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FARO
A tudes e Comportamentos dos Residentes: Contributos para o
Desenvolvimento de uma Estratégia de Turismo Sustentável no Algarve
AMOSTRA

GÉNERO

51,7%

n = 300

18 - 24 anos (9,0%)
25 - 64 anos (73,0%)
65 ou mais anos (18,0%)

48,3%

AVALIAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
(%)

ESCOLARIDADE

GRUPO ETÁRIO

PERCEÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS POSITIVOS DO TURISMO*

6,3 0,7 2,0 10,7

+
Muito fraco
Fraco

29,0

Até 9º ano (18,3%)
Ens. Secundário (47,0%)
Ens. Superior (34,0%)
NS/NR (0,7%)

Média
Global
2,85

Moderado

O turismo melhora o sistema de sinalização: 3,18
O turismo melhora as infraestruturas
públicas: 3,01
O turismo melhora a limpeza dos
espaços públicos: 2,93

Forte

PERCEÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS DO TURISMO*

Muito forte
51,3

NS/NR

-

PERCEÇÃO DOS IMPACTOS ECONÓMICOS POSITIVOS DO TURISMO*

+

O turismo aumenta as oportunidades de emprego: 4,20
O turismo contribui para o desenvolvimento
Média
das a vidades económicas: 4,13
Global
O turismo cria mais negócios para a
3,68
população residente: 4,07

Em Faro, 300 residentes responderam ao inquérito
RESTUR durante a época baixa da a vidade turís ca no Algarve
(Fev./Mar. e Out./Nov. de 2020). A maioria pertence ao género
feminino (51,7%), tem entre 25 e 64 anos (73,0%) e completou
o Ensino Secundário (47,0%) ou Superior (34,0%). Os residentes
avaliam o estado atual de desenvolvimento turís co do
concelho de Faro como moderado (51,3%) ou forte (29,0%).

PERCEÇÃO DOS IMPACTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS DO TURISMO*

-

Média
Global
3,65

O turismo faz aumentar o preço
das casas e dos terrenos: 4,39
O turismo aumenta o custo de vida: 4,26
Os bens e serviços são mais caros
por causa do turismo: 3,97

Rela vamente à perceção dos impactos gerados pelo
turismo no concelho, os residentes destacam sobretudo os
impactos económicos posi vos (média global = 3,68),
aﬁrmando que o turismo aumenta as oportunidades de
emprego (média = 4,20). Contudo, reconhecem que o turismo
também faz aumentar o preço das casas e dos terrenos (média =
4,39) e contribui para aumentar o custo de vida dos residentes
(média = 4,26).

PERCEÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOCULTURAIS POSITIVOS DO TURISMO*

+

Média
Global
3,25

Os residentes do meu concelho são hospitaleiros
e recebem os turistas com cortesia: 3,77
O turismo contribui para o reconhecimento,
pres gio e imagem do meu concelho: 3,76
O turismo promove as trocas culturais entre
residentes e visitantes: 3,64

A perceção dos impactos socioculturais do turismo é mais
posi va (média global = 3,25) do que nega va (média global =
2,82), com destaque para a hospitalidade e cortesia dos
residentes (média = 3,77). No entanto, os residentes aﬁrmam
que o turismo também tem contribuído para aumentar o
consumo de drogas e álcool no concelho (média = 3,33).

PERCEÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOCULTURAIS NEGATIVOS DO TURISMO*

-

Média
Global
2,82

Média
Global
3,26

O turismo gera problemas de trânsito,
estacionamento e acidentes: 3,72
O turismo ocupa áreas naturais de u lização
livre pelos residentes: 3,45
O turismo aumenta a poluição, o barulho
e o lixo: 3,38

O turismo faz aumentar o consumo
de drogas e álcool: 3,33
O turismo aumenta o stress e
perturba a calma: 3,04
O turismo faz aumentar as infeções
sexualmente transmissíveis: 2,94

Os impactos ambientais do turismo são percebidos
essencialmente pelo lado nega vo (média global = 3,26), com
destaque para o aumento dos problemas de trânsito,
estacionamento e acidentes (média = 3,72). Todavia, os
residentes também reconhecem que o turismo tem melhorado
o sistema de sinalização no município, para acesso aos
alojamentos, monumentos, etc. (média = 3,18).

* Os indicadores apresentados são os três (Top 3) que ob veram a maior média de respostas.

ESCALA: 1 - Discordo totalmente; 5 - Concordo totalmente.
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ATIVIDADE PROFISSIONAL RELACIONADA COM O TURISMO

SENTIMENTOS E EMOÇÕES DOS RESIDENTES EM RELAÇÃO AOS TURISTAS*

O rendimento do agregado
familiar provém do turismo?

Trato todos os turistas de forma justa: 4,06
Acho que o meu concelho beneﬁcia por
receber turistas: 4,02
Tenho respeito pelos turistas: 3,99

Média
Global
3,62

* Os indicadores apresentados são os três (Top 3) que ob veram a maior média de respostas.

5,3

20,3

38,7

NÃO 45,3%

NÃO 34,3%

SIM 79,3%

(%)

15,7

SIM 65,0%

HÁBITO DE VIAJAR

ESCALA: 1 - Discordo totalmente; 5 - Concordo totalmente.

INTERAÇÃO COM OS TURISTAS EM ÉPOCA BAIXA

SIM 54,7%

Frequência de viagens?

NÃO 19,7%

20,0

1 vez/ano 26,1%
Ocasionalmente 25,7%
2 vezes/ano 23,7%

INTERAÇÃO COM OS TURISTAS EM ÉPOCA ALTA

APOIO À EXISTÊNCIA DE TURISTAS NA VIZINHANÇA

4,3 6,0

(%)

32,7

Nunca

21,3

Quase nunca

35,7
Às vezes

9,7

Quase sempre

1,1 4,3

6,3

Sempre

Oponho-me totalmente

DESEJO DE INTERAÇÃO COM OS TURISTAS NO FUTURO
(%)

Oponho-me
É indiferente para mim

0,7 1,0
4,3

9,7

30,3
Muito menos

48,3

Apoio totalmente
NS/NR

Menos

22,3

Apoio

O mesmo
Mais

Os residentes são compassivos com os turistas (média
global = 3,62), aﬁrmando que tratam os turistas de forma justa
(média = 4,06) e que o concelho beneﬁcia por receber turistas
(média = 4,02).

Muito mais

62,0

NS/NR

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS TURISTAS: RESPEITO
1,3 2,3

33,0

56,7

M. desrespeitoso

Desrespeitoso

Normal

Respeitoso

A maioria interage com os turistas sobretudo durante os
meses de verão (época alta): 35,7% interagem sempre e 21,3%
quase sempre. No inverno (época baixa), a interação é menor,
sendo que a maioria aﬁrma que apenas interage às vezes
(38,7%) ou quase nunca (20,3%) com os turistas. Grande parte
(62,0%) deseja manter o mesmo nível de interação no futuro
mas 22,3% gostariam de interagir mais com os turistas.

(%)

6,7

M. respeitoso

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS TURISTAS: TRATO
1,0 2,3

53,3

M. desagradável

35,7

Desagradável

Normal

Agradável

7,7

A maioria dos residentes avalia o comportamento dos
turistas que visitam o concelho como «normal» em termos de
respeito (56,7%), trato (53,3%) e gastos realizados (62,7%).
Ainda assim, a avaliação do comportamento dos turistas é mais
posi va do que nega va, já que 33,0% consideram os turistas
«respeitosos», 35,7% «agradáveis» e 22,7% declaram que os
turistas gastam «bastante» dinheiro no concelho. Contudo, as
opiniões dividem-se no que toca ao apoio do crescimento
turís co, com 51,0% a desejarem que o concelho receba mais
turistas e 41,0% a preferirem manter o atual número de
turistas.

M. agradável

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS TURISTAS: GASTOS REALIZADOS
1,7

11,7
Muito pouco

62,7
Pouco

Normal

22,7

Bastante

Excessivamente

1,0 0,2

NS/NR

APOIO AO CRESCIMENTO DO NÚMERO DE TURISTAS NO CONCELHO
(%)

1,7 6,3
O concelho deveria:

Receber menos turistas

A maioria dos residentes considera-se «moderadamente» informada sobre o desenvolvimento turís co do
concelho (55,0%), com 76,3% a declararem que gostariam de
estar mais informados. Em relação ao envolvimento no
planeamento turís co, os residentes aﬁrmam estar «pouco»
(36,7%) ou «nada» (28,7%) envolvidos, com 47,7% a
manifestarem interesse em par cipar mais nesse processo.

Manter o atual nr. de turistas
51,0

Receber mais turistas
41,0

NS/NR

INFORMAÇÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO CONCELHO
(%)

3,3

22,3

15,3 3,7 0,4

55,0

Gostaria de estar
mais informado?

Cerca de metade dos residentes desempenha proﬁssões
ligadas ao turismo (54,7%), com 65,0% a aﬁrmarem que parte
ou a totalidade do rendimento familiar provém do setor. A
maioria costuma viajar (79,3%), normalmente uma vez por ano
(26,1%) ou ocasionalmente (25,7%). Provavelmente, por esse
mo vo, dizem ser «indiferente» a presença de turistas na sua
vizinhança (48,3%), ainda que 30,3% apoiem a sua presença.

SIM 76,3%

ENVOLVIMENTO NO PLANEAMENTO DO TURISMO NO CONCELHO
28,7
Nada

Pouco

36,7
Moderadamente

25,0
Muito

7,0 0,3
2,3

Extremamente

NS/NR

Gostaria de estar
mais envolvido?

SIM 47,7%
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APOIO À ATIVIDADE TURÍSTCA*

FELICIDADE INDIVIDUAL*

O concelho deve inves r no desenvol. turís co: 4,00
O concelho deve con nuar a ser
Média
um des no turís co: 3,99
Global
Apoio
o turismo porque tem
3,86
um papel vital no concelho: 3,84

Média
Global
3,27

* Os indicadores apresentados são os três (Top 3) que ob veram a maior média de respostas.

COMPORTAMENTOS PRÓ-TURISMO*

Média
Global
3,53

ESCALA: 1 - Discordo totalmente; 5 - Concordo totalmente.

Estou disposto(a) a dar informações aos turistas: 4,05
Estou disposto(a) a proteger os recursos naturais: 4,00
Estou disposto(a) a receber os turistas com simpa a: 3,99

A maioria dos residentes aﬁrma que existe um ou mais
Alojamentos Locais na proximidade da sua residência (61,7%) e
uma minoria admite ser proprietária deste po de
estabelecimentos (6,3%).

SATISFAÇÃO COM A ATIVIDADE TURÍSTICA*
Estou sa sfeito(a) com o nível de desenvolvimento
turís co do meu concelho: 3,27
Pessoalmente, beneﬁcio com o turismo no meu concelho: 3,07
Estou sa sfeito(a) com a forma como o turismo
está a ser gerido no meu concelho: 3,06

Média
Global
3,14

No geral, os residentes mostram-se divididos quanto à
existência e/ou implementação destes estabelecimentos de
alojamento. O grau de concordância rela vo ao AL é superior
nos aspetos nega vos (média = 3,01), embora se situe ao nível
do «não discordo nem concordo». Os residentes reconhecem
que o AL é importante para diminuir o desemprego (média =
3,18), mas também acreditam que pode contribuir para haver
mais barulho e confusão na vizinhança (média = 3,21). Por isso,
alguns residentes apoiam a existência de AL na vizinhança
(18,0%), mas a maioria aﬁrma ser «indiferente para si»
(51,0%).

* Os indicadores apresentados são os três (Top 3) que ob veram a maior média de respostas.

ESCALA: 1 - Discordo totalmente; 5 - Concordo totalmente.

ALOJAMENTO LOCAL NA VIZINHANÇA
SIM 61,7%

É proprietário de algum
Alojamento Local?

SIM 6,3%

NÃO 35,3%

NÃO 88,3%

APOIO AO ALOJAMENTO LOCAL NA VIZINHANÇA*

A maioria dos residentes também admite que o
sen mento de segurança manter-se-á igual (69,0%) caso o
turismo cresça na proximidade da habitação, mas alguns
(19,3%) aﬁrmam que se sen rão mais inseguros se o turismo
aumentar nos próximos tempos.

O AL é importante para
diminuir o desemprego: 3,18
O AL é importante para diminuir futuros
problemas económicos: 2,99
O AL é importante para diminuir atuais
problemas económicos: 2,97
Média Global
O AL contribui para haver mais
Aspetos Nega vos
barulho e confusão: 3,21
3,01
O AL contribui para haver mais lixo
e poluição: 2,95
O AL contribui para haver mais promiscuidade: 2,90

Média Global
Aspetos Posi vos
2,94

Os residentes apoiam a a vidade turís ca no concelho
(média global = 3,86), aﬁrmando que o município deve
con nuar a inves r no desenvolvimento do turismo (média =
4,00). Têm comportamentos pró-turismo posi vos (média
global = 3,53), admi ndo que estão dispostos a dar
informações aos turistas (média = 4,05) e proteger os recursos
naturais (média = 4,00). Estão moderadamente sa sfeitos com
a a vidade turís ca atual (média global = 3,14), sobretudo com
o nível de desenvolvimento turís co do município (média =
3,27).

* Os indicadores apresentados são os três (Top 3) que ob veram a maior e menor média de
respostas.
ESCALA: 1 - Discordo totalmente; 5 - Concordo totalmente.
(%)

8,0

51,0

11,0

18,0

Oponho-me totalmente
Oponho-me
Apoio totalmente
NS/NR

É indiferente para mim

7,3 4,7
Apoio

Finalmente e, pese embora os residentes mostrem uma
felicidade individual «moderada» (média global = 3,27),
aﬁrmando que se consideram pessoas felizes (média = 3,82) e
que estão sa sfeitos com a sua vida (média = 3,73), não se
mostram tão sa sfeitos com a qualidade de vida que possuem
(média global = 2,85). Não estão sa sfeitos sobretudo com as
taxas imobiliárias pra cadas no município (média = 1,99), com
os bene cios que recebem do Governo (média = 2,12), nem
com a qualidade dos serviços de saúde no concelho (média =
2,36). Por oposição, os aspetos que mais contribuem para a
qualidade de vida dos residentes de Faro são o tempo para
dedicar ao lazer (média = 3,36), o tempo livre de que dispõem
(média = 3,35) e a qualidade da água do município (média =
3,35).

SENTIMENTO DE SEGURANÇA SE O TURISMO CRESCER NA VIZINHANÇA
(%)

4,0

Considero-me uma pessoa feliz: 3,82
Estou sa sfeito(a) com a minha vida: 3,73
Até agora, tenho conseguido o que quero: 3,20

15,3
Muito pior

8,0 3,0 0,7

69,0
Pior

Igual

Melhor

Muito melhor

NS/NR

SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA*
O meu tempo de lazer: 3,36
O meu tempo livre: 3,35
A qualidade da água no meu concelho: 3,35
As taxas imobiliárias no meu concelho: 1,99
Os bene cios que recebo do Governo: 2,12
A qualidade dos serviços de saúde no meu concelho: 2,36

Média
Global
2,85

* Os indicadores apresentados são os três (Top 3) que ob veram a maior e menor média de
respostas.

ESCALA: 1 - Muito insa sfeito; 5 - Muito sa sfeito.
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Créditos fotográﬁcos: Foto da 1ª página gen lmente cedida pela RTA (Região de Turismo do Algarve).
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