
       
 

 

 
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 

PLANO DE AÇÃO SETORIAL PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

SETOR Serviços 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Turismo 

MERCADO ALVO Alemanha 

 

I. LINHAS ESTRATÉGICAS 

A Alemanha assume uma posição muito relevante no turismo português, tendo contribuído com mais de 4,3 milhões de 

dormidas em 2014 (+6,5% face ao ano anterior) e com 1 094 milhões de euros de receitas (+12,1%), as quais 

representaram 10,5% do total das receitas realizadas por estrangeiros. Em termos de dormidas, este país foi o segundo 

principal mercado emissor (13,8% das dormidas de não residentes), apresentando um crescimento de 8,9%. 

O setor de serviços que registou maior valor volume de exportações por Portugal para a Alemanha em 2014 foi 

precisamente o das Viagens e Turismo, com 50,9% do valor global (46,7% no ano anterior), evidenciando a importância 

do turismo alemão para Portugal, bem como evolução favorável do mesmo, que se tem verificado nos últimos anos. 

II.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PRODUTO 

De acordo com a AICEP, os produtos turísticos mais procurados pelos alemães são Sol e Mar, Touring Cultural e 

Paisagístico, Turismo da Natureza, Golfe, Gastronomia e Vinhos, e Saúde e Bem-Estar. 

Existem vários segmentos em que vale a pena apostar, surgindo em primeiro lugar o Turismo Natureza: segundo dados 

do Euromonitor relativos a 2010, a Alemanha foi responsável, a nível europeu, por 49% do Turismo de Natureza. Neste 

domínio, o Turismo de Portugal aponta como linha estratégica a oferta de turismo de natureza, nomeadamente através 

da contemplação e fruição do meio rural, e também de segmentos mais ativos, como passeios(a pé, de bicicleta ou 

acavalo), de observação de aves ou do turismo equestre, melhorando as condições de visitação e a formação dos 

recursos humanos. 

De acordo com dados de 2013 do Turismo de Portugal, a Alemanha foi um dos cinco principais clientes de Portugal no 

domínio do enoturismo, apresentando uma das duas maiores taxas de crescimento. Neste sentido, o Turismo de 

Portugal aponta como orientação estratégia a promoção da riqueza e qualidade da gastronomia e vinhos como 

complemento da experiência turística, estimulando a aplicação da marca/conceito «Prove Portugal» em produtos, 

equipamentos e serviços. 

O turismo residencial constitui também uma importante aposta, já que a Alemanha é dos principais mercados 

emissores para Portugal, distinguindo-se dois segmentos: o (1) turista-residente, proprietário que utiliza a casa em 

férias, fins de semana ou períodos de longa duração, principalmente no fim da vida ativa, e o (2) investidor, motivado 

pela valorização do investimento ou pelo rendimento associado ao seu arrendamento. A aposta no mercado de 

reformados alemães é, assim, uma grande oportunidade. 

Os turistas alemães foram também responsáveis por 44% do Turismo de Saúde a nível europeu. Portugal tem várias 

potencialidades neste âmbito, nomeadamente ao nível de recursos termais, spas, a extensa linha de costa e o clima 

ameno. O Alentejo pode ainda tirar partido de outros benefícios que detém para a saúde, nomeadamente ao nível da 

reduzida poluição e da abundância de plantas medicinais, por exemplo. 

Finalmente, o turismo de negócios é também um segmento a apostar, sendo a Alemanha um dos principais mercados 

emissores. 

Em 2014, a Alemanha foi um dos países com a maior estadia média em Portugal, com uma permanência de 4,49 noites. 

De acordo com a AICEP, o forte federalismo alemão permite que as férias escolares sejam de tal forma intercaladas, 

que se pode afirmar que existem cerca de 20 semanas anuais com fluxos turísticos daí resultantes. 



       
 

 

Um estudo realizado pelo TripAdvisor relativamente às tendências do Turismo mundial para 2016 revelou que, no 

domínio das comodidades consideradas indispensáveis, 48% dos 1.005 alemães referiu o pequeno-almoço, enquanto 

no âmbito geral (34.026 inquiridos) essa percentagem foi de 40%. A existência de piscina foi a segunda comodidade 

mais referida pelos alemães, tendo sido apontada por 28% dos respondentes deste país, contra 26% do total de 

respondentes. 

III.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PREÇO 

Segundo o referido estudo do TripAdvisor, os alemães ocupam o 8º lugar do ranking de países que mais tencionam 

gastar em férias, com um orçamento médio de 5.500€, enquanto a média total dos inquiridos foi de cerca de 4.525€. no 

entanto, apesar do valor ser acima da média, a Alemanha desceu duas posições em relação ao estudo do ano anterior. 

O mesmo estudo inquiriu também 10.756 profissionais do setor. Dos 139 portugueses, 35% tencionam adicionar novos 

serviços e comodidades à sua oferta, contra o pagamento de taxas adicionais, o que faz Portugal figurar em 8º lugar no 

ranking dos países que mais provavelmente cobrarão por serviços extra. Sendo esta a única referência ao nosso país 

neste estudo, não é uma boa publicidade, podendo ser uma boa aposta contrariar esta tendência. 

De acordo com um relatório de 2014 elaborado pela agência governamental Tourism Australia, as margens médias 

praticadas na Alemanha neste setor seriam de 20% - 30% para os grossistas/grandes agentes, 8% - 13% para os 

retalhistas (agências de viagens clássicas, corporativas e turísticas) e 10% - 15% para as agências de viagens online. 

IV.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

O forte federalismo alemão constitui um obstáculo às atividades de promoção, pelas grandes distâncias que têm que se 

vencer entre Berlim e qualquer importante capital de Estado Federado com importantes fluxos para Portugal. 

Vários estudos referem que, para o consumidor alemão, é importantes ter várias opções de escolha, mesmo que não vá 

aproveitar as vantagens de todas elas, porque estes turistas referem como fator importante numa viagem a 

espontaneidade na decisão de fazer uma determinada atividade. 

V.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO 

De acordo com um relatório anual alemão (Reise Analyse, 2014), a maioria dos consumidores alemães ainda preferia 

comprar pacotes de viagens já organizadas nas agências de viagens, ficando a percentagem de uso da internet para 

estes fins bem abaixo da média europeia. No entanto, verifica-se também um forte aumento da tendência por 

plataformas online, pelo que as reservas de produtos isolados têm vindo a crescer. Segundo aquele relatório, cerca de 

31% das viagens foram reservadas online, prevendo-se um aumento do uso destes canais de distribuição e uma 

diminuição contínua das reservas através de intermediários como as agências de viagens. 

Relativamente à sazonalidade da procura alemã em 2014, destaca-se o mês de Outubro, que ocupa o 6º lugar em 

termos de procura geral de turistas estrangeiros mas, no caso específico alemão, é o segundo mês com maior fluxo 

turístico, sendo ultrapassado apenas por Setembro. Também o mês de Abril é mais procurado pelos alemães do que 

pela média de turistas estrangeiros. Por outro lado, os meses de Agosto e Julho, que na procura geral ocupam, 

respetivamente, o 1º e 3º lugares, para os alemães surgem apenas nas 6ª e 7ª posições. Assim, os meses com maior 

procura alemã foram Setembro, Outubro, Maio, Junho, Abril e Agosto, por esta ordem. 

VI.CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

Uma vez que a Alemanha faz parte da União Europeia, que pressupõe a livre circulação de pessoas e bens, não são 

aplicáveis condições especiais de acesso ao mercado. 
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VII.CONTACTOS ÚTEIS

  Instituição Âmbito Website 

Turismo de Portugal (Deleg. 
Alemanha) 
 

Zicasso 
 

Olimar 
 

Interhome 
 

VTours 
 

JT Touristik 

Instituto público de promoção do 
Turismo português 
 

Intermediário turístico 
 

Agência de viagens 
 

Agência de viagens 
 

Agência de viagens 
 

Agência de viagens 

TurismoPortugal_Delegações 
 
 

Zicasso 
 

Olimar 
 

Interhome 
 

VTours 
 

JTTouristik 

 
VIII.FEIRAS E EVENTOS ÚTEIS 

Evento Local / Data Website 

ITB Berlin 
 

F.RE.E. 
 

ABF Reisen&Urlaub 
 

Touristik&Caravaning International 
Leipzig 
 

IMEX 

Berlim / 8-12.03.2017 
 

Munique / 22-26.02.2017 
 

Hannover / 01-05.02.2017 
 

Leipzig / 16-20.11.2016 
 
 

Frankfurt / 16-18.05.2017 

ITB 
 

FREE 
 

ABF 
 

TCLeipzig 
 
 

IMEX 

 

IX.OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS 

A AICEP disponibiliza vários documentos com informação relativa ao mercado Alemão, que podem ser consultados 

acedendo ao website, no separador Mercados Externos, selecionando o país, ou através do link 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=71. 

O Instituto Nacional de Estatística de Portugal – INE publica anualmente um relatório relativo às Estatísticas do Turismo 

português. O relatório de 2014 pode ser consultado em 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=139601&PUBLICACOES

modo=2&xlang=pt. 

 

 

 

 

 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/EquipasdeTurismo/Documents/edts-estrangeiro-marco-2016.pdf
http://www.zicasso.com/
https://www.olimar.de/
http://www.interhome.de/
http://www.vtours.de/
https://www.jt.de/
http://www.itb-berlin.de/en/
http://www.free-muenchen.de/index-2.html
http://www.abf-hannover.de/abf_daten_fakten_en
http://www.tc-messe.de/en/Home.html
http://www.imex-frankfurt.com/
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=71
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=139601&PUBLICACOESmodo=2&xlang=pt
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=139601&PUBLICACOESmodo=2&xlang=pt


       
 

 

 

IX. RECOMENDAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO 

 

•Recorrer a um tradutor

•Participar em Feiras

•Analisar devidamente potenciais agentes e 
contratos de agência

•Preparar adequada informação antes de 
contactar distribuidores

•Vender produtos não devidamente testados

•Fazer manuais de instruções em inglês ou alemão 
fraco

•Apresentar informação insuficiente ou de difícil 
análise

•Alterar planos

•Contactar depois das 16h ou em tardes de 6ª feira

•Não preparar devidamente a presença em Feiras

•Aceitar pagamentos por cheque


