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1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

 Este projeto pretende medir e monitorizar os impactos do turismo nos 
residentes do Algarve, considerando a região como um todo e cada município 
isoladamente;

 Até à data, a maior parte dos estudo realizados no Algarve, visaram 
compreender aspetos relacionados com os turistas, como a identificação de 
perfis turísticos, motivações, expectativas, experiências, atitudes, satisfação e 
fidelização (Agapito, Pinto & Mendes, 2017; Barros, Butler & Correia, 2010; Campos et al., 2017; Correia & 
Águas, 2017; Correia & Crouch, 2003; Correia & Kozak, 2016; Frank, Pintassilgo & Pinto, 2015; Mendes, Valle & 
Guerreiro, 2011; Silvestre & Correia, 2005; Soler et al., 2019; Valle, Guerreiro & Mendes, 2011; Valle et al., 2012, entre 

outros);

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

 Contudo, tem sido dedicada pouca atenção às atitudes e comportamentos dos 
residentes em relação ao turismo no Algarve (Renda, 2012; Guerreiro et al., 2008; Vargas-

Sánchez, Valle, Mendes & Silva, 2015);

 Considerando as sinergias entre turistas e residentes nos lugares turísticos, é 
de extrema importância conhecer as opiniões dos residentes face a este 
fenómeno, devido aos impactos criados pelo mesmo.

2. OBJETIVOS E MODELO CONCEPTUAL

2.1 OBJETIVOS GERAIS

1) Identificar e validar um conjunto de indicadores que sejam usados para 
medir e monitorizar a opinião dos residentes em relação ao turismo 
sustentável no Algarve;

2) Recolher dados fidedignos junto dos residentes, nos 16 municípios do 
Algarve, em época alta e baixa;

3) Desenvolver uma plataforma online que permita a várias entidades –
públicas e privadas – aceder à informação recolhida, podendo, dessa 
forma, gerir e apoiar estratégias de desenvolvimento turístico sustentável.
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2. OBJETIVOS E MODELO CONCEPTUAL

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Conhecer a perceção dos residentes em relação aos impactos 
económicos, ambientais e socioculturais do turismo;
2) Identificar as atitudes dos residentes em relação aos impactos do 
turismo;
3) Saber qual o grau de envolvimento dos residentes no setor do turismo;
4) Compreender os comportamentos pró-turismo dos residentes;
5) Analisar as emoções e sentimentos dos residentes em relação aos 
turistas;
6) Examinar as perceções dos residentes em relação aos impactos do 
turismo na sua qualidade de vida. 

3. METODOLOGIA

3.1 CONTEXTO DE PESQUISA

Aplicação de questionários 
a uma amostra 
estratificada de residentes 
nos 16 municípios do 
Algarve.

3. METODOLOGIA

3.2 RECOLHA, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

 Este projeto visa recolher dados através da aplicação de um inquérito por questionário a uma 
amostra segmentada de residentes no Algarve;

 O cálculo amostral foi efetuado tendo por base o nr. de residentes em cada município do 
Algarve, segundo o género e o grupo etário (INE, 2018);

 A amostra foi calculada para um nível de confiança de 95,0% e uma margem de erro de 2,0% 
em cada época;

 Prevê-se a recolha de 2.400 questionários válidos em época baixa (outubro a junho) e 2.400 
em época alta (julho a setembro);

 Os dados serão tratados com recurso aos softwares SPSS e SmartPLS, através de análises 
descritivas, inferenciais, multivariadas e modelação de equações estruturais.

4. RESULTADOS 
PRELIMINARES

n = 938 inquéritos válidos 
recolhidos em época baixa
(fevereiro e março de 2020)

4. RESULTADOS PRELIMINARES | CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Variável n % Variável n % Variável n %

• Género • Escolaridade • Situação Laboral

Masculino 367 39,1 Sem estudos 3 0,3 Empregado(a) 788 85,8

Feminino 571 60,9 1º Ciclo (4ª classe) 45 4,8 Desempregado(a) 16 1,7

• Grupo Etário 2º Ciclo (6º ano) 33 3,5 Estudante 38 4,1

18 – 24 anos 104 11,1 3º Ciclo (9º ano) 113 12,2 Reformado(a) 65 7,1

25 – 64 anos 731 77,9 Secundário 419 45,1 Doméstico(a) 11 1,2

65 ou mais anos 103 11,0 Licenciatura 260 28,0

• Estado Civil Mestrado 51 5,5

Solteiro(a) 345 37,3 Doutoramento 6 0,6

Casado(a)/União de facto 465 50,3

Divorciado(a) 83 9,0

Viúvo(a) 31 3,4

4. RESULTADOS PRELIMINARES

PERCEÇÃO DOS IMPACTOS ECONÓMICOS DO TURISMO

€ IMPACTOS POSITIVOS
(11 itens)

Média Global: 3,68

O turismo aumenta as 
oportunidades de emprego: 4,15
O turismo contribui para criar novos 
serviços e negócios: 4,05
O turismo cria mais negócios para a 
população residente: 4,03

TOP 3

€ - IMPACTOS NEGATIVOS
(8 itens)

Média Global: 3,71

O turismo faz aumentar o preço 
das casas e dos terrenos: 4,50
O turismo aumenta o custo de 
vida: 4,34
Os bens e serviços são mais caros 
por causa do turismo: 4,01

TOP 3

Escala: 1 – Discordo totalmente; 5 – Concordo totalmente.
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4. RESULTADOS PRELIMINARES

PERCEÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOCULTURAIS DO TURISMO


IMPACTOS POSITIVOS
(9 itens)

Média Global: 3,25

Os residentes do meu concelho são 
hospitaleiros e recebem os turistas 
com cortesia: 3,94
O turismo contribui para o 
reconhecimento, prestígio e 
imagem do meu concelho: 3,78
O turismo estimula as atividades 
culturais, os festivais e as tradições 
locais: 3,58

TOP 3


- IMPACTOS NEGATIVOS

(11 itens)

Média Global: 2,83

O turismo faz aumentar o consumo 
de drogas e álcool: 3,29
O turismo aumenta o stress e 
perturba a calma: 3,16
Os residentes sofrem por viver 
neste destino turístico: 2,96

TOP 3

Escala: 1 – Discordo totalmente; 5 – Concordo totalmente.

4. RESULTADOS PRELIMINARES

PERCEÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO TURISMO


IMPACTOS POSITIVOS
(7 itens)

Média Global: 2,89

O turismo melhora o sistema de 
sinalização (p/ acesso a alojamentos, 
monumentos, etc.): 3,23
O turismo melhora a limpeza dos 
espaços públicos: 2,98
O turismo melhora as infraestruturas 
públicas (estradas, caminhos de 
ferro, instalações desportivas, etc.): 
2,97

TOP 3

- IMPACTOS NEGATIVOS
(6 itens)

Média Global: 3,30

O turismo gera problemas de 
trânsito, estacionamento e 
acidentes: 3,76
O turismo aumenta a poluição, o 
barulho, o lixo, etc.: 3,51
O turismo ocupa áreas naturais de 
livre utilização pelos residentes 
(praias, serras, áreas protegidas, 
etc.): 3,46

TOP 3

Escala: 1 – Discordo totalmente; 5 – Concordo totalmente.

4. RESULTADOS PRELIMINARES

SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA

Escala: 1 – Muito insatisfeito; 5 – Muito satisfeito.

Satisfação 
Global com 
QoL = 2,94

Maior Satisfação Menor Satisfação

A qualidade da água no meu 
concelho: 3,50

A qualidade do ar no meu 
concelho: 3,47

As pessoas que vivem no meu 
concelho: 3,46

As taxas imobiliárias no meu 
concelho: 2,00

Os benefícios que recebo do 
governo (infraestruturas, 
educação, saúde, etc.): 2,20

As unidades de saúde no meu 
concelho: 2,40

 -

4. RESULTADOS PRELIMINARES

PERCEÇÃO DOS IMPACTOS DO TURISMO NA QUALIDADE DE VIDA 

SATISFAÇÃO GLOBAL COM 
QoL

SATISFAÇÃO 
GLOBAL COM 

QoL

IMPACTOS 
POSITIVOS 

DO TURISMO*

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

DO TURISMO*

Coeficiente de correlação Ró 
de Spearman

1,000 0,473 - 0,306

p-value . 0,000 0,000

n 806 705 731

 A perceção dos impactos do turismo está diretamente relacionada com a satisfação com QoL:

 Pessoas que avaliam de forma positiva os impactos do turismo, tendem a estar mais satisfeitos com a 
sua QoL;

 Inversamente, pessoas que avaliam de forma negativa os impactos do turismo, tendem a estar mais 
insatisfeitos com a sua QoL.

* Os impactos positivos e negativos do turismo emergem da compilação das variáveis relativas às dimensões económica, sociocultural e 
ambiental. Apenas foram consideradas as respostas com média ≥ 3,5, significando pelo menos “concordo”.

4. RESULTADOS PRELIMINARES

ENVOLVIMENTO NO SETOR DO TURISMO

55,7% trabalham no setor do 
turismo

43,4% têm familiares diretos a 
trabalhar no turismo

68,9% auferem rendimentos 
que provêm do turismo

Número de turistas que o 
concelho deveria receber

Desejo de 
interação com 

turistas no futuro

O mesmo: 29,5%
Mais: 15,0%

Receber + turistas: 29,1%
Manter nr de turistas: 23,9%

O mesmo: 24,1%
Mais: 9,6%

Receber + turistas: 23,0%
Manter nr de turistas: 17,9%

O mesmo: 38,7%
Mais: 17,5%

Receber + turistas: 35,2%
Manter nr de turistas: 30,2%

4. RESULTADOS PRELIMINARES

ENVOLVIMENTO NO SETOR DO TURISMO

Eu beneficio com 
o 

desenvolvimento 
do turismo no 
meu concelho

Média: 3,10

Estou 
satisfeito(a) 

com o desenv. 
turístico do 

meu concelho
Média: 3,29

Estou 
satisfeito(a) com 
a forma como o 
turismo é gerido 

no meu 
concelho

Média: 3,06

Escala: 1 – Discordo totalmente; 5 – Concordo totalmente.
* “Concordo” + “Concordo totalmente”.

39,2%*

33,9%*

45,7%* Muitos beneficiam com o 
turismo no seu concelho de 
residência, estão satisfeitos 
com o atual nível de 
desenvolvimento turístico 
mas, ainda assim, pouco 
satisfeitos com a forma 
como está a ser gerido.
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4. RESULTADOS PRELIMINARES

EMOÇÕES E SENTIMENTOS EM RELAÇÃO AOS TURISTAS

Indicador n média

Sinto-me orgulhoso(a) por ter turistas no meu concelho 935 3,82

Acho que o meu concelho beneficia por receber turistas 938 4,05

Sinto-me grato(a) pela contribuição que os turistas dão à economia local 931 3,87

Trato todos os turistas de forma justa 937 4,17

Sinto-me próximo(a) de alguns turistas que conheci 928 3,66

Já fiz amizade com alguns turistas 933 3,66

Identifico-me com os turistas 928 3,29

Tenho bastante em comum com os turistas 931 3,11

Sinto carinho/afeição pelos turistas 929 3,48

Compreendo os turistas 933 3,69

Dou-me bem com os turistas 934 3,91

Posso confiar nos turistas 930 3,19

Tenho respeito pelos turistas 930 4,02

Costumo partilhar ideias/pensamentos com os turistas 929 3,57

Escala: 1 – Discordo 
totalmente; 5 – Concordo 
totalmente.

Média Global 
ESS = 3,68

4. RESULTADOS PRELIMINARES

ATITUDES EM RELAÇÃO AOS IMPACTOS DO TURISMO

Indicador n média

Acho que o meu concelho deve continuar a ser um destino turístico 935 4,05

Acho que o meu concelho deve investir no desenvolvimento do turismo 933 4,00

Acredito que, no geral, os impactos do turismo no meu concelho são 
positivos

930 3,84

Apoio o turismo porque tem um papel vital no meu concelho 934 3,87

Sou a favor da construção de instalações turísticas que permitam atrair 
mais turistas

931 3,62

Escala: 1 – Discordo totalmente; 5 – Concordo totalmente.

Média Global 
Atitudes = 3,88

4. RESULTADOS PRELIMINARES

COMPORTAMENTOS PRÓ-TURISMO

Indicador n média

Estou disposto(a) a proteger os recursos naturais e ambientais de que o 
turismo depende

931 4,01

Estou disposto(a) a receber os turistas com simpatia e ser mais 
hospitaleiro(a)

934 4,03

Estou disposto(a) a dar informações aos turistas, contribuindo para 
melhorar a sua experiência 

934 4,09

Estou disposto(a) a fazer mais para promover o meu concelho enquanto 
destino turístico

930 3,82

Estou disposto(a) a aceitar alguns inconvenientes para receber os 
benefícios do turismo

930 3,19

Estou disposto(a) a pagar mais taxas para contribuir para o 
desenvolvimento do turismo

929 2,11

Escala: 1 – Discordo totalmente; 5 – Concordo totalmente.

Média Global 
Comportamentos 

Pró-turismo = 
3,55
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