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Intuito da Viagem

Lazer 85 %

Negócio 15 %

1-7 noites 19%

8-14 noites 56%

15-21 noites 18%

+21 noites 7%

Alojamento 40,4%

Restauração 18,5%

Entretenimento 17,2%

Principais gastos

Aéreo 55%

Veículo próprio 34%

Outros 11%

Tipo de férias por produto 
nas viagens no estrangeiro

Sol e Mar 52%

Tour e Estadias Prolongadas 14%

City Breaks e Turismo Cultural 12%

Caminhadas pelas Cidades 8%

Saúde/SPA 8%

Cultura/Educação 6%

Aventura 4%

Desportos de Verão 3%

Cruzeiros 3%

Desportos de Inverno 2%

Eventos 2%

Natureza e Campo 2%

Clube de Férias 1%

Educação 1%

Duração da Viagem

Principal Transporte

MERCADO ALEMÃO (2019)
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Férias por grupo etário
0-14 anos 10,2%

15-24 anos 12,6 %

25-34 anos 14,8%

35-49 anos 21%

50-64 anos 22,3%

+65 anos 19,1%

> 60%  VIAJANTES 
+35 ANOS 

Casais 10,2%

Famílias 12,6%

Grupos 14,8%

Solteiros 21%

Outros 22,3%

Quem viaja em lazer

EUROMONITOR INTERNATIONAL | RA – REISEANALYSE 2019 | ADAC REISE-MONITOR 2019

MERCADO ALEMÃO (2019)



A maioria dos alemães viaja entre 
julho e setembro (52,7%)

O pico é agosto (20,2%) e começa a 
descer até novembro, onde atinge 

2,4%

Quando?
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SAZONALIDADE
Hotéis 49%

Apartamentos 22%

Alojamento colaborativo/local 12%

Casa própria e de amigos 6%

Campismo 4%

Turismo rural 4%

Outros 3%

Tipologia de alojamento
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MERCADO ALEMÃO (2019)

• 57% dos turistas alemães preferem fazer marcação das suas férias “offline”.

• Procuram contacto direto e personalizado na compra, seja
presencialmente, por telefone ou fax, através das agências de viagem.

• Em tempos Covid nota-se uma maior aderência aos canais online.
Contudo, muitos alemães ainda preferem usar o telefone ou o fax.



0

1.º mercado no conjunto da procura externa para os Açores e Madeira,

2.º para Algarve e Alentejo

4.º para o Centro de Portugal, Porto & Norte.

5.º para Lisboa

EUROMONITOR INTERNATIONAL | INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAS (INE)

MERCADO EM NÚMEROS

Algarve 31,7%

Madeira 29,8%

Lisboa 20,5%

Porto e norte 8,2%

Açores 4,7%

Centro de Portugal 3,4%

Alentejo 1,7%

Distribuição das dormidas de 
Alemães por regiões 2019

MERCADO ALEMÃO (2019)



TURISTA ALEMÃO E 
SUSTENTABILIDADE

• A Sustentabilidade e a Segurança são as palavras-chave;

• Retoma do turismo e o modelo de crescimento, a coesão
territorial, valorização da população local (autêntico,
genuíno, experiências únicas);

• Vacinas, testes, imunidade, limpeza e segurança necessária
para a retoma das viagens. Necessário haver informação
disponível e sempre atualizada, grande vantagem Clean &
Safe;

• Caminhadas, turismo ativo, contacto com a natureza cada
vez mais privilegiados;

• Grupos menores e viagem a locais com menor densidade
populacional;

• Flexibilidade nas reservas e politicas de cancelamento,
muitas reservas de ultima hora.

MERCADO ALEMÃO TENDÊNCIAS



12,4%

11%

10%

10%

9,2%

8%

8%

8%

5,4%

Walking e cycling no destino

Evitar desperdicios de lixo

Comprar pordutos regionais

Usar transportes públicos no destino

Conhecer culturas e tradições

Evitar espaços muito cheios

Escolher um destino perto

Viajar fora da principal estação

Escolher alojamento local/rural

Comidas e bebidas orgânicas

18%

SUSTENTABILIDADE 
DURANTE A VIAGEM  

RA: REISEANALYSE 2020 BUSINESS – TURISMO DE PORTUGAL

A maior parte dos turistas tem uma atitude positiva relativamente a férias
sustentáveis. Para a maioria a sustentabilidade é uma questão a ser considerada.

MERCADO ALEMÃO – SUSTENTABILIDADE



MERCADO ALEMÃO – SUSTENTABILIDADE

TourCert
Certificação de Sustentabilidade e turismo 
responsável 

Certificação TourCert: Critérios para empresas (seleção)

• Favorecer a compra com baixo nível de resíduos e promover a economia circular, 
reutilizando ou reciclando os resíduos. 

• Apoiar iniciativas para a preservação das paisagens culturais tradicionais, bem como 
projectos para a preservação e preservação e embelezamento da paisagem cultural-
histórica da cidade e das suas características arquitectónicas

• Permitir acesso sem barreiras e vigiar a proporção de camas sem barreiras e fornecer 
informação para pessoas com necessidades especiais

• Formar os empregados (incluindo os dos destinos) pelo menos uma vez por ano sobre: 
(i) direitos humanos, (ii) condições de trabalho, (iii) protecção ambiental, (iv) 
biodiversidade e (v) o seu papel e responsabilidade na implementação destes aspectos.

• Assegurar a protecção dos animais e evita actividades que ponham em risco o bem-
estar dos animais. 

• Contribuir para a conservação de áreas naturais protegidas e áreas com elevado valor 
de biodiversidade incluindo na gestão das suas próprias propriedades. 

• Assegurar que toda a legislação local, nacional e as obrigações internacionais são 
cumpridas (por exemplo, saúde, segurança, aspectos laborais e ambientais, anti-
corrupção)

• Obtém electricidade 100% verde

• Efectuar regularmente um levantamento das emissões de CO2 no local. A empresa 
compensa pelo menos 50% das emissões das viagens de negócios. 

Comunidade TourCert (Seleção OTs)

a&e erlebnis:reisen Biketeam Radreisen Gebeco

OLIMARHauser ExkursionenGeotoura

Picotours ReNatour SKR Reisen



MERCADO ALEMÃO – SUSTENTABILIDADE

Forum Anders Reisen
A Associação para o turismo sustentável: reúnem + 100 OT 
compremetidos com o turismo sustentável

Critérios económicos e sociais
• manter o máximo de dinheiro possível no país de destino
• respeitar a sociedade, a cultura e as necessidades da população local no 

país de destino
• organização de viagens por pessoas que conhecem a zona
• alojamento principalmente em pequenos estabelecimentos de gestão 

familiar e acompanhamento dos viajantes por guias locais competentes.
• maioria do valor acrescentado é gerado regionalmente; viajantes 

conhecem a sua região de férias da perspectiva dos seus habitantes e 
incluem-nos na sua experiência de férias.

Critérios ecológicos: 
• nenhum voo a menos de 800 km de distância 
• Para viagens com distância de voo entre 800-3.800 km a estadia mínima é 

uma semana, para voos superiores a 3.800 km sâo 15 dias 
• Walking & cycling tours: viagens sem emissões no local com contacto 

directo com o país e a sua população
• alojamento com enfoque na construção energeticamente eficiente, 

operação racional com os recursos e produtos regionais e orgânicos 



https://www.olimar.de/nachhaltigkeit/nachhaltig-reisen

OS NOSSOS PARCEIROS – oferta sustentável

Sustentabilidade nos catálogos dos OTs

• +online / - offline
• Cátalogos com papel reciclado
• Referências a critérias importantes para

viagens sustentaveis

Olimar – OT
Especialista em PT

Reisen mit Sinnen – OT:
Melhorar as condições de vida

Studiosus – OT:
Todas viagens neutras em termos climáticos

• Studiosus determina os gases de estufa
produzidos por voos, viagens de comboio,
autocarro e barco na área de destino,
pernoitas e refeições.

• Converte estes valores numa quantidade de
dinheiro que é necessária para poupar a
mesma quantidade de gases com efeito de
estufa em projectos de protecção climática
noutros locais e, assim, trazer o equilíbrio
climático de volta ao equilíbrio.

Mais de 50% do preço da viagem fica com
empresas locais, restaurantes, alojamento,
guias locais e agências. Desta forma,
contribuímos para uma maior prosperidade
nos nossos destinos, especialmente nos países
em desenvolvimento. Este tipo de turismo
proporciona um importante meio de
subsistência para muitas pessoas. Dizemos -
um win-win para todos.



SENTIDO GALOMAR NA MADEIRA

Principais características:

• Painéis solares
• 4 circuitos de água, com destaque para água do mar

para a piscina, grey water e chuva
• Todo o material que usam é natural/orgânico
• Janelas grandes – permite entrar sol e calor para os

quartos.
• Plantas endémicas nos jardins.
• Fontes para que todos possam fazer abastecimento de

água.
• Tentam ao máximo que a comida seja local (Madeira)
• Produtos de limpeza são o mais ecológicos possível.
• São paper free, com LCD em todos os quartos
• Usam luzes LED e os elevadores funcionam também a

energia solar.
• Todos os quartos têm recipientes específicos e

diferenciados para reciclagem de lixo.

Todas estas especificidades são muito importantes para
os alemães porque, na Alemanha, estas normas já são
habituais.

MERCADO ALEMÃO – SUSTENTABILIDADE



https://www.olimar.de/static/katalog/magalog-portugal-2021

OS NOSSOS PARCEIROS

Tendências do consumidor (segundo
reuniões com OT):

• + Informação segura sobre o destino
• Grupos + pequenos
• Regras bem claras
• + Contacto com natureza
• Zonas densamente menos povoadas

Produtos procurados:

• Cultural
• Golf/Surf/Desportivo
• Natureza
• Wellness
• Gastronomia
• Equestre
• Religioso

Portugal Reiseprofi – OT 
Circuitos FIT

Olimar – OT
Especialista em PT

Pferd&Reiter – OT Nicho 
Equestre 

Opodo/eDreams – OTA



OS NOSSOS PARCEIROS – DICAS 

Flyers Supermercados: Lidl Reisen / Netto Reisen / Rewe
Reisen

Recomendado nas Associações (automóvel, 
médicos, jornalistas etc.): por exemplo ADAC 
(ACP alemã)

Posicionamento nas avaliações: por ex. Holiday Check
Incluir oferta nas OTAs: por ex. Check24, Ab
in den Urlaub

Invia



Portugal Landing pages de OT, por ex. PicotoursEstar presente nos catálogos dos OT, por ex. 
Olimar

OS NOSSOS PARCEIROS – DICAS 



Participar ativamente nas ações de 
promoção dos OT:

- Email marketing / Newsletter
- Redes sociais (Facebook, Instagram etc.)
- Posters agências de viagens
- Vídeos destino em espaços públicos
- Podcast sobre destino
- Ações capacitação para os agentes de 

viagens
- Roadshows
- Brochuras online
- Banners promocionais no site
- Fam e Press Trips

Ex. FTI promove viagens no canal de TV Sonnenklar

OS NOSSOS PARCEIROS – DICAS 

Ex. Webinars informação útil sobre o destino



Porquê caminhar e quem caminha?

• “Walking” é uma atividade de lazer, efetivamente
realizada por todos os grupos etários na Alemanha;

• a intensidade das caminhadas muda com a idade: os
grupos etários mais velhos fazem caminhadas com
mais regularidade que os mais novos;

• a frequência das caminhadas também aumenta com a
idade:

• Caminhadas diárias são as mais procuradas, seguidas
pelas caminhadas de longa distância

Nas férias:

• Favorito: 80% caminhadas diárias (média: 9 km, 3h)
• 87% preferem circuitos com mesmo ponto inicial e

final
• caminhadas de longa distância, em media, cobrem

etapas de 19 km por dia

CAMINHAR NA ALEMANHA 

ESTUDO DA BTE - CONSULTORIA TURÍSTICA E REGIONAL SOBRE TURISMO DE WALKING NA ALEMANHA FEITO EM 2018



Paisagens preferidas para caminhadas: 

• caminhadas moderadas, terreno 
ligeiramente acidentado - 49%

• caminhadas fáceis em terreno plano – 29%
• caminhadas exigentes, grandes diferenças de 

altitude – 21%
• rotas de corda fixa alpina – 2%

Principais motivações dos caminhantes:

• experimentar a natureza, 
• mover-se/estar ativo, 
• fazer algo pela sua saúde
• experimentar uma região

CAMINHAR NA ALEMANHA 



Preferências principais:

• Caminhos naturais: estreitos e serpenteantes, verdes e

de terra batida;

• Paisagem “bonita“: Floresta, tranquilidade natural, ar

fresco, vistas atraentes

• Grande variedade: paisagens e trilhos diversificados;

• Boa sinalização dos trilhos;

• Boa infraestrutura com bancos e áreas de descanso;

• Pontos para refrescar e de gastronomia.

MOTIVOS E PREFERÊNCIAS DOS CAMINHANTES



UTILIZAÇÃO DE MEIOS DIGITAIS

• Internet é uma fonte importante de
inspiração antes da caminhada.

• Serviços digitais são utilizados durante a
caminhada, especialmente para navegação,
previsões meteorológicas e informações
sobre o destino.

• Caminhantes são favoráveis à utilização
duma app do destino para orientação e
informação, mas a maioria quer sinalética
física dos caminhos.



OUTRAS ATIVIDADES AO AR LIVRE 

• Ciclismo

• Jogging

• Mountain biking

• Escalada/Climbing

• Geocaching

• Andar a cavalo

• Caminhadas aquáticas 

• Trail-running



• Destino seguro e acessível 

• Preço/qualidade adequado

• Hotéis simples mas confortáveis e limpos

• Boas infraestruturas (boa rede coordenada de trilhos 
para caminhadas e ciclismo com todos os serviços 
necessários, tais como transferência de bagagem)

• Sinalização de trilhos física e /ou em combinação 
com routing/navegação digital (app)

• Inclusão de lojas e alojamentos locais / regionais

• Transportes públicos com bom funcionamento, rede 
ferroviária atraente - de preferência com eletricidade 
verde

O QUE PROCURAM ?



• Oferta gastronómica com produtos 
regionais

• Oferta de atividades adicionais outdoor 
e/ou experiências típicas na região 

• Proteção dos recursos 

• A simpatia do povo português e contactos 
com a população local

O QUE PROCURAM?



SCHULZ AKTIV REISEN, DRESDEN

OFERTA EM PORTUGAL- EXEMPLOS

Grupos até 12 pax (com singles e casais), 
grupo etário médio: 50-60/70 anos  

Viagens entre 7 a 10 dias 

Oferta no Algarve, Madeira e Açores: 

• Rota Vicentina (8 dias de caminhar), também em 
combinação com caiaque;

• Alojamento em casas/hotéis pequenas;

• Gastronomia regional;

• Caminhar sem bagagem.



PORTUGAL REISEPROFI, SAARBRÜCKEN

OFERTA EM PORTUGAL - EXEMPLOS

Viagens individuais com ou sem guia.

Oferta no Algarve, Alentejo, Lisboa, Porto e Norte: 

• Via Algarviana 10 dias em casas confortáveis 
e típicas;

• Fora da estação alta (primavera, outono e 
inverno);

• Rota Vicentina (8 dias de caminhar) em 
apart-hotéis de 4* e casas típicas.



PURA 
URLAUB MIT MEHRWERT, HAMBURGO

• Oferta no Norte de Portugal (Caminho 
Santiago), Algarve (RV) e Alentejo (VA);

• Viagens de grupo ou individuais entre 8 e 10 
dias, com ou sem guia;

• Datas flexíveis durante ano inteiro;

• Caminhar sem bagagem;

• Alojamento em pequenos hotéis rurais de 4* 
e 3*.

OFERTA EM PORTUGAL - EXEMPLOS



Inês Almeida Garrett & Dagmar Paul 
Equipa do Turismo de Portugal na Alemanha

ines.almeida.garrett@turismodeportugal.pt | +49 162 238 1264
dagmar.paul@turismodeportugal.pt | +49 30 254 10 671

OBRIGADA!

CONTACTOS


