privando assim os turistas de uma experiência única. Cabe desta forma à indústria 

turística, segundo o autor, encontrar formas de estandardizar os seus serviços de forma a 

garantir uma prestação de serviços de qualidade, mas oferecendo também algo diferente 

ao turista para satisfazer o seu desejo de diversificação das suas experiências turísticas. 

 

De acordo com Novelli (2005: 1), o conceito de “turismo de nichos” emergiu como 

contraponto ao turismo massificado, tendo por base um conjunto de práticas turísticas 

sofisticadas por parte dos seus turistas, que representam a diversidade e as formas de 

marcar a diferença no turismo. Por se opor diretamente às práticas do turismo 

massificado devido aos impactos negativos que este cria, o turismo de nichos é uma 

excelente oportunidade para os destinos turísticos tirarem partido de um tipo de turismo 

que é mais sustentável, cria menos impactos negativos e atrai turistas com maiores 

rendimentos. Por outro lado, o turismo de nichos oferece também aos turistas um 

conjunto variado de experiências para satisfazerem os seus desejos e necessidades.  

 

Dentro da grande variedade de nichos turísticos existentes podemos encontrar o turismo 

desportivo. Segundo Weiermair e Steinhauser (2003: 4), o turismo desportivo já não é 

apenas visto pelos seus praticantes como uma forma de obter conquistas desportivas, 
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mas também de realizar atividades contra o envelhecimento e valorizadoras do bem-

estar. O papel do desporto no lazer e no turismo tem vindo a mudar, estando cada vez 

mais direcionado para a realização de novas experiências, com uma forte relação com a 

saúde e a estética, para além de contrabalançar a vida de pessoas com um estilo bastante 

sedentário. De acordo com os autores, as férias são hoje em dia consideradas pelas 

pessoas como uma extensão das suas vidas em que estas vão à procura de viver novas 

experiências, fugindo à rotina e reequacionando questões básicas da sua vida.  

 

O Turismo Desportivo 

 

Definição de Turismo Desportivo 

 

Tal como Hinch e Higham (2001: 46) afirmam, embora os investigadores do turismo 

desportivo dediquem uma parte considerável do seu tempo a tentar clarificar os 

principais conceitos desta área, não existem definições aceites universalmente de 

desporto e turismo que facilitem esta tarefa. Porém, mesmo sem consenso, existem 

pontos comuns associados a estes dois conceitos que ajudam a clarificar a sua relação.  

 

Segundo Carvalho e Lourenço (2009: 123-124), o desporto e o turismo nas suas formas 

contemporâneas tiveram origem na revolução industrial, tendo a partir daí uma evolução 

paralela interessante. Podem-se destacar quatro fatores relevantes que contribuíram para 

que o desporto e o turismo possuam a importância que têm atualmente na sociedade:  

 A concentração das populações em torno dos centros urbanos; 

 O aumento da duração do tempo de lazer; 

 O aumento do poder de compra; 

 O desenvolvimento dos meios de transporte 

 

De acordo com estes autores, o turismo e o desporto passaram a ter, a partir de meados 

do século XX, atividades comuns. A essa sobreposição de atividades desportivas e 

turísticas chama-se atualmente turismo desportivo, expressão que surgiu apenas na 
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década de 70 do século passado, em França. Para Carvalho e Lourenço (2009: 125-126), 

o turismo desportivo não emerge então de uma rutura com o desporto ou com o turismo, 

mas sim da sobreposição destes dois conceitos. O fenómeno desportivo cresceu, 

necessitando atualmente de recorrer aos serviços e conhecimentos do turismo, enquanto 

o inverso também se verifica. Sendo assim, os dois autores identificam quatro condições 

que são necessárias para se considerar um individuo como turista desportivo: 

 Viajar para fora do seu ambiente habitual e permanecer lá pelo menos uma noite; 

 Que a viagem não seja de carácter definitivo, não podendo exceder os 12 meses; 

 Ter uma motivação primária que não seja a de exercer uma atividade remunerada; 

 Que o indivíduo participe numa atividade desportiva durante a viagem; 

 

Já Higham (2005: 6-7), cita McPherson (1989), que define o desporto como uma 

“atividade estrutural, orientada para um objetivo competitivo, baseado numa disputa e 

de caracter físico e lúdico”. Em relação ao turismo, Higham salienta o facto de este 

representar o movimento temporal de pessoas para fora da sua área de residência, para 

além de ser concetualizado no propósito de uma viagem. O turismo e o desporto 

convergem nas dimensões recreacionais do fenómeno do lazer, abraçando 

oportunidades conjuntas, como por exemplo a criação de grandes eventos desportivos.  

 

Graças ao estudo destes dois conceitos, foi então possível chegar-se a algumas 

definições de turismo desportivo e turista desportivo. Em relação a definições de 

turismo desportivo, Hinch e Higham (2001: 49) citam diversos autores que entre 1987 e 

1998 desenvolveram definições para este conceito. Ruskin (1987) afirma que o turismo 

desportivo é “uma expressão de um padrão comportamental de uma pessoa durante 

certos períodos do seu tempo de lazer, sendo realizado parcialmente em ambientes 

naturais atrativos e parcialmente em instalações artificiais ao ar-livre desportivas e de 

recriação física”. Hall (1992) afirma que o turismo desportivo é “uma viagem com 

propósitos não-comerciais para participar ou observar atividades desportivas fora da sua 

área de residência”. Já Weed e Bull (1997) definem este tipo de turismo como “férias 

envolvendo atividades desportivas, quer como espectador como participante”.  
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Finalmente, Gibson (1998) define o turismo desportivo como uma “viagem de lazer que 

retira os indivíduos temporariamente das suas comunidades para participarem ou 

observarem atividades físicas ou venerarem atrações associadas com a atividade física”.  

 

Higham (2005: 7-8) afirma que muitas das definições de turismo desportivo colocam a 

ênfase no facto de se tratar de uma viagem de lazer, excluindo viagens profissionais de 

atletas e viagens de negócios associados com a indústria desportiva. Normalmente o 

desporto é apresentando nestas definições como a motivação principal para a viagem, 

sendo que o autor cita Gammon e Robinson (1997), que referem que a prática 

desportiva numa viagem pode ser apenas uma motivação secundária, onde a sua prática 

ocorre apenas incidentalmente durante a viagem, não se podendo catalogar estes casos 

como sendo turismo desportivo. Higham refere ainda que a definição de Standeven e De 

Knop (1999), em que o turismo desportivo é definido como “todas as formas ativas e 

passivas de envolvimento em atividades desportivas, participando nelas casualmente ou 

de forma organizada por razões comerciais ou não-comerciais, que necessitem viajar 

para fora da sua área de residência e de trabalho”, lhe parece ser a mais adequada, 

embora esta definição não articule com precisão os parâmetros principais do desporto e 

do turismo individualmente. Porém, segundo o autor, esta definição captura a grande 

variedade de interesses que existe no estudo dos destinos turísticos desportivos. 

 

Em relação ao turista desportivo, Hinch e Higham (2001: 49) citam duas definições 

possíveis deste tipo de turista. Segundo Nogawa et al (1996), um turista desportivo é 

“um visitante temporário que permanece pelo menos 24 horas na área do evento e cujo 

propósito primário é o de participar num evento desportivo, sendo a área de destino uma 

atração secundária”. Já para Gammon e Robinson (1997), turistas desportivos são 

“indivíduos ou grupos de pessoas que participam ativamente ou passivamente em 

competições ou recreações desportivas, enquanto viajam e/ou permanecem em locais 

fora do seu ambiente natural (desporto como motivação primária da viagem).”  

 

De acordo com Ritchie e Adair (2004: 2-3), as pessoas viajam para participar ou assistir 

a atividades desportivas há já alguns séculos. O desporto e o turismo são hoje em dia 

duas das atividades de lazer mais procuradas, algo que levou ao aumento da sua 
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importância também a nível económico. Os autores citam a OMT (2001), que refere que 

o turismo atualmente representa 4-6% do PIB dos países industrializados, enquanto o 

desporto representa 1-2%. Isso tem levado a que o turismo desportivo tenha vindo 

consequentemente também a ganhar bastante importância ao longo dos últimos anos.  

 

De acordo com o Departamento da Indústria, Ciência e Recursos Australiano (2000: 13-

14), o aumento da importância do turismo desportivo a nível mundial está diretamente 

relacionado com o crescimento do turismo de nichos e com o desenvolvimento da 

indústria desportiva e turística, que aconteceram devido a fatores coincidentes tais 

como: aumento do rendimento disponível; aumento do tempo de lazer; mudanças nas 

preferências de consumo; crescente consciência dos benefícios da prática de atividade 

física por parte de pessoas de todas as idades. Para além disso, o papel dos media na 

promoção do desporto tem sido também um fator crítico neste crescimento.  

 

Para Hinch e Higham (2004: 5), o desenvolvimento do turismo desportivo tem sido 

fomentado pela interceção de quatro tendências contemporâneas:  

 Expansão demográfica do perfil dos participantes em atividades desportivas;  

 Intensificação do interesse das populações Ocidentais em questões de saúde e fitness 

desde a década de 70 do século passado;  

 Aumento da procura por parte dos turistas na participação em atividades 

recreacionais durante o seu período de férias desde a década de 80 do século XX; 

 Crescente interesse no papel do desporto e dos eventos desportivos na renovação 

urbana, e nas oportunidades que os eventos desportivos trazem ao turismo  

 

Segundo os mesmos autores, o desenvolvimento do turismo desportivo tem sido 

fomentado por forças políticas e económicas e pela mudança de valores e atitudes 

sociais. Estas mudanças têm sido facilitadas por avanços tecnológicos, que influenciam 

o aumento da importância do desporto na sociedade. Os autores citam ainda Faulkner et 

al. (1998), que referem que graças a estes desenvolvimentos, o volume de viagens 

desportivas e a sua extensão geográfica está a aumentar exponencialmente.  
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Números do Turismo Desportivo 

 

Segundo Ritchie e Adair (2004: 2-3), os turistas Alemães realizam 32 milhões de 

viagens desportivas (55% do total) por ano, enquanto 52% e 23% das viagens dos 

Holandeses e dos Franceses respetivamente incluem também uma componente 

desportiva. Por outro lado, os autores, citando o DISR (2000), referem que 20% das 

viagens dos turistas Britânicos estão diretamente relacionadas com o desporto, sendo 

que 50% delas incluem uma participação desportiva incidental.  

 

Citando a Canada Tourism (2000), os autores afirmam que 37.3% das jornadas 

recreacionais domésticas dos Canadianos em 1998 incluíram a assistência de um evento 

desportivo. O turismo desportivo representa 4% do turismo doméstico Sul-Africano, 

enquanto o Bureau of Tourism Research (2000), citados pelos autores, refere que os 

Australianos realizaram 12.9 milhões de viagens domésticas desportivas em 1999. 

Citando a Travel Industry Association of America (2011), o Departamento da Indústria, 

Ciência e Recursos Australiano (2000: 14) refere que 38% dos adultos Americanos, 

entre 1995 e 1999, participaram ou assistiram a um evento desportivo a mais de 50 

milhas de suas casas, enquanto Novelli (2005: 158) citando a mesma fonte afirma que 

os eventos desportivos geram 27 biliões de dólares por ano nos Estados Unidos. 

 

Perfil do Turista Desportivo e suas Motivações 

 

De acordo com Hinch e Higham (2004: 34-37), os turistas que se envolvem em 

atividades desportivas no seu destino turístico fazem-no em diferentes níveis de 

compromisso e competitividade. Desta forma, o mercado do turismo desportivo pode 

ser segmentado em nichos, que diferem entre si em vários aspetos. Os autores citam 

Maier e Weber (1993), que identificam quatro tipos diferentes de turistas desportivos, 

baseado na intensidade das atividades desportivas realizadas no destino turístico: 

 Atletas de topo: o seu principal objetivo na prática desportiva é a eficiência, tendo 

como prioridades o acesso à competição e a condições de treino que os satisfaçam. 

Para satisfazerem as necessidades deste tipo de turistas, os destinos turísticos devem 
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ter em consideração exigências ao nível do alojamento e da alimentação, para além 

do acesso a médicos, instalações de reabilitação de lesões e a outros serviços 

relacionados com a performance desportiva.  

 Desporto massificado: o seu principal objetivo é a manutenção da sua condição 

física, tendo objetivos de performance individuais. Têm como principais exigências 

as acessibilidades ao seu destino e a qualidade das instalações desportivas. 

 Turistas desportivos ocasionais: mais interessados na compensação e no prestígio 

retirado da prática desportiva, dando preferência a desportos menos exigentes como 

o esqui recreacional. As atividades desportivas não recebem grande prioridade em 

relação ao turismo cultural e a outros interesses neste segmento. 

 Turistas desportivos passivos: não procuram a prática de atividades desportivas 

individuais. O foco deste segmento está nos grandes eventos desportivos e nos 

locais com grandes atrações turísticas relacionadas com o desporto. Este segmento 

inclui treinadores dos atletas de topo e os turistas que viajam para assistir a eventos 

ou visitar atrações desportivas, como também jornalistas desportivos. Este tipo de 

turista desportivo requer grandes infraestruturas para acomodar o grande número de 

viajantes que assistem a eventos desportivos. 

 

Por outro lado, os autores citam também Reeves (2000), que identifica seis tipos de 

turistas desportivos, explicitando também as suas diferenças entre si ao nível da 

importância do desporto no processo de tomada de decisão do destino, motivações para 

participar ou não em atividades desportivas durante a viagem, perfil do grupo com que 

viaja, estilo de vida e perfil de gastos com atividades desportivas na viagem: 

 Turista Desportivo Incidental 

 Tomada de Decisão: Sem importância 

 Porque Participa: Por obrigação 

 Porque Não Participa: Porque não é relaxante 

 Perfil de Grupo: Família 

 Estilo de Vida: Desporto tem importância 

 Gasto: Mínimo 
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 Turista Desportivo Esporádico 

 Tomada de Decisão: Relativamente importante 

 Porque Participa: Porque a atividade em causa é conveniente 

 Porque Não Participa: Porque a sua motivação é facilmente contida 

 Perfil de Grupo: Família ou amigos 

 Estilo de Vida: Desporto não é essencial 

 Gasto: Mínimo, exceto em atividades irrepetíveis  

 Turista Desportivo Ocasional 

 Tomada de Decisão: Por vezes determinante 

 Porque Participa: Porque complementa a experiência turística 

 Porque Não Participa: Outros compromissos 

 Perfil de Grupo: Individual, especialmente turistas de negócios 

 Estilo de Vida: Consumidor ostentatório  

 Gasto: Elevado em ocasiões 

Turista Desportivo Regular 

 Tomada de Decisão: Importante 

 Porque Participa: Porque é parte significante da sua viagem 

 Porque Não Participa: Por questões financeiras ou temporais 

 Perfil de Grupo: Grupo ou individual  

 Estilo de Vida: Desporto é importante  

 Gasto: Considerável  

 Turista Desportivo Dedicado 

 Tomada de Decisão: Muito importante 

 Porque Participa: Porque é central à experiência turística 

 Porque Não Participa: Devido a barreiras inesperadas  

 Perfil de Grupo: Sozinho ou com pessoas com motivações semelhantes  

 Estilo de Vida: Desporto é determinante na sua vida 

 Gasto: Extremamente alto e consistente  
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 Turista Desportivo Determinado  

 Tomada de Decisão: Muito importante, mas com pouca autonomia 

 Porque Participa: Porque é a única razão da viagem 

 Porque Não Participa: Por lesão ou por medo de se lesionar  

 Perfil de Grupo: Grupos de elite ou em solitário  

 Estilo de Vida: Desporto é a sua profissão 

 Gasto: Extremamente alto, mas financiado por outrem  

 

Para Ottevanger (2007: 10), os turistas envolvem-se em atividades desportivas pelo 

gosto pela competição e pelas conquistas individuais. Por isso, o turismo desportivo é 

um nicho que atrai turistas com motivações especiais. O autor cita Hall (1992) que 

identifica dois tipos de turismo desportivo ativo: participantes ativos que participam por 

autoexpressão; jogadores que participam de forma competitiva. Por outro lado, os 

participantes passivos assistem a eventos desportivos e visitam atrações desportivas.  

 

Hinch e Higham (2004: 35-37) citam ainda Gammon e Robinson (1997), que comparam 

as motivações dos turistas desportivos com o seu envolvimento no desporto. Desta 

forma, os autores distinguem o turismo desportivo, em que a motivação primária da 

viagem está diretamente relacionada com o desporto, do desporto turístico, em que o 

desporto é uma componente secundária ou incidental da experiência turística. Os 

mesmos autores referem que tanto o turismo desportivo como o desporto turístico 

podem ser divididos entre atividades de participação árdua ou suave, sendo que a 

distinção é feita através do grau de seriedade com que os viajantes participam nas 

atividades. Sendo assim, os autores conceptualizam os turistas desportivas com base no 

desporto e nas suas motivações de viagem da seguinte forma: 

Turismo Desportivo: participação ativa ou passiva em atividades desportivas durante 

uma viagem. O desporto é uma motivação primária para a viagem. 

 Participação Árdua: participação em eventos desportivos competitivos 

 Participação Suave: participação em atividades desportivas recreacionais 
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Desporto Turístico: participação em atividades desportivas, mas onde o desporto não é 

uma motivação primária para a viagem. 

 Participação Árdua: atividade desportiva que enriquece a experiência turística  

 Participação Suave: atividade desportiva puramente incidental na viagem  

 

Tipologias de Turismo Desportivo 

 

Ritchie e Adair (2004: 8-13) citam vários autores que desenvolveram as suas próprias 

divisões do turismo desportivo por tipologias. Os autores citam Kurtzman (2000), que 

defende a existência de cinco categorias principais de turismo desportivo: 

 Atrações Turísticas Desportivas (ex.: Himalaias; Museus desportivos) 

 Resorts Turísticos Desportivos (ex.: Estâncias de esqui; Instalações de treino) 

 Cruzeiros Turísticos Desportivos (ex.: Acolhimento de conferências desportivas) 

 Circuitos Turísticos Desportivos (ex.: Parques temáticos desportivos) 

 Turismo de Eventos Desportivos (ex.: Jogos Olímpicos; Torneio de Wimbledon) 

 Turismo Desportivo de Aventura (ex.: Mergulho; Alpinismo) 

 

Por sua vez, Gibson (2002), citado pelos mesmos autores, sugere três categorias 

distintas de turismo desportivo: turismo desportivo ativo; turismo de eventos 

desportivos; turismo desportivo de nostalgia. 

 

O turismo desportivo ativo consiste na prática ativa de atividades desportivas como o 

esqui, cicloturismo, desportos de aventura ou a participação ativa em qualquer evento 

desportivo. Representa 10-30% do mercado total do turismo desportivo, de acordo com 

Standeven e De Knop (1999), também citados por Ritchie e Adair.  

 

O turismo desportivo de eventos é o tipo de turismo desportivo mais investigado. 

Embora a maioria das investigações sejam centradas nos grandes eventos, Higham 

(1999), citado pelos autores, refere que os eventos de pequena-escala podem também 

ser muito importantes para o turismo a nível nacional e regional, pois promovem o 

desenvolvimento económico e de marketing de pequenos destinos turísticos.  
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O turismo desportivo de nostalgia inclui a visita a museus desportivos, circuitos 

turísticos a instalações desportivas e cruzeiros/resorts com temáticas desportivas, com a 

presença de desportistas profissionais. Neste tipo de turismo desportivo, as motivações 

dos turistas para a prática turística estão relacionadas com o património, a devoção a 

jogadores ou a equipas desportivas, a peregrinação e até a questões de ordem religiosa. 

 

Por outro lado, Carvalho e Lourenço (2009: 126-128) defendem que os turistas 

participantes em contextos desportivos podem dividir-se em turismo de prática 

desportiva, turismo de espetáculo desportivo e outros contextos turístico-desportivos. 

Os autores definem o turismo de prática desportiva como aquele em que os turistas 

praticam atividades desportivas nas suas férias, independentemente da motivação 

principal da sua viagem. No caso do turismo de espetáculo desportivo, os autores 

definem-no como um tipo de turismo em que o turista assiste a um espetáculo ou evento 

desportivo, independentemente também da motivação turística. Finalmente, em relação 

aos outros contextos turístico-desportivos, os autores citam Pigeassou (1997), que 

afirma que existem quatros tipos de práticas sociais que ligam o desporto ao turismo: 

turismo desportivo de ação; turismo desportivo de eventos; turismo desportivo de 

cultura; turismo desportivo de envolvimento. Estas duas últimas práticas representam 

então os outros contextos turístico-desportivos, de acordo com os autores. O turismo 

desportivo de cultura está associado à história desportiva e à curiosidade intelectual ou 

de veneração. Por outro lado, o turismo desportivo de envolvimento refere-se às viagens 

turísticas associadas à administração desportiva ou ao treino. 

 

Standeven e De Knop (1999), citados por Ottevanger (2007: 12), apresentam também a 

sua divisão de turismo desportivo em diferentes tipologias (Anexo VI – Figura 1). Tal 

como Ottevanger afirma, a primeira distinção é feita entre férias e turismo de 

negócios/não-férias. Depois disso, os autores efetuam uma distinção clara entre turistas 

desportivos ativos e passivos, sendo que no caso destes últimos, existe ainda uma 

subdivisão em relação ao grau de importância do desporto nas suas viagens. Em relação 

aos turistas desportivos ativos, os autores afirmam que estes subdividem-se em férias 

ativas desportivas, em que o desporto é a principal motivação da viagem, e em 

atividades desportivas em férias, em que a prática desportiva é incidental. 
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Impactos do Turismo Desportivo  

 

Em relação aos impactos causados pelo turismo desportivo, Hritz e Ross (2010: 122-

123) defendem que este tipo de turismo tem vindo a receber uma crescente atenção 

pelas oportunidades de desenvolvimento económico, social e ambiental que trazem aos 

destinos. Os autores citam Higham (1999) e Turco et al. (2003) para referirem que os 

grandes eventos desportivos contribuem significativamente para o desenvolvimento 

económico e para o fomento do turismo nos destinos. De acordo com Walo et al. 

(1996), citados pelos autores, os residentes em locais onde se realizam eventos 

desportivos revelam que observaram ganhos económicos para a sua região, enquanto 

eventos de menor escala contribuem com benefícios sociais, onde os residentes se 

voluntariam para auxiliar na realização do evento, reforçando o sentimento de 

comunidade entre a população local. Hritz e Ross notam que a maioria dos estudos 

sobre os impactos do turismo desportivo foi realizada fora das áreas urbanas, onde se 

situam a maioria dos destinos turísticos atrativos. Para além disso, os autores citam 

Andriotis (2005), que refere que dos poucos estudos realizados em destinos urbanos, 

nunca se foi além do estudo da perceção dos impactos por partes dos residentes, não se 

obtendo por exemplo a perspetiva dos gestores das infraestruturas turísticas no local. 

 

Um dos poucos estudos elaborados numa área urbana foi o de Ohmann et al. (2006), 

que estudou os impactos sociais percebidos pelos residentes de Munique durante o 

Campeonato do Mundo de Futebol de 2006. Nas conclusões desse estudo, os autores 

referem que a experiência dos residentes no acolhimento deste evento desportivo foi 

bastante positiva, pois estes ficaram agradados com a melhoria das infraestruturas, dos 

efeitos na relação com a comunidade e com o aumento do sentimento de segurança, 

enquanto não sentiram os impactos negativos que temiam antes do evento como o mau 

comportamento dos turistas ou o aumento do crime e da prostituição. Os autores 

concluíram que ainda existe muito a fazer no estudo dos impactos a nível social, em 

comparação com o estudo de impactos económicos, citando também Getz (2005) que 

afirma que embora exista algum desenvolvimento recente no estudo dos impactos 

sociais no turismo desportivo, este é de difícil realização devido ao facto dos impactos 

variarem bastante com as características próprias de cada local e de cada evento.  
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Finalmente, segundo Carvalho e Lourenço (2009: 130), as atividades desportivas podem 

ajudar a fomentar a sustentabilidade dos destinos turísticos. Relativamente aos turistas 

que se deslocam com uma motivação primária desportiva, o destino turístico pode 

captar o interesse deste tipo de turistas ao proporcionar-lhes uma boa experiência 

turística desportiva, tornando-os em visitantes regulares no futuro. Por outro lado, o 

destino turístico pode também, através de atividades desportivas, melhorar a satisfação 

dos turistas que viajam por outros motivos, mas que vêm na prática desportiva um 

reforço da sua experiência turística. Os autores concluem afirmando que tendo em conta 

os diferentes impactos económicos que cada um destes casos pode trazer, torna-se 

especialmente relevante definir que eventos e atividades desportivas devem ser apoiados 

para promover os seus territórios como destinos turísticos desportivos de eleição.  

 

A Sazonalidade no Turismo 

 

Definição de Sazonalidade Turística 

 

Tal como indica Lee et al. (2008: 1), o tema da sazonalidade requere uma atenção 

especial e estratégias de combate, devido aos problemas que causa. A sazonalidade afeta 

o número de turistas que visitam uma região e como tal, ameaçam a viabilidade das 

empresas turísticas nesse local. No caso Português, Daniel (2010: 256) refere que 

Portugal baseou a sua atividade turística no turismo balnear desde a década de 60 do 

século passado, quando se deu o boom do turismo em Portugal. Com o passar dos anos, 

os seus competidores diretos levaram Portugal a iniciar um processo de diversificação 

da oferta turística, de forma a diminuir a dependência que o seu turismo tem do produto 

balnear e por outro lado, combater a sazonalidade turística, aproveitando todo o 

território Português com potencial turístico. Um dos exemplos desse esforço foi o 

desenvolvimento do Plano Estratégico Nacional de Turismo, criado em 2006. 

 

Voltando à sazonalidade, Cannas (2012: 41) cita Butler (1994) que afirma que a 

sazonalidade é um desequilíbrio temporal do turismo, que se pode expressar no seu 

número de visitantes, gastos dos turistas, transportes, emprego e entradas nas atrações. 
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A autora cita também Allcock (1989), que defende que o aspeto mais importante da 

sazonalidade é o facto de envolver a concentração de fluxos turísticos em períodos 

relativamente pequenos do ano. A sazonalidade é então uma característica psicológica 

do turismo e que tem vindo a ser considerada ao longo do tempo como um aspeto 

inevitável deste setor. Embora referindo que não existe uma definição aceite 

universalmente de sazonalidade turística, Koenig e Bischoff (2005: 202-203) citam 

alguns autores que se dedicaram ao longo dos tempos a este tema. Eles citam Mitchell e 

Murphy (1991) que referem que o pico anual de atividade turística num local dura 

algumas agitadas semanas ou meses, resultando em problemas ao nível de eficiência da 

indústria turística e colocando um grande fardo nos recursos do destino turístico, 

chegando aos limites da capacidade de carga de um local turístico. Por outro lado, os 

autores citam também BarOn (1975), que se refere à sazonalidade pelos efeitos que esta 

causa todos os anos com o mesmo timing e magnitude nos destinos turísticos.  

 

É ainda importante sublinhar, tal como Lee et al. (2008: 3) afirmam, que a sazonalidade 

não se refere a irregularidades ocasionais, mas apenas a tendências sazonais estáveis, 

não incluindo fatores como má gestão turística, pandemias, desastres naturais ou 

ataques terroristas. 

 

Causas e Fatores da Sazonalidade Turística 

 

Lee et al. (2008: 2) citam Jang (2004) que afirma que a sazonalidade turística é um 

conceito temporal e espacial, normalmente expressado a nível monetário e no número 

de visitantes. Cannas (2012: 42) afirma que o estudo da sazonalidade exige a análise de 

diferentes causas. A autora cita Hylleberg (1992) que divide as causas da sazonalidade 

em três categorias: condições meteorológicas (ex.: temperaturas), efeitos do calendário 

(ex.: datas de celebrações) e decisões temporais (ex.: férias escolares). O autor afirma 

que algumas destas causas são estáveis, enquanto outras são variáveis.  

 

De acordo com Lee et al. (2008: 2), um dos melhores estudos realizados sobre os 

fatores que influenciam a sazonalidade no turismo foi feito por Butler e Mao (1997). 

Para os autores, a sazonalidade tem duas dimensões: natural (física) e institucional 
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(social e cultural), envolvendo tanto a região de origem como de destino. Estas duas 

dimensões da sazonalidade já tinham sido anteriormente referenciadas por BarOn 

(1975) e Hartman (1986), de acordo com Cannas (2012: 42). Butler e Mao referem que 

a sazonalidade natural está relacionada com as variações temporais de fenómenos 

naturais que têm implicações em diversos tipos de turismo, dependentes de condições 

meteorológicas específicas para a sua prática. Porém, segundo Cannas (2012: 43), 

embora este tipo de causas sejam tradicionalmente consideradas como permanentes, a 

autora refere que as alterações climáticas estão a tornar estas causas menos previsíveis. 

Koenig e Bischoff (2005: 204) citam Agnew e Viner (2001), que acreditam que os 

impactos potenciais do aquecimento global tenham consequências consideráveis no 

turismo em locais onde a recreação ao ar livre tenha grande importância. 

 

Por outro lado, Cannas (2012: 43) cita Butler (1994) para referir que a sazonalidade 

institucional é criada pelas variações temporais formadas pelas ações do Homem e das 

suas políticas. Lee et al. (2008: 2) refere que a sazonalidade institucional é muito mais 

complexa do que a sazonalidade natural, pois baseia-se no comportamento Humano e 

nos processos de tomada de decisão por parte dos turistas, como por exemplo na data 

que escolhem para a realização das suas férias. Em relação à vertente espacial da 

sazonalidade, de acordo com os autores, fenómenos naturais na área de origem também 

influenciam as decisões dos viajantes. Por exemplo, a maioria das pessoas escolhe 

viajar em épocas de tempo quente e seco. Por outro lado, fatores religiosos, culturais e 

sociais são também levados em conta durante o processo de escolha da data das férias. 

Em relação a variações em fenómenos temporais, estes também afetam a área de 

destino, nomeadamente ao nível do clima (determinando os tipos de turismo que um 

local pode utilizar como atração turística) e de atividades sociais, étnicas, religiosas e 

culturais, que podem influenciar o número e o perfil de turistas que um destino recebe.  

 

Ao nível de causas institucionais, Lee et al. (2008: 4) referem que estas estão ligadas a 

três fatores: férias e disponibilidade de tempo de lazer; hábitos de viagem e motivações; 

receção de eventos e o seu timing, quer sejam de lazer ou negócios, de grande ou 

pequena dimensão. De acordo com Cannas (2012: 43-44), as férias escolares e 

industriais continuam a ser uma das principais causas da sazonalidade. A autora cita 
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Butler (1994), que refere que as tradicionais férias escolares de Verão são o maior 

impedimento na redução da sazonalidade turística. Porém, Cannas cita também Butler e 

Mao (1997), que afirmam que o envelhecimento da população poderá levar à redução da 

sazonalidade em alguns destinos, como demonstrado pela população idosa proveniente 

do Norte da Europa que procura cada vez mais o Mediterrâneo para passar lá longas 

temporadas durante o Inverno. Por outro lado, Koenig e Bischoff (2005: 205) citam 

Butler (1994) que sugere que a pressão social, a época desportiva e a tradição/inércia 

são causas adicionais de sazonalidade. O autor refere por exemplo a pressão social na 

participação em algumas atividades de alguns destinos turísticos durante épocas 

particulares no ano e a participação em atividades desportivas que requerem fatores 

físicos e climáticos, para além de infraestruturas, enquanto em relação à tradição e à 

inércia, Butler afirma que muitos turistas realizam as suas férias nas épocas de pico da 

procura turística pelo simples facto de sempre o terem feito assim no passado. 

 

Cannas (2012: 44) cita ainda Butler e Mao (1997) e Lundtorp et al. (1999) para afirmar 

que as causas da sazonalidade podem também ser diferenciadas por fatores push e pull. 

Cannas (2012: 44) refere que os fatores push consistem em motivações naturais (ex.: 

clima) e institucionais (ex.: pressão social) que influenciam a procura turística. Por 

outro lado, os fatores pull (ex.: eventos, clima, época desportiva) representam a oferta 

turística no destino. A autora cita Butler e Mao (1997) para afirmar que os fatores push 

e pull dependem e interagem entre si. Os fatores físicos e climáticos no destino são os 

alicerces da “verdadeira época turística”, enquanto as causas institucionais da 

sazonalidade influenciam o número e as características dos turistas.  

 

Cannas (2012: 44) refere então que para se encontrar estratégias de combate contra a 

sazonalidade turística, é importante perceber que é necessário analisar as causas da 

sazonalidade tanto na área de destino como de origem. Esta ideia é também defendida 

por Koenig e Bischoff (2005: 207), que referem que de forma a ser possível combater a 

sazonalidade no destino, é primeiro importante perceber onde é que a sazonalidade é 

criada, criticando depois o facto de embora a indústria turística esteja a realizar esforços 

contínuos para mudar padrões sazonais, esta deveria esforçar-se mais por entender as 

causas fundamentais da sazonalidade primeiro, para depois então tentar combatê-las. 
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Impactos da Sazonalidade Turística 

 

Lee et al. (2008: 4) referem que os impactos da sazonalidade turística têm sido 

explorados pelos investigadores tanto pelas perspetivas de sazonalidade na oferta (ex.: 

operadores turísticos, empregados e população local), como na procura (ex.: turistas). 

 

De acordo com Wall e Yan (2003), citados por Cannas (2012: 45), os impactos da 

sazonalidade turística têm vindo a tornar-se cada vez mais relevantes graças ao 

crescimento do turismo. Por outro lado, Baum e Hagen (1999), citados pela mesma 

autora, referem que os impactos da sazonalidade dependem da localização do destino e 

da localização das empresas turísticas dentro do destino, refletindo a variedade de 

condições físicas e da natureza das atrações. Já a OMT (1984), citada por Koenig e 

Bischoff (2005: 208), defende que os destinos turísticos especializados são aqueles que 

mais sofrem com a sazonalidade, enquanto os destinos apoiados por grandes centros 

urbanos sofrem menos impactos, devido à sua procura turística diversificada.   

 

Os efeitos sazonais, segundo Cannas (2012: 45), podem-se agrupar em três categorias: 

impactos económicos, socioculturais e ecológicos. Em relação aos primeiros, a autora 

refere que o impacto económico da sazonalidade está relacionado com problemas nos 

períodos de época baixa, especialmente na perda de lucros devido ao ineficiente uso dos 

recursos turísticos. Nesta situação, Mathieson e Wall (1982), citados pela autora, 

referem que é difícil atrair investimento privado para áreas turísticas com altos níveis de 

sazonalidade, sendo então necessário o investimento por parte de entidades públicas. De 

acordo com Koenig e Bischoff (2005: 210), a economia destes destinos é também 

fortemente afetada pelo emprego sazonal. O único impacto económico positivo da 

sazonalidade é a possibilidade, segundo Cannas (2012: 46), de efetuar trabalhos de 

manutenção nas atrações e infraestruturas durante os períodos de baixa procura.   

 

Em relação aos impactos socioculturais, Cannas (2012: 46) refere que estes afetam não 

só a comunidade local, como também os turistas, embora os investigadores se focam 

principalmente nos impactos nos residentes. Durante a época alta de procura turística, 

podem surgir nos destinos problemas relacionados com trânsito, dificuldade em aceder 



 
 

FACULDADE DE LETRAS 
UNIVERSIDA DE DO PORTO  

 

35 

 

a serviços devido a longas filas, para além de aumentos nos preços de bens e serviços, 

algo que diminui o nível de qualidade de vida dos residentes no destino. Desta forma, 

Manning e Powers (1984), citados pela autora, referem que este tipo de impactos coloca 

bastante pressão na capacidade de carga social do destino, algo que pode criar conflitos 

entre os residentes e os turistas. Assim sendo, a relação entre residentes e visitantes 

depende de uma panóplia de fatores, devendo ser estudado caso a caso, tendo em conta 

as dimensões geográficas e espaciais de cada destino turístico. Ao nível de impactos 

socioculturais positivos, Koenig e Bischoff (2005: 210) citam Mathieson e Wall (1982), 

que referem que a época baixa permite à comunidade local descansar do estresse e 

ajudar na preservação de padrões sociais tradicionais da comunidade. Porém, os autores 

citam também Butler (1994), que refere que embora a época baixa possa permitir então 

esse “descanso” do turismo, o destino poderá também ficar privado do usufruto de 

instalações que sejam encerradas durante o período de época baixa. Este encerramento, 

segundo Flognfeldt (2001) citado pelos autores, não só afasta potenciais visitantes ao 

destino durante este período, como denigre também a imagem do destino.  

 

Finalmente, os impactos ecológicos são geralmente caracterizados pelos efeitos 

negativos que ocorrem durante a concentração de visitantes durante a época alta de 

procura turística num determinado destino, de acordo com Cannas (2012: 47). Entre 

estes efeitos encontram-se a erosão, acumulação de lixo, perturbação da vida selvagem e 

congestionamento de vias rurais. A autora cita ainda Manning e Powers (1984), que 

afirmam que o excessivo uso do ambiente natural durante os períodos de grande procura 

turística causa impactos na capacidade de carga do destino ao nível ecológico.  

 

Portanto, tal como afirmam Lee et al. (2008: 6), os impactos causados pela sazonalidade 

são variados e relevantes, porém o tipo de impacto que a sazonalidade tem num 

determinado destino turístico depende da natureza do seu produto turístico e das 

características temporais do destino. Os autores Witt e Moutinho (1995) citam também 

Getz e Nilsson (2004) que afirmam que devido à previsibilidade da sazonalidade, torna-

se possível para os gestores turísticos anteciparem-se a muitos dos impactos da 

sazonalidade, implementando estratégias para se ajustar aos seus efeitos negativos.  
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Estratégias de Combate à Sazonalidade Turística 

 

Cannas (2012: 50) cita McEnniff (1992), que defende que embora a questão da 

sazonalidade turística nunca vá ser totalmente resolvida, existem diversas estratégias 

para nivelar os picos máximos e mínimos da procura turística num destino. A autora cita 

também Butler (1994) que afirma que têm existido algumas iniciativas para contrariar a 

sazonalidade turística, como prolongar a época alta, diversificar mercados, utilizar 

preços diferenciais e incentivos fiscais temporariamente, encorajar o escalonamento das 

férias, incentivar a prática do turismo doméstico na época baixa e providenciar 

atividades como festivais e conferências nos períodos normalmente de menor procura. 

Já Witt e Moutinho (1995), citados por Lee et al. (2008: 6), referem que as estratégias 

mais utilizadas para o combate à sazonalidade incluem a diversificação dos produtos 

turísticos e dos mercados, preços diferenciais e medidas iniciadas pelo Estado. Por sua 

vez, Baum e Hagen (1997), citados pelos mesmos autores, sugerem quatro principais 

estratégias de combate à sazonalidade em locais periféricos: eventos e festivais; 

diversificação do mercado; diversificação da oferta; respostas estruturais e ambientais.  

 

Citados por Koenig e Bischoff (2005: 211-212), Weaver e Oppermann (2000) 

identificam cinco estratégias de nivelação entre a oferta e a procura turística: aumentar a 

procura turística fora da época alta; reduzir a procura na época alta; redistribuir a 

procura turística; reduzir a oferta turística; redistribuir e reestruturar a oferta turística.   

 

Em relação ao aumento da procura turística fora da época alta, Koenig e Bischoff (2005: 

212) citam Allock (1994), que refere que a capacidade de prolongar a época alta ou de 

introduzir uma segunda época alta está dependente da localização do destino e da sua 

competitividade. Os autores citam também Fitzpatrick Associates (1993) que referem 

que para implementar estratégias de sucesso para combater a sazonalidade, é essencial 

que os consumidores estejam cientes das suas vantagens e disponíveis para ter férias 

fora da época alta. Outra estratégia referida está na modificação e diversificação dos 

seus produtos. Cannas (2012: 50) cita Yacoumis (1980) que afirma que quanto mais 

diversificada for a oferta turística de um destino, menor será a sua sazonalidade. Para 

este investigador, estratégias de diversificação da oferta e do seu mercado incluem o 



 
 

FACULDADE DE LETRAS 
UNIVERSIDA DE DO PORTO  

 

37 

 

fomento de nichos turísticos, conferências, eventos, festivais e incentivos a viajar, 

referindo que a sua eficácia dependerá das características dos destinos.  

 

Em relação aos nichos turísticos, Mendiratta (2011: 4) refere que estes permitem uma 

gestão efetiva da sazonalidade, atraindo visitantes durante a época baixa, estimulando o 

emprego e a economia turística, algo que auxilia a sustentabilidade do turismo, assim 

como a harmonia social. Ao nível dos eventos e festivais, Baum (1998), citado por 

Koenig e Bischoff (2005: 212), refere que a sua criação é a estratégia mais comum de 

combate à sazonalidade, podendo estes serem tradicionais ou criados para atrair 

visitantes na época baixa. Os eventos e festivais podem ainda ser lançados durante a 

época alta de um destino turístico para serem posteriormente deslocados para uma época 

de menor procura turística quando tiverem adquirido popularidade.  

 

Koenig e Bischoff (2005: 212) citam Baum e Hagen (1999), que abordam a 

identificação de novos segmentos de mercado como outra estratégia de aumento da 

procura turística na época baixa. Os autores referem que existem novas fontes de 

procura turística para produtos já existentes, como por exemplo reformados, turistas de 

negócios e turistas que efetuam short breaks, que têm maiores possibilidades de 

viajarem fora da época alta. Koenig e Bischoff (2005: 212) referem ainda que a 

elaboração de pacotes alternativos e a sua apresentação, promoção, distribuição e preço 

influenciam os níveis de atração de um destino durante a época baixa. Koenig e 

Bischoff (2005: 13) citam Baum (1998) que aponta para a necessidade de coordenação 

entre as entidades públicas e privadas do turismo para combater os efeitos da 

sazonalidade. Fizpatrick Associates (1993), citados ainda por Koenig e Bischoff, 

enumeram algumas políticas ligadas ao setor comercial de forma a combater alguns dos 

efeitos da sazonalidade, nomeadamente incentivos para o desenvolvimento de produtos 

para a época baixa, subsídios para programas de marketing direcionados para produtos 

turísticos disponíveis todo o ano ou para mercados disponíveis para viajar todo o ano; 

fornecimento de informações aos operadores turísticos; coordenação e cooperação entre 

os subsetores do turismo para facilitar o desenvolvimento de pacotes atrativos durante a 

época baixa; encorajar atrações e outros produtos turísticos a manterem-se abertos 

durante todo o ano.  
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Em relação a políticas de redução da procura na época alta, Koenig e Bischoff (2005: 

213-214) referem que este tipo de políticas pode ser necessário caso seja ultrapassada a 

capacidade de carga de um destino. Estas medidas, segundo Weaver e Oppermann 

(2000), citados pelos autores, devem ser postas apenas em prática quando os impactos 

negativos prevalecem sobre os efeitos positivos. Estas estratégias podem incluir um 

aumento dos preços ou a introdução de taxas de entrada em áreas protegidas.  

 

Ao nível da redistribuição da procura turística, Koenig e Bischoff (2005: 214) explicam 

que este processo engloba a transferência de procura turística de uma época com 

excesso de turistas para uma outra com menor procura. Isso pode ser realizado através 

da nivelação dos preços praticados para equilibrar a procura durante todos os meses do 

ano, segundo Butler e Mao (1997), citados pelos autores. Porém, Mathieson e Wall 

(1992), também citados por Koenig e Bischoff, duvidam da exequibilidade desde tipo 

de medidas pois os cortes nos preços praticados na época alta não podem ser muito 

significativos para evitar um decréscimo considerável dos proveitos económicos que o 

turismo traz ao destino. Para além disso, existem condicionantes que permitem apenas a 

viagem de grande parte dos turistas durante determinadas alturas do ano, como por 

exemplo as férias escolares ou industriais, um assunto já abordado anteriormente.  

 

Quanto ao aumento da oferta na época alta, Weaver e Oppermann (2000), citados por 

Koenig e Bischoff (2005: 214) afirmam que existem várias formas de realizá-lo devido 

a uma procura muito elevada durante a época alta, como através da criação de novas 

instalações turísticas ou a utilização de recursos externos temporariamente. Porém, 

Mathieson e Wall (1982), citados pelos autores, apontam para o perigo destas medidas, 

caso sejam tomadas isoladamente, pois sobrecarregarão outras instalações já existentes, 

para além de que caso o aumento de capacidade seja permanente, isso originará uma 

ainda menor taxa de utilização dessas instalações durante os períodos de menor procura.  

Em relação à diminuição da oferta turística, Cannas (2012: 52) refere que uma estratégia 

muito comum deste tipo é o encerramento temporário de algumas empresas durante os 

períodos de menor procura para evitar problemas de fraca utilização dos recursos nestes 

períodos. Porém, citados pela autora, Weaver e Oppermann (2000) referem que esta 
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medida radical de redução de custos deve ser apenas tomada quando não é efetivamente 

possível aumentar a procura turística durante estes períodos de época baixa.  

 

Finalmente, ao nível da redistribuição ou reestruturação da oferta turística, Koenig e 

Bischoff (2005: 215) citam Weaver e Oppermann (2000), que afirmam que quando um 

produto turístico já não é adequado à procura, a diversificação da oferta pode atrair 

outros segmentos diferentes. Koenig e Bischoff (2005: 215) dão como exemplo a 

adaptação de um hotel às exigências comuns dos turistas de negócios.  

 

Cannas (2012: 52) refere então que o sucesso e eficácia destas estratégias estão 

relacionados com os padrões geográficos e socioeconómicos de cada destino. As razões 

para isso são bem conhecidas: podem depender de fatores físicos (ex.: neve, ventos 

fortes) ou da rigidez da oferta turística (ex.: instalações fracas, problemas ao nível de 

transportes, fraca disponibilidade de alojamento). Por isso, estas estratégias devem ser 

incorporadas no contexto específico de cada destino, devendo ser postas em prática 

apenas depois de estudados os padrões do mercado turístico do destino em causa. 

 

Sendo assim, Lee et al. (2008: 7) citam Baum e Hagen (1999), que defendem que as 

estratégias de combate à sazonalidade devem considerar as suas causas e impactos. 

Algumas destas causas podem ocorrer devido a perceções fixas sobre o mercado 

turístico. Por exemplo, um melhor entendimento da segmentação de mercado e das 

motivações turísticas pode auxiliar na criação de novos produtos ou de novas estratégias 

de marketing para encorajar o aumento da procura turística durante a época baixa.  
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Caracterização de Vila Real de Santo António 

 

O Concelho: Traços Gerais, Localização e Clima 

 

Vila Real de Santo António situa-se no distrito de Faro e na região do Algarve. Tal 

como as Figuras 2 (Anexo VII) e 3 (Anexo VIII) demonstram, este concelho é dos 

poucos municípios territorialmente descontínuos no país, estando a sua parte ocidental 

limitada a norte e a este pelo concelho de Castro Marim, a oeste pelo concelho de 

Tavira e a sul pelo Oceano Atlântico. Por sua vez, a sua parte oriental está limitada a 

norte e a oeste pelo concelho de Castro Marim, a este pelo rio Guadiana e a sul pelo 

Oceano Atlântico. Este concelho é constituído por três freguesias: Vila Real de Santo 

António, Monte Gordo (parte oriental do município) e Vila Nova de Cacela (parte 

ocidental). De acordo com o sítio oficial na Internet da Grande Área Metropolitana do 

Algarve (2013), este município tem 57,53 km
2 

de área e uma população residente de 

19473 pessoas.  

 

Segundo o sítio oficial na Internet da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 

(2013), esta cidade foi fundada em 1774 por vontade do Marquês de Pombal, de forma a 

controlar o comércio e desenvolver as pescas, tendo sido construída de raiz em apenas 

dois anos, seguindo o padrão iluminista do século XVIII. Vila Real de Santo António 

transformou-se rapidamente num importante centro conserveiro, vivendo períodos de 

grande prosperidade durante o século XIX.  

 

O rigor arquitetónico do Marquês de Pombal continua a estar presente no plano 

urbanístico da cidade. A Praça Marquês de Pombal, em conjunto com as históricas ruas 

pombalinas, tece a principal área da cidade, enquanto junto ao rio Guadiana, o edifício 

da Alfândega divide a cidade em duas metades simétricas. Para além da sede do 

concelho, este município engloba ainda os aglomerados urbanos de Hortas, que se 

entende no troço da EN125 que liga a freguesia de Vila Real de Santo António às 

freguesias de Monte Gordo e Vila Nova de Cacela, e de Aldeia Nova, situado no troço 

da EN125, que liga Monte Gordo à freguesia de Altura, situada em Castro Marim. 
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Hoje em dia, de acordo com o sítio oficial na Internet do IEFP (2013), o concelho de 

Vila Real de Santo António possui alguma dinâmica empresarial, com destaque para o 

setor turístico. De acordo com a Infopédia (2013), a economia deste município tem 

como setor de atividade principal o terciário, principalmente devido à atividade turística 

que tem um papel fundamental no concelho, sendo a sua principal fonte de rendimentos. 

O setor primário continua ainda a ter alguma importância, visto que 47.6% da área do 

concelho encontra-se ocupada por terrenos agrícolas. Em relação ao setor secundário, 

este perdeu importância devido à decadência das indústrias de conserva de peixe e 

renda, embora possua alguma indústria de construção e reparação naval, indústria de 

mármores e artes gráficas, desenvolvidas a partir da década de 60 do século XX. 

 

Em relação ao clima do município, o sítio na Internet do Complexo Desportivo de Vila 

Real de Santo António (2013) revela que o clima ameno do Algarve é acentuado neste 

município por um microclima criado pelas suas condições naturais excecionais, que 

levaram inclusive à criação do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, o 

primeiro do género a ser desenvolvido em Portugal Continental em 1975.  

 

Segundo os dados climatológicos registados em Vila Real de Santo António entre 1971 

e 2000 (Anexos IX e X), este município caracteriza-se por ter invernos curtos, com 

temperaturas amenas e fraca precipitação, visto que nenhum mês ultrapassa os 100mm 

de precipitação média. Os verões são bastante quentes, com uma quase total ausência de 

precipitação durante os meses de Junho, Julho e Agosto. Desta forma, Vila Real de 

Santo António possui um clima bastante agradável, compatível com a prática de 

atividades ao ar livre durante todo o ano. 

 

Entidades Responsáveis pelo Turismo 

 

O sítio oficial na Internet do Polo de Competitividade e Tecnologia “Turismo 2015” do 

Ministério da Economia e do Emprego (2013) refere que cada área regional do turismo 

possui uma entidade regional de turismo própria que tem como funções a valorização 

turística da sua área, de forma a aproveitar com sustentabilidade os recursos turísticos 

existentes, de acordo com as políticas de turismo definidas pelo Governo e pelos planos 
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plurianuais das administrações central e local. As entidades regionais de turismo devem 

então colaborar com os órgãos centrais e locais no auxílio ao cumprimento dos 

objetivos da política nacional para o turismo, promover a realização de estudos para 

identificar e dinamizar os recursos turísticos existentes, monitorizar a oferta turística 

regional e dinamizar e potencializar os valores turísticos regionais.  

 

Segundo o sítio na Internet da “Visit Algarve”, um website de promoção turística do 

Turismo do Algarve e da Associação Turismo do Algarve, a Entidade Regional de 

Turismo do Algarve (2013) refere que tem como missão a valorização turística do 

Algarve, através da qualificação, promoção e dinamização deste destino turístico, em 

cooperação com as entidades públicas e privadas, para benefícios económicos e de 

qualidade de vida para a região e para o próprio país. 

 

Por outro lado, a Associação Turismo do Algarve (2013) afirma no seu sítio oficial na 

Internet que é uma associação privada sem fins lucrativos que tem como objetivos a 

promoção e divulgação turística do Algarve e dos seus produtos regionais através do 

estudo, preparação e desenvolvimento de ações específicas nos mercados externos, para 

além da concertação entre entidades públicas e privadas regionais, de forma a definir 

políticas, objetivos e estratégias de promoção turística do Algarve no estrangeiro.  

 

A nível municipal, a entidade responsável pelo turismo é a própria câmara municipal de 

Vila Real de Santo António. Tal como indica o sítio na Internet do Portal do Cidadão 

(2013), este órgão autárquico tem como missão definir e executar políticas para a defesa 

dos interesses da população e para o desenvolvimento do concelho, através de medidas 

como a implementação e monitorização de políticas e estratégias para o fomento do 

turismo e consequentemente da sua economia. Para isso, como indica o sítio oficial na 

Internet da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (2013), o concelho tem na 

sua equipa autárquica um vereador responsável pelo pelouro do turismo.  

 

Para além disso, o município (2013) possui ainda três postos de turismo para promover 

o concelho e os seus eventos, acolher o turista e dinamizar a oferta turística.  
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Estatísticas do Turismo 

 

De acordo com o Anuário Estatístico da Região Algarve para o ano de 2011 do Instituto 

Nacional de Estatística (2012b: 291-296), a região do Algarve recebeu 3 008 494 

turistas durante o ano de 2011, correspondente a 21.5% do nº total de turistas que 

visitaram Portugal durante esse ano. Por sua vez, o concelho de Vila Real de Santo 

António recebeu 177 143 turistas, correspondente a 4.9% do total de hóspedes que a 

região Algarvia recebeu em 2011, sendo o 5º concelho do Algarve que mais turistas 

recebeu atrás de Albufeira, Loulé, Portimão e Lagoa. Ao nível de dormidas, a região do 

Algarve registou um total de 13 979 866 dormidas em 2011, correspondente a 35.4% 

das dormidas em Portugal durante esse ano. Quanto a Vila Real de Santo António, este 

município registou um total de 982 213 dormidas em 2011, sendo responsável por 7.0% 

das dormidas registadas pela região Algarvia durante esse ano, sendo o 4º concelho da 

região com maior nº de dormidas em 2011, atrás de Albufeira, Loulé e Portimão. O 

Quadro 2 (Anexo XI) apresenta o número de dormidas e de hóspedes nos 

estabelecimentos hoteleiros Algarvios durante o ano de 2011, divididos por município. 

 

Em relação à sua nacionalidade, 35.0% dos turistas que pernoitaram em 

estabelecimentos hoteleiros no Algarve em 2011 eram Portugueses, enquanto 65.0% 

eram estrangeiros. Em relação aos turistas internacionais, notou-se uma predominância 

de turistas Britânicos (39.1% dos estrangeiros), seguidos por Espanhóis (14.1%), 

Alemães (11.0%) e Holandeses (9.6%). Em relação a Vila Real de Santo António, 

47.0% dos turistas que visitaram o concelho em 2011 eram nacionais, enquanto 53.0% 

eram estrangeiros. Dentro dos estrangeiros, existiu uma predominância de Holandeses 

(28.9%), seguido por Alemães (21.9%), Britânicos (13.4%) e Espanhóis (12.7%).  

 

Quanto à estada média de hóspedes estrangeiros, a região do Algarve obteve uma média 

de 5.2 noites por hóspede em 2011, sendo que o concelho de Vila Real de Santo 

António foi aquele que obteve a maior estada média na região com 7.0 noites por 

hóspede, bem à frente dos concelhos que lhe seguiram, Albufeira e Silves, que 

obtiveram uma média de apenas 5.7 noites por hóspede.  
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Comparando as estatísticas do turismo Algarvio do ano de 2011 com o ano de 2010, 

segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (2012b: 294 & 2011: 276), o turismo 

Algarvio cresceu +5.5% em 2011 ao nível de dormidas e +4.7% quanto a hóspedes. Em 

relação ao concelho de Vila Real de Santo António, este sofreu uma quebra de -0.8% ao 

nível de dormidas em 2011 face ao ano anterior, mas viu o seu número de hóspedes 

aumentar +4.3%. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (2012b: 294 

& 2002: 95), o turismo neste município teve um crescimento exponencial na primeira 

década do século XXI, visto que o número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros 

por ano em Vila Real de Santo António cresceu +36.4% entre 2000 e 2011, enquanto o 

número de hóspedes em estabelecimentos hoteleiros por ano no município aumentou 

+83.4% durante este período. 

 

O Gráfico 7 (Anexo XII) apresenta a distribuição mensal das dormidas em 

estabelecimentos hoteleiros dos turistas que visitaram Vila Real de Santo António entre 

os anos de 2007 e 2011. Tendo em conta estes dados, e sabendo tal como Cunha (2003) 

o afirma, citado por Neves et al. (2008: 30-31), que a taxa de sazonalidade se calcula 

dividindo o nº de dormidas nos três meses de maior procura turística (Julho, Agosto e 

Setembro) pelo nº total de dormidas anuais, multiplicando-se de seguida esse valor por 

100, podemos então verificar que as taxas de sazonalidade turística para o município de 

Vila Real de Santo António entre os anos de 2007 e 2011 foram as seguintes: 2007 – 

37.0%; 2008 – 36.9%; 2009 – 39.6%; 2010 – 39.4%; 2011 – 38.1%.  

 

Embora exista uma pequena tendência de crescimento da taxa de sazonalidade no 

turismo de Vila Real de Santo António durante o período estudado, este município é 

claramente aquele que apresenta uma taxa de sazonalidade menor na região Algarvia 

durante os anos de 2007 e 2011, especialmente em comparação com os outros concelhos 

Algarvios que recebem um nº considerável de turistas anualmente. O Gráfico 8 (Anexo 

XIII) demonstra exatamente isso, mostrando claramente que o município de Vila Real 

de Santo António é o único da região Algarvia que possui uma taxa de sazonalidade 

abaixo dos 40% e próxima da média nacional, contrariando com sucesso a tendência de 

crescimento da sazonalidade que os outros principais destinos Algarvios apresentam.    
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Acessibilidades, Alojamento e Restauração 

 

De acordo com o sítio na Internet da câmara municipal de Vila Real de Santo António 

(2013), o município encontra-se a 55km do Aeroporto Internacional de Faro e a 150km 

do Aeroporto Internacional de Sevilha. A nível rodoviário, pode-se chegar a Vila Real 

de Santo António através da EN122 (Beja-Mértola-Castro Marim-Vila Real de Santo 

António), da EN125 (Lagos-Faro-VRSA), da Via do Infante (Portimão-Faro-VRSA) ou 

da Via do V Centenário (Sevilha-Castro Marim-VRSA). É também possível chegar ao 

concelho por via marítima através de Ferry Boat (Aiamonte-VRSA) ou de barco pela 

doca de recreio do município, para além da via ferroviária assegurada pela CP, visto que 

o concelho possui uma estação ferroviária pertencente à Linha do Algarve. 

 

Ao nível de alojamento, o Instituto Nacional de Estatística (2012: 293) refere no seu 

Anuário Estatístico da Região Algarve que este concelho possui 18 estabelecimentos 

hoteleiros (8 hotéis, 3 pensões e 7 outros estabelecimentos), correspondentes a 6 021 

camas (3 731 em hotéis, 72 em pensões e 2 218 em outros estabelecimentos hoteleiros). 

Quanto à restauração, este município possui de acordo com o seu sítio oficial na Internet 

(2013) um total de 51 restaurantes distribuídos pelas suas três freguesias. 

 

Principais Atrações Turísticas 

 

De acordo com a câmara municipal de Vila Real de Santo António (2010: 8-9), o 

município possui algumas atrações turísticas ao nível do seu património cultural: 

 Cacela Velha: antiga aldeia na nascente da Ria Formosa, cujo edifício mais antigo 

data do séc. XVI. Está classificada como Imóvel de Interesse Público desde 1983. 

 Igreja Matriz da N. S. da Encarnação: templo com uma nave e cinco altares, 

construída no séc. XVIII, embora tenha sido posteriormente remodelada. 

 Edifício da Alfandega: primeiro edifício a ser terminado durante a construção da 

cidade. Divide a cidade em duas metades simétricas. 

 Torreão Sul: mantém o seu traçado original e alberga o arquivo municipal. É um 

dos elementos arquitetónicos mais importantes da zona histórica do município.  
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O mesmo acontece em relação ao seu património natural, como afirma este Guia 

Turístico e também o sítio na Internet da câmara municipal de Vila Real de Santo 

António (2013), no qual se incluem as praias, a sua principal atração turística: 

 Praia da Manta Rota: situada em Vila Nova de Cacela, é uma das mais extensas 

praias da Europa, caracterizando-se por ter água morna e um areal a perder de vista. 

 Praia de Monte Gordo: situada em Monte Gordo, atrai turistas desde a década de 

60, originando a construção de um dos primeiros hotéis do Algarve nas imediações. 

 Praia de Santo António: extenso areal entre a praia de Monte Gordo e a 

confluência do Rio Guadiana. Possui um Caminho Ecológico. 

 Sapal de Castro Marim e de Vila Real de Santo António: com 2089 hectares de 

área protegida, serve de abrigo para aves, peixes, moluscos e crustáceos. Foi o 

primeiro do género a surgir em Portugal Continental. 

 

Em relação ao desporto, o guia turístico de Vila Real de Santo António (2010: 14-18), 

apresenta também algumas das atrações desportivas do município: 

 Desportos Náuticos: a marginal deste concelho possui um porto de recreio com 

capacidade para 358 embarcações. É possível praticar neste município canoagem, 

remo, windsurf, pesca desportiva ou efetuar passeios de barco no rio ou no mar. 

 Complexo Desportivo: as suas excelentes condições atraem atletas de alta 

competição de vários desportos, como o futebol, ténis, atletismo, entre outros.  

 Golfe: os campos de golfe situados no concelho estão rodeados de paisagens 

deslumbrantes entre a Ria Formosa e a Reserva Ecológica. Os campos respeitam as 

regras de preservação ambiental, permitindo ao turista praticar confortavelmente 

esta modalidade sem causar grandes impactos negativos no ambiente do município.  

 

Tal como o sítio na Internet da câmara municipal de Vila Real de Santo António (2013) 

o afirma, este município possui ainda atrações relacionadas com as suas tradições, ao 

nível da sua gastronomia (peixe) e artesanato. Para além disso, eventos como a festa da 

Nossa Senhora da Encarnação (1º fim-de-semana de Setembro), mostras de artesanato e 

feiras locais vão animando o concelho durante todo o ano. 
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O Turismo Desportivo em Vila Real de Santo António 

 

Este município possui um leque variado de equipamentos desportivos para a prática 

deste tipo de turismo. Segundo o sítio na Internet da câmara municipal de Vila Real de 

Santo António (2013), existem as seguintes infraestruturas desportivas no concelho: 

 Complexo desportivo municipal de Vila Real de Santo António 

 Dois campos de golfe no empreendimento Quinta da Ria 

 Clube de ténis de Monte Gordo 

 Piscinas no hotel dos Navegadores e no Iberótel abertas ao público em geral 

 Campo de ténis no hotel Alcazar aberto ao público em geral 

 Dois campos polidesportivos na Manta Rota 

 Oito campos desportivos na escola secundária de Vila Real de Santo António 

 Campo polidesportivo na escola básica 2, 3 de Vila Nova de Cacela 

 Pavilhão e campo desportivo na escola básica 2, 3 de D. José I 

 Pavilhão polidesportivo na escola básica nº1 de Vila Real de Santo António 

 Pavilhão desportivo do quartel dos bombeiros de Vila Real de Santo António 

 Nove ginásios espalhados por todo o município 

 

Destas infraestruturas, destacarei as três que me parecem ser as mais importantes: 

complexo desportivo municipal de Vila Real de Santo António, campos de golfe do 

empreendimento Quinta da Ria e o clube de ténis de Monte Gordo. 

 

 Complexo desportivo municipal de Vila Real de Santo António 

 

De acordo com a brochura promocional do complexo realizada pela câmara municipal 

de Vila Real de Santo António (s. d.), este complexo foi inaugurado em 1977 com a 

construção do pavilhão desportivo municipal, tendo sido complementado uma década 

depois pelos campos polidesportivos exteriores e pelo centro de ténis. Em 1992 foi 
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inaugurada a pista de atletismo, seguindo-se a implementação de dois campos relvados 

em 1994 e 1999. Finalmente, a nave desportiva e o relvado sintético foram construídos 

em 2004 e 2005. A Figura 4 (Anexo XIV) apresenta a planta atual do complexo. 

 

Devido ao constante investimento realizado pelo complexo, este obteve certificações 

importantes como a de Centro de Preparação Olímpica atribuída pelo Comité Olímpico 

de Portugal, Centro Oficial de Treinos do Euro 2004 e Centro de Treino acreditado pela 

Federação Internacional de Atletismo nas disciplinas de meio fundo, fundo e corta mato.  

 

Atualmente o complexo está dividido em sete áreas distintas:  

 Nave desportiva: 4 pistas de 80m; setor para salto em comprimento e triplo salto; 

setor para salto em altura; setor para salto com vara; setor para lançamento de peso e 

disco; setor para lançamento de dardo; sala de musculação; sala de imprensa; sala de 

reuniões; laboratório com equipamento para avaliação e controlo de treino 

(simulador de altitude); gabinete médico; sala de fisioterapia; sala de convívio/bar  

 Pista de atletismo: 8 pistas; 4 setores para salto em comprimento e triplo salto; 2 

setores para salto em altura; 2 setores para salto com vara; 2 setores para lançamento 

do dardo; setor para lançamento do peso e outro para disco e martelo; vala para 

corrida de obstáculos; caminhos no pinhal em terra batida com 12 000m de extensão 

 Estádio municipal: campo de futebol relvado (104 x 67 m); 2 ginásios; 6 

balneários; posto médico; bar 

 Zona anexa ao estádio municipal: 2 campos de futebol relvados (100 x 65 m); 

relvado com setor para lançamento do disco; relvado com 3 setores para lançamento 

do dardo; campo em relva sintética (126 x 70 m); zona de lançamento do disco e 

martelo; campo relvado (100 x 60 m) de tiro com arco; zona com 5 setores de 

lançamento do peso; pista de corta mato com 2 300 m; circuito de manutenção 

 Pavilhão desportivo municipal e polidesportivos descobertos: pavilhão (40 x 

20m) para a prática de basquetebol, futsal, andebol, ginástica, ténis de mesa, 

voleibol, judo, taekwondo e badmínton; 6 balneários; 3 polidesportivos descobertos 

(40 x 22 m) equipados para a prática de basquetebol, andebol, futsal e patinagem 
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 Centro de ténis: 4 campos de piso rápido; 5 campos de terra batida; 1 campo de 

padel em piso rápido; 2 campos de padel em relva sintética  

 Piscinas Municipais: 1 tanque (25m x 16m x 2m) com 8 pistas de natação pura, 

equipadas também para a prática de polo aquático; 1 tanque (20m x 12m x 0,8m a 

2m) com 6 pistas de natação pura; sauna; hidromassagem  

 

No total, o complexo desportivo está equipado para receber atletas de 20 modalidades 

diferentes: atletismo; basquetebol; andebol; ginástica; judo; taekwondo; ténis; padel; 

ténis de mesa; futebol; râguebi; futsal; tiro com arco; voleibol; voleibol de praia; 

badmínton; vela; triatlo; halterofilismo; natação. 

 

 Campos de golfe do empreendimento Quinta da Ria: De acordo com o sítio na 

Internet da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (2013), este 

empreendimento possui dois campos de golfe em pleno Barrocal Algarvio.  

 Campo Quinta da Ria: composto por 18 buracos, com 6 016m de comprimento 

 Campo Quinta de Cima: composto por 18 buracos, com 6 256m de comprimento 

 O empreendimento possui ainda uma academia e um campo de prática 

 

 Clube de ténis de Monte Gordo: Inaugurado em 2001, possui dois campos de piso 

duro iluminados e uma escola de ténis 

 

Ao nível de eventos desportivos, o município organiza em Março desde 2007 o 

Mundialito de Futebol Infantil, um evento internacional realizado no seu complexo 

desportivo. De acordo com o sítio oficial na Internet do complexo (2013), este evento 

conta com a participação de 120 equipas de três escalões etários.  

 

O complexo desportivo de Vila Real de Santo António vai recebendo com bastante 

frequência outros eventos desportivos espalhados por todos os meses do ano. Entre eles, 

podem-se destacar o campeonato mundial escolar de orientação (Abril), o torneio 

nacional de futebol infantil (Junho) ou a corrida das X milhas do Guadiana (Novembro). 
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Entrevistas Realizadas 

 

Para compreender melhor a atual importância do turismo desportivo no Algarve e em 

Vila Real de Santo António, foram realizadas duas entrevistas: uma à Associação 

Turismo do Algarve e outra à câmara municipal de Vila Real de Santo António. 

 

A primeira entrevista (Anexo XV) foi feita a Ana Vargues, gestora de produtos 

complementares da Associação Turismo do Algarve. Nesta entrevista, ficou claro que o 

turismo desportivo já é um nicho turístico importante para a região, embora ainda não 

tenha sido realizado nenhum estudo para se aferir do perfil do turista desportivo no 

Algarve. A ATA apoia a realização de eventos desportivos através da sua promoção e 

divulgação no estrangeiro, estando em coordenação indireta com as câmaras municipais, 

visto que esta associação está ligada ao Turismo do Algarve (estão localizadas no 

mesmo edifício), que por sua vez coordena as suas ações com as câmaras municipais da 

região. Esta associação não mantém contatos oficiais com o Instituto Português do 

Desporto e da Juventude, sendo que o apoio que concedem a atletas e equipas 

desportivas para a promoção turística da região é feita diretamente com as federações e 

com os atletas. O município de Vila Real de Santo António foi mencionado durante esta 

entrevista como um dos principais destinos desportivos do Algarve.  

 

Por outro lado, a ATA combate também a sazonalidade através da diversificação da 

oferta turística, apoiando nichos como o turismo desportivo. Este tipo de turismo tem 

vindo a crescer cada vez mais no Algarve, sendo que Ana Vargues acredita que o 

turismo desportivo terá um crescimento significativo na região no futuro. As pessoas 

estão cada vez mais sensibilizadas para os benefícios da prática desportiva e isso levará 

então à realização de mais projetos desportivos pelos municípios a pedido da sua 

população, algo que levará consequentemente à melhoria da oferta turística desportiva 

na região e então também a uma maior procura turística. 

 

A segunda entrevista efetuada (Anexo XVI) foi feita a João Rodrigues, vereador do 

turismo da câmara municipal de Vila Real de Santo António. Durante esta entrevista, 

ficou claro que o turismo é a principal atividade económica do município.  
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Cada câmara municipal Algarvia tem um representante no Turismo do Algarve, onde a 

entidade regional e os municípios colaboram na obtenção de condições para o 

desenvolvimento sustentado do turismo. Quanto à questão da sazonalidade, este 

problema existe em Vila Real de Santo António e com tendência para se agravar. Para 

combatê-lo, a câmara municipal tem apostado no turismo desportivo, através do seu 

complexo desportivo, que proporciona a chegada de 10 000 atletas durante cada Inverno 

ao município. Portanto, o concelho tem diversificado a oferta turística no combate à 

sazonalidade, criando também um conjunto de iniciativas culturais para atrair visitantes 

que procuram um destino agradável ao longo do ano para um short break.  

 

O turismo desportivo é então “importantíssimo” para o concelho, especialmente no 

período de menor procura, sendo utilizado no combate à sazonalidade. Para fomentar o 

turismo desportivo no concelho, a câmara municipal tem vindo a melhorar as já boas 

condições do seu complexo desportivo, para alargar o número de modalidades que 

podem lá ser praticadas, e assim aumentar a procura turística desportiva no município. 

Para além disso, o município possui um plano de atividades desportivas espalhadas por 

todo o ano e mantém ainda uma relação próxima com todas as instituições públicas para 

conjuntamente promoverem o turismo, graças à ideia comum que todas as instituições 

devem trabalhar em conjunto pelo bem comum do concelho, mas também do país.  

 

Quanto ao futuro do turismo desportivo no município, o seu vereador responsável pelo 

pelouro do turismo acredita que o desenvolvimento deste tipo de turismo no concelho 

irá continuar no futuro, um processo que já se iniciou há cerca de 10/15 anos e que tem 

dado frutos graças à promoção do turismo desportivo no concelho, das excelentes 

condições climatéricas e das boas instalações disponíveis. Por isso, atletas de todo o 

mundo deverão cada vez em maior número escolher este município para treinar. 

 

A câmara municipal tem apostado também na captação e criação de eventos 

desportivos. O mais importante é o Mundialito de Futebol, realizado no mês de Março, 

onde as taxas de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros do município atingem os 

100%. Este evento é complementado por outros eventos desportivos de menor escala, 

que ajudam a afirmar o concelho como um destino turístico desportivo de excelência.     
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Considerações Finais 

 

Ao longo deste estudo, ficou claro que a diversificação da oferta turística através da 

aposta em novos tipos de turismo tem sido uma das medidas postas em prática para 

combater a sazonalidade turística na região do Algarve, nomeadamente no concelho de 

Vila Real de Santo António. O desenvolvimento do turismo desportivo faz parte deste 

processo de diversificação da oferta tanto na região Algarvia, como especialmente no 

município de Vila Real de Santo António, onde foi a medida mais apontada para o 

combate à sazonalidade na entrevista realizada ao seu vereador do turismo.   

 

A nível regional, o turismo desportivo tem vindo a ganhar importância gradualmente, 

por influência do seu excelente clima e das infraestruturas desportivas existentes. 

Mesmo assim, continuam a existir poucos estudos relacionados com a prática deste tipo 

de turismo no Algarve, e embora seja reconhecido que o turismo desportivo tem grande 

potencial para crescer na região no futuro, não existe ainda uma clara aposta nele como 

sendo atualmente capaz de atrair turistas para toda a região durante todo o ano. 

 

Em relação a Vila Real de Santo António, este concelho tem efetuado um excelente 

trabalho no desenvolvimento do turismo desportivo, através da criação de um complexo 

desportivo de elevada qualidade, muito atrativo para os turistas desportivos. Graças a 

isso, conjugado com as agradáveis condições meteorológicas durante todo o ano no 

concelho e à organização de eventos desportivos realizados ao longo do ano, a entrada 

de turistas desportivos no município tem vindo a aumentar, algo que tem auxiliado Vila 

Real de Santo António a contrariar a tendência de crescimento da taxa de sazonalidade 

na região turística do Algarve, sendo dos sete municípios mais importantes para o 

turismo da região, aquele que claramente tem uma taxa de sazonalidade menor e com 

tendência para diminuir desde o ano de 2009.  

 

Este município está então a desenvolver esforços bastante positivos na sua aposta de 

fomentar o turismo desportivo para diversificar a sua oferta e diminuir assim a sua taxa 

de sazonalidade. Tal como o seu vereador do turismo referiu, para este desenvolvimento 

continuar, os esforços de melhoria das infraestruturas no concelho devem continuar, 
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para que seja possível captar ainda mais eventos desportivos para o município, 

reforçando o seu plano anual de atividades desportivas, colocando-os em períodos 

tendencialmente de menor procura turística no concelho. 

 

Parece-me essencial a realização de uma investigação mais aprofundada sobre a prática 

do turismo desportivo no Algarve, para que seja possível utilizar o caso de Vila Real de 

Santo António e replicá-lo em outros municípios da região. O estudo do perfil do turista 

desportivo no Algarve parece-me ser um bom ponto de partida para esta investigação. 

Tal como a gestora de produtos complementares da Associação Turismo do Algarve o 

referiu, existem outros municípios Algarvios com potencial para desenvolver a prática 

de turismo desportivo, sendo que todos eles beneficiaram consideravelmente com o 

desenvolvimento deste tipo de turismo nos seus concelhos.  

 

Em relação a Albufeira, Loulé e Portimão, estes três municípios possuem taxas de 

sazonalidade já bastantes elevadas (Portimão) ou então com forte tendência de 

crescimento (Albufeira e Loulé). Logo, a diversificação da oferta turística através do 

turismo desportivo seria uma medida interessante para ajudar a contrariar o problema da 

sazonalidade nas suas áreas. Por outro lado, a Costa Vicentina possui também um 

interessante potencial turístico na área do desporto, sendo que os concelhos Algarvios 

que fazem parte dela, Aljezur e Vila do Bispo, veriam certamente com bastante 

interesse o aumento da procura turística nas suas áreas, visto que a atual atividade 

turística nestes concelhos é bastante inferior à registada nos principais destinos 

turísticos do Algarve. O turismo desportivo poderia então beneficiar consideravelmente 

a economia destes dois municípios, cujas atividades económicas continuam dominadas 

pelo setor primário, nomeadamente ligadas à prática da agricultura e das pescas. 

 

O turismo desportivo tem condições para se desenvolver no Algarve, tal como tem sido 

demonstrado por Vila Real de Santo António. Porém, é necessário haver mais 

investigação nesta área e um maior empenho dos municípios, em reunião de esforços 

com o Turismo do Algarve, no fomento do turismo desportivo. Caso tal aconteça, este 

tipo de turismo poderá então contribuir para a diversificação da oferta turística da região 

e combater assim a tendência de agravamento da sazonalidade no Algarve.  
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Anexos 

 

Anexo I 

Gráfico 1 - Chegada de Turistas Internacionais em 2012 por Região Mundial 

(milhões de chegadas) 

 

FONTE: Organização Mundial do Turismo (2013) 

 

 

Anexo II 

 

Gráfico 2 - Dormidas nos Estabelecimentos Hoteleiros em 2011 por NUTS II (%) 

 

FONTE: Instituto Nacional de Estatística (2012: 551) 
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Anexo III 

 

Gráfico 3 - Hóspedes nos Estabelecimentos Hoteleiros em 2011 por NUTS II (%) 

 

FONTE: Instituto Nacional de Estatística (2012: 563) 

 

 

 

Anexo IV 

 

Gráfico 4 - Nº de Hóspedes Anuais nos Estabelecimentos Hoteleiros em Portugal 

 

FONTE: Instituto Nacional de Estatística (2012: 563) 
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Anexo V 

Quadro 1 - Diferenças entre Turismo Massificado e Turismo Alternativo 

 

Fonte: Vieira (1997), citado por Brito (2000: 8) 

 

 

Anexo VI 

Figura 1 - Tipos de Turismo Desportivo segundo Standeven e De Knop 

 

Fonte: Standeven e De Knop (1999), citados por Ottevanger (2007: 12) 
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Anexo VII 

Figura 2 - Mapa de Concelhos da Região do Algarve 

 

Fonte: Algarve Press (2011) 

 

 

Anexo VIII 

Figura 3 - Mapa do Concelho de Vila Real de Santo António 

 

Fonte: Viajar Clix (2013) 
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Anexo IX 

Gráfico 5 - Temperatura Média de Vila Real de Santo António (1971-2000) 

 

Fonte: Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António (2013) 

 

 

 

Anexo X 

Gráfico 6 - Precipitação Média de Vila Real de Santo António (1971-2000) 

 

Fonte: Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António (2013) 
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Anexo XI 

Quadro 2 - Nº de Dormidas e Hóspedes nos Estabelecimentos Hoteleiros em 2011 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2012b: 294) 

 

 

Anexo XII 

Gráfico 7 - Distribuição Mensal das Dormidas em VRSA entre 2007 e 2011 

 

Fonte: Elaboração Própria, com base em dados da Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António (2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b) 
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Anexo XIII 

Gráfico 8 - Taxa de Sazonalidade nos Municípios Algarvios entre 2007 e 2011 

 

Fonte: Elaboração Própria, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (2008: 239, 

2009: 233, 2010: 245, 2011: 273, 2012: 291) 

 

 

Anexo XIV 

Figura 4 - Planta do Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António 

 

Fonte: Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António (2013) 
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Anexo XV 

 

Transcrição da entrevista realizada a Ana Vargues, gestora de produtos 

complementares da Associação Turismo do Algarve, realizada no dia 11 de Janeiro 

de 2013. 

 

Qual a importância do turismo desportivo no turismo da região? 

É importante, é um nicho de mercado, e é sempre importante porque representa algumas 

dormidas, embora sem conseguir precisar dados. Mas o mais importante é que muitos 

desportistas vêm fora das épocas altas e isso é importante para o combate à 

sazonalidade. É sem dúvida uma mais-valia, devendo representar cerca de 2% ou 3% do 

total de dormidas na região. 

 

Em relação ao perfil do turista desportivo, não existem dados em relação a isso? 

Não temos dados em relação a isso. 

 

Que medidas têm sido postas em prática para fomentar o aumento do turismo 

desportivo na região? 

Aqui através da ATA, há muito o apoio a eventos desportivos e a iniciativas desportivas 

internacionais, muito através da promoção e divulgação. Mas tentamos sim, sempre 

apoiar iniciativas desportivas que nos parecem ser relevantes para captar mais pessoas. 

 

Quais os concelhos na região que registam uma maior prática de turismo 

desportivo? Vila Real de Santo António faz parte desses concelhos? 

Vila Real faz parte, Loulé (Vilamoura), Albufeira e Portimão talvez sejam os principais. 

Também temos a costa Vicentina com o surf também já deve receber ali alguns turistas. 

Este tipo de desportos como o surf ou o btt na costa Vicentina já têm representatividade. 

 

Existe algum tipo de coordenação existe entre a ATA e as câmaras municipais? 

Entre a ATA e as câmaras municipais não, mas entre o Turismo do Algarve e as 

câmaras municipais julgo que sim. A ATA é a associação responsável pela promoção e 

divulgação externa, daí que com as câmaras não temos ainda coordenação.  
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E em relação a contatos com o Instituto Português do Desporto e da Juventude? 

Que recebamos aqui através da ATA não, que tenhamos muitos contatos com eles 

também não. Os apoios que concedemos em termos desportivos têm sido contatos 

pontuais de federações específicas. Por exemplo, o Triatlo Internacional de Quarteira foi 

a própria federação que nos contatou, o caso do apoio à embarcação do Turismo do 

Algarve é o próprio velejador Hugo Rocha que nos contata também, são contatos feitos 

pelos próprios. 

 

De que forma a ATA tem tentado combater a sazonalidade no turismo Algarvio? 

Como falávamos, o desenvolvimento do turismo de nichos, de diferentes vertentes, 

percursos pedestres, cicloturismo, observação de aves, o turismo desportivo pode 

também ser uma contribuição, tudo o que não se foca tanto nos meses de Julho e 

Agosto, que traz pessoas fora dessas alturas, tem sido feito num esforço para o combate 

à sazonalidade. 

 

A diversificação da oferta turística, como por exemplo a aposta no turismo 

desportivo, pode então ser uma das medidas postas em prática?    

Sim, sim. Sem dúvida. 

 

Que futuro prevê para o turismo desportivo na região Algarvia, nomeadamente 

em Vila Real de Santo António? 

Nota-se um grande interesse, nomeadamente de equipas desportivas, de diferentes áreas 

e o futuro que prevejo é haver um desenvolvimento e crescimento deste nicho, não só 

em Vila Real como em toda a região. Também as próprias tendências, a sensibilidade 

das pessoas hoje em dia para a parte desportiva, vai fazer com que haja por parte das 

câmaras municipais outra sensibilização para desenvolver projetos que possam estar 

adequados à população local. E ao estarem adequados à população local, e se atingem 

os interesses da população local, também vão servir os interesses dos turistas. É mais 

nesse sentido que eu vejo que isto pode tudo crescer.  
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Anexo XVI 

 

Transcrição da entrevista realizada a João Rodrigues, vereador com o pelouro do 

turismo da câmara municipal de Vila Real de Santo António, realizada no dia 07 

de Fevereiro de 2013. 

 

Qual a importância do turismo para o concelho? 

O turismo neste momento é o setor económico mais importante para o concelho. Temos 

uma freguesia que é Monte Gordo que vive apenas do turismo e do comércio e como 

sabe, o turismo é também uma atividade transversal a todo o resto da economia do 

concelho. Portanto, desde logo, é a atividade mais importante do concelho. 

 

Que tipo de coordenação existe entre a câmara municipal e as organizações 

regionais e nacionais do turismo? 

Bem, como sabe, existe uma estrutura hierárquica que se inicia no instituto do turismo 

de Portugal, que é o instituto que promove o turismo no seu todo e que financia também 

as estruturas regionais de turismo que são as entidades regionais de turismo. As câmaras 

municipais têm um representante neste caso no turismo do Algarve, onde existe a 

entidade regional de turismo, e tem um representante na sua comissão, portanto, desde 

logo, a colaboração entre esta entidade regional e as câmaras municipais resulta num 

trabalho que é feito e preparado durante o ano com os objetivos de promover a região, 

neste caso o Algarve, e para criar condições para o seu desenvolvimento sustentado.  

 

Que medidas estão em prática para diminuir a sazonalidade do turismo no 

concelho? 

Como sabe, o problema da sazonalidade é um problema que já tem muitos anos e que 

nos últimos anos teve uma tendência para se ir agravando. Também isto tem a ver com a 

própria crise que a Europa atravessa, etc. As medidas que temos tomado ao longo dos 

últimos 3/4 anos: temos apostado mais no desenvolvimento do turismo desportivo. 

Temos umas instalações desportivas de alto nível e que proporcionam durante os meses 

de Inverno, uma ocupação particularmente de atletas internacionais que vêm estagiar 

para o nosso complexo desportivo, cerca de 10 000 durante esta fase do ano. Estes 
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10000 atletas de nível internacional e alguns deles têm participado nos Jogos Olímpicos, 

etc., proporcionam uma ocupação das unidades hoteleiras na ordem dos 55/60% nos 

meses de Inverno, o que por consequência faz mexer com toda a economia do concelho.  

 

Portanto, pode-se afirmar que a diversificação da oferta turística é uma das 

medidas em vigor para diminuir a sazonalidade no concelho?  

Sim, a diversificação da oferta turística pode ser feita durante o período de sazonalidade 

ou em outros períodos do ano. Obviamente que durante o período de sazonalidade, 

temos que encontrar outras formas de incentivar os turistas a virem para o concelho, 

sendo que mesmo durante a sazonalidade, a câmara municipal tem um conjunto de 

iniciativas quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista da animação turística, 

que desenvolve durante o ano e que traz para cá, em vários períodos do ano, muita gente 

a visitar e a fazer férias também durante fins-de-semana no concelho.      

 

Qual a importância do turismo desportivo no turismo do concelho? 

Como lhe disse atrás, é importantíssimo, sobretudo nessa fase da sazonalidade. Mesmo 

durante o resto do ano, temos várias atividades desportivas, aliás hoje Vila Real de 

Santo António é conhecido como uma das cidades desportivas, justamente porque 

desenvolvemos ao longo do ano um plano de atividades desportivas extremamente 

importantes e portanto, é também um fator importante no conjunto de orientações que 

temos para o desenvolvimento do turismo.  

 

Considera que o turismo desportivo pode então ser utilizado para diminuir a 

sazonalidade do concelho? 

Obviamente que sim, tal como disse atrás, considero que é muito importante. 

 

Que medidas estão a ser tomadas para fomentar o turismo desportivo? 

Nós, como lhe disse atrás, temos um complexo desportivo de nível internacional e, 

sempre que possível, vamos melhorando as condições desse mesmo centro de alto 

rendimento para possibilitar outro tipo de atividades desportivas durante todo o ano e 

não só durante os quatro ou cinco meses do período de sazonalidade. Mas consideramos 

que é muito importante a atividade desportiva para o concelho.  
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Que relação existe entre a câmara municipal e o Instituto Português do Desporto e 

da Juventude para juntar esforços de promoção de atividades desportivas? 

A câmara municipal tenta sempre manter um relacionamento próximo com todas as 

instituições públicas no sentido de se promover neste caso o turismo, como outro tipo de 

atividades. O relacionamento é sempre muito bom porque existe aqui uma ideia comum 

de que as instituições públicas devem colaborar para que possamos fazer um trabalho 

que não beneficie só o concelho, mas que acabe por beneficiar depois o país.  

 

Quais as medidas que têm tido sucesso no fomento do turismo desportivo no 

concelho e o que é que ainda pode ser feito no futuro? 

Nós nos últimos 10/15 anos começamos a receber algumas equipas de futebol para 

estagiar em Vila Real de Santo António. E depois, com o passar dos anos, o município 

começou a promover e a desenvolver uma política desportiva no sentido de que com as 

condições que temos do ponto de vista das instalações e com as condições climatéricas, 

concluímos que tínhamos reunido todas as condições para que o concelho de Vila Real 

fosse de facto um concelho virado também para o turismo desportivo. E na verdade, nos 

últimos 10 anos, esta política tem vindo a ser desenvolvida e hoje, como referi atrás, o 

concelho de Vila Real de Santo António, por possuir estas condições, proporciona uma 

grande procura por parte de todas as equipas da Europa e algumas de outras partes do 

Mundo que procuram inclusive Vila Real para fazerem os seus estágios.  

 

Independentemente disso, nós temos um plano desportivo em que fazemos um conjunto 

de atividades durante o ano. Um exemplo que é muito conhecido a nível do país é o 

Mundialito de futebol e que realizamos também digamos numa fase ainda de pouco 

movimento. Essa iniciativa, como se sabe, já é conhecida a nível do país e proporciona 

também uma ocupação a 100% das unidades hoteleiras e é de tal forma que no último 

ano houve equipas que tiveram hospedadas por exemplo em Espanha, aqui na nossa 

vizinha Aiamonte e outras em concelhos já fora de Vila Real de Santo António.  

 

E há também depois outro tipo de eventos que vamos desenvolvendo de dimensão 

menor ao longo do ano, o que nos dá justamente a possibilidade de afirmar que o 

turismo desportivo é muito importante para a economia do concelho. 


