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Introdução 

O mercado britânico desempenha um papel fulcral no contexto turístico europeu, 

nomeadamente em Portugal.  

No sector de viagens, o Reino Unido constitui o segundo maior mercado europeu (logo a seguir 

à Alemanha) e líder nas reservas online.   

Antes da pandemia, tinha-se mostrado resiliente face aos desafios constantes relacionados com 

a incerteza do Brexit e o colapso do Thomas Cook Group em 2019.  

Atualmente, a economia do país enfrenta a sua maior crise em mais de 200 anos, estimando-se 

uma queda no PIB de 11% em 2020.  

O processo associado ao Brexit continua a impactar a sua economia, depois de mais de três anos 

de negociações. O acordo de última hora inclui planos de cooperação no comércio e também no 

sector de viagens. Ainda assim a indústria turística enfrenta novas barreiras às viagens 

internacionais, incluindo novas regulações nos seguros, custos adicionais de roaming nos 

telefones móveis e novos requisitos de entrada em inúmeros países, sobretudo para estadias 

mais longas.  

Apesar de toda esta instabilidade o Reino Unido permanece como uma economia líder, com 

nove anos consecutivos de crescimento do seu PIB antes da pandemia.  

O presente documento é criado num momento de grande incerteza. A pandemia de COVID-19 

revolucionou o setor do Turismo, possivelmente, alterando-o para sempre. As fronteiras 

terrestres e aéreas foram fechadas, as comunidades confinadas e a economia estagnada. À data 

deste documento, Portugal atravessa o seu segundo desconfinamento e as fronteiras – terrestre 

e aéreas – vão abrindo progressivamente, sendo que é avaliada periodicamente a situação 

epidemiológica. 

Pretende-se com este estudo realizar uma análise ao mercado emissor que, em 2020, ocupou o 

terceiro lugar no top 10 de países com mais dormidas em Cascais, totalizando um valor de 22 

4701. Tendo sido 2020 um ano atípico para o setor do Turismo, consideramos importante 

também referir os dados de 2019, sendo o melhor ano do mercado no nosso destino. Ocupando 

 
1 Associação Turismo de Cascais (2021). Dados Estatísticos de Destino. 
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o 1º lugar no ranking de destino, registou em 2019, 129 932 dormidas e 41 965 hóspedes 

representando uma quota de mercado de 11,03%2. 

Considerando o processo de vacinação em curso (matéria desenvolvida no capítulo Vacinação 

do presente documento), e a colocação de Portugal na lista âmbar para viagens, importa 

procurar projetar o comportamento do mercado para 2021 em diante, tendo em conta uma 

possível recuperação para os níveis pré-pandémicos estimada, numa versão mais otimista, para 

2023. 

  

 
2 Associação Turismo de Cascais (2020). Dados Estatísticos de Destino. 
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Enquadramento Socioeconómico do Reino Unido 

Em 2019, o Reino Unido foi a 6.ª maior economia a nível mundial e a 2.ª na União Europeia. 

Nesse ano, representou 14,9% da população da UE e gerou 18,1% do PIB comunitário. O Reino 

Unido é o 4º maior mercado emissor de turistas a nível mundial, e o 2. ª maior da Europa, tendo 

gerado 93 milhões de viagens em 2019. Em termos de gastos turísticos no estrangeiro, nesse 

ano o mercado britânico ocupou a 4.ª posição mundial (72 mil milhões USD) e a 2.ª na Europa. 

Em 2019, a maior proporção de cidadãos do Reino Unido que saiu de férias tinha entre 35 e 49 

anos, sendo a segunda faixa etária mais popular, entre os 50 e 64 anos3. 

Mercado de 66,8 milhões de habitantes, posiciona-se como o principal mercado turístico da 

procura externa para o destino Portugal aferido pelo indicador dormidas (quota 16,3%) e o 3º 

no indicador hóspedes (quota 11,6%), em 2020. 

Destaca-se ainda como o 2º mercado em receitas turísticas que se situaram em 1 201,7 milhões 

de euros, com uma quota de 15,5%. 

No transporte aéreo, há a registar 3,7 milhões de lugares disponíveis vs. 1,1 milhões 

desembarcados, em 2020. As companhias aéreas, Ryanair, Easyjet e TAP são responsáveis por 

74,2% do tráfego aéreo total entre os dois países. Mais de metade da operação (56,5%) tem 

origem na cidade de Londres.  

Considerando as compras e levantamentos efetuados por cartões com origem no Reino Unido 

na rede MULTIBANCO em Portugal, observa-se um bom ritmo de crescimento anual até 2019. 

O volume de operações em cartão foi afetado pelos efeitos da COVID-19, particularmente entre 

março e dezembro de 2020, registo para uma quebra de 46,2% em 2020 face ao ano anterior. 

Por setores de atividade, o comércio a retalho (quota 40,8%) regista o valor de consumo mais 

elevado, seguido do alojamento (40,3%) e da restauração (18,9%). 

Um estudo executado pela Scottish Friendly e pelo Centre For Economics And Business Research 

indica que por força do confinamento 46% dos britânicos teve um crescimento nas suas 

poupanças durante o último ano. Os inquiridos deste estudo pretendem gastar ¼ dessas 

poupanças, equivalente a 58 mil milhões de euros, ainda em 2021. Cerca de 34% dos 

entrevistados que indicaram pretender gastar mais dinheiro este ano afirmam que o farão em 

 
3 Turismo de Portugal (2021). Perfil do Mercado: Reino Unido. 
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viagens ao estrangeiro. 29% pretende canalizar esta poupança para viagens internas e 28% 

planeia gastá-lo em restaurantes e cafés. 

Retrato enquanto país emissor de turistas e comportamento do mercado 

(2019/2020) 

De acordo com a Organização Mundial de Turismo, em 2019 o Reino Unido ocupou a 4ª posição 

mundial no ranking de países que geraram maior despesa relativamente ao turismo externo, 

contemplando mais de 59 mil milhões de euros em despesa turística. 

Quanto à operação tradicional o colapso da Thomas Cook em 2019 representou uma perda 

significativa para este tipo de operação. A TUI é o claro líder de mercado, seguido pelo grupo 

Jet2 Group. As estimativas indicam que as reservas offline representam cerca de 30% do volume 

total do mercado em 2020, com uma perspetiva de declínio a longo prazo. Já a 

representatividade online será de cerca de 69% para o mesmo período, acima da média 

europeia (55%)4.  

O mercado britânico continua assim a ser o mercado europeu com maior representatividade 

online:  

Projeção Reservas Totais e Online (MM€) e Representação Online (%) por Mercado, 2020 

  
Total Reservas Brutas 

(MM€) 

Reservas 
Online Brutas 

(MM€) 

Representação Online 
(%) 

Reino Unido 19 13 69% 

Alemanha 24 12 50% 

França 16 8 47% 

Espanha 9 5 51% 

Itália 6 3 48% 

Escandinávia 7 5 70% 

Resto da Europa 26 14 52% 

Figura 1: Projeções de reservas e representação online por mercado emissor 
Fonte: Phocuswright (2020). Europe Travel Market Report 2020-2024 

 

Um estudo da consultora Phocuswright estima que em 2024, mais de 70% das viagens 

adquiridas por britânicos sejam transacionadas online:  

 

 
4 Phocuswright. (2020). UK Travel Market Report 2020-2024.  
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Quota de Mercado de Viagens por Canal e Crescimento Online (%), Projeções 2018-2024 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Fornecedor/Direto Online 48% 51% 51% 50% 51% 52% 53% 

OTA 17% 17% 18% 19% 19% 19% 18% 

Offline 35% 32% 31% 31% 30% 29% 29% 

Crescimento Online  11% 7% -66% 54% 36% 16% 10% 

Figura 2: Quota de mercado de viagens por canal de venda  
Fonte: Phocuswright (2020). UK Travel Market Report 2020-2024 

 

Enquanto as companhias aéreas, as empresas de aluguer de automóveis e os operadores 

turísticos desempenham um papel dominante na distribuição online, a hotelaria encontra-se 

mais dependente dos OTA e agências tradicionais, dada a sua fragmentação:  

 

Percentagem de Reservas por Canal (%), Projeções 2020-2024 (Dados arredondados) 

  2020 2024 

Fornecedor/Direto 
Online 

OTA Offline 
Fornecedor/Direto 

Online 
OTA Offline 

Comp. Aéreas 58% 8% 34% 61% 7% 32% 

Alojamento  18% 30% 52% 20% 32% 49% 

Transporte 
Ferroviário 

30% 25% 45% 32% 27% 42% 

Viaturas de 
Aluguer 

45% 21% 34% 50% 20% 31% 

Operadores 
Turísticos  

60% 7% 33% 60% 7% 33% 

Figura 3: Reservas percentuais por canal e projecções de venda  
Fonte: Phocuswright (2020). UK Travel Market Report 2020-2024  

 

Já o segmento de aluguer de viaturas estima-se vir a tornar-se o líder na representatividade 

online, com uma estimativa de execução de reservas online na ordem dos 70%.  
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Pesquisas Online 2019 e 2020 

Google Analytics  

No que toca a tipologia de informação pesquisada no website visitcascais.com, nos anos de 2019 

e 2020, os utilizadores britânicos corresponderam a 6,6% (quinta posição) e 5,7% (quarta 

posição) dos utilizadores totais, respetivamente. 

Esta flutuação, residual, na performance do website demonstra o continuo interesse do 

mercado no destino Cascais, não obstante as restrições de viagem impostas em 2020.  

A grande maioria dos utilizadores reside na Grande Londres:  

 

 
Figura 4: Distribuição das pesquisas por cidade 
Fonte: Fonte: Associação Turismo de Cascais (2021). Google Analytics website wwww.visitcascais.com 
 

 

Bloom Consulting – Digital Demand 

Para aferir o interesse do mercado e as intenções de pesquisa, a Associação Turismo de Cascais 

adquiriu em 2020, junto da empresa Bloom Consulting, um estudo designado de Digital 

Demand5. Este estudo foca-se em diferentes países, de grande importância para Cascais, 

nomeadamente o Reino Unido. 

De acordo com os dados recolhidos em 2020 registaram-se 61 640 pesquisas sobre Cascais, o 

que representa um decréscimo de 50% comparativamente a 2019 (122 530 pesquisas). 

O estudo contempla, no âmbito dos interesses e dos temas, uma métrica designada de 

brandtag. A brandtag refere-se ao assunto em pesquisa, keywords, podendo ser, a título de 

exemplo, Compras, Desportos Aquáticos ou Locais Históricos. 

 
5 Bloom Consulting x Associação Turismo de Cascais (2021). Digital Demand: Reino Unido 
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As brandtags mais pesquisas pelos britânicos em 2020, no que diz respeito a Cascais foram 

Hotéis, Restaurantes e Praias, completando o top 5 com Atrações Turísticas e Produtos 

Turísticos. 

 

 

 

 

 

Tendo em conta a atipicidade que caracterizou 2020, também a sazonalidade da procura teve 

alterações. Em 2020 o mês em que se registou mais pesquisas foi em Janeiro, enquanto que em 

2019 o pico se deu em Junho. Esta alteração pode ser justificada com o confinamento geral, bem 

como a procura por conteúdos inspiracionais de viagens. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Brandtags pesquisadas pelo mercado do Reino Unido em 2020 
Fonte: Bloom Consulting x Associação Turismo de Cascais (2021). Digital Demand: Reino Unido 
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Comportamento de Reservas 

Companhias Aéreas  

Tratando-se de um mercado extremamente dependente das companhias aéreas, o colapso da 

FlyBMI e da Thomas Cook Airlines assumiu um grande impacto. Ainda assim, as estimativas para 

2021 apontam para que segmento das companhias aéreas permaneça o maior neste mercado.  

No âmbito da saída do Reino Unido da União Europeia a maioria das companhias aéreas 

nacionais procurou estabelecer unidades operacionais noutros países comunitários, como é o 

caso da Easyjet na Áustria e Suíça. A British Airways, que é propriedade do grupo International 

Airlines Group (IAG), baseado em Espanha, reviu a sua estrutura proprietária para se adaptar a 

esta nova realidade.  

Dada a necessidade de maior eficácia financeira, as companhias aéreas irão continuar a priorizar 

os canais de venda online e diretos.  

Comparando com outras áreas, nomeadamente a hotelaria, a quota de reserva de voos por OTA 

é bastante reduzida.  

Figura 6: Sazonalidade das pesquisas realizadas pelo mercado do Reino Unido em 2020 
Fonte: Bloom Consulting x Associação Turismo de Cascais (2021). Digital Demand: Reino Unido 
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Operadores Turísticos 

O mercado da operação tradicional no Reino Unido constitui o segundo maior da Europa, logo a 

seguir à Alemanha. O operador TUI constitui o líder claro, seguido pela Jet2group.  

No que toca a performance da operação online, a sua recuperação não é esperada antes de 

20256.  

A plataforma britânica de pesquisas Skyscanner (subsidiária do grupo Trip.com) estabeleceu um 

novo modelo de mercado em 2019, oferecendo para além das conhecidas opções de pesquisa, 

as suas próprias ofertas de OTA, o que lhe permite garantir maior conectividade com o utilizador. 

A Booking.com permanece líder neste segmento com uma margem substancial, seguindo-se a 

plataforma especialista em viagens de comboio, e na terceira posição a Expedia:  

 
 

Agências Online no Reino Unido, Quota de Mercado Estimada para 2020 (%) 

Booking Holdings 43% 

theTrainline.com 24% 

Expedia Group 13% 

Travel Republic 5% 

Loveholidays 5% 

Outros  4% 

Lastminute.com Group 
(Bravofly) 

3% 

eDreams Odigeo 3% 

Total Reservas Brutas (MM€) 5.46 
Figura 7: Quota de mercado das agências online no Reino Unido   
Fonte: Phocuswright (2020). UK Travel Market Report 2020-2024 

 

Em 2019 o mercado das viagens online do Reino Unido representou 51% do mercado total, pela 

primeira vez na história.7 De acordo com um estudo da Phocuswright, a estimativa é que a 

importância dos OTA comece a decrescer de uma quota de 25% em 2019 para 24% em 2023. 

Embora os meses de verão continuem a ser os mais populares nas pesquisas e reservas, um 

estudo da SkyScanner afirma que mais britânicos estão à procura de opções de férias para 

setembro, outubro e novembro, quando comparando com a performance de 2019. 

De acordo com o mesmo estudo, 39% dos entrevistados indica estar a planear uma viagem de 

14 dias ou mais para poder executar umas férias maiores. 

 
6 Phocuswright. (2020). UK Travel Market Report 2020-2024. 
7 Phocuswright. (2019). UK Online Travel Overview 2019.  
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Os viajantes estão ainda a procurar upgrades às suas viagens, escolhendo tarifas de avião mais 

dispendiosas, o que sugere estarem a procurar extras como a flexibilidade8. 

Alojamento  

Em consonância com a análise efetuada no capítulo anterior, sobre a dependência do 

alojamento dos OTA para a execução de reservas, no mercado britânico verifica-se uma 

preferência por este canal para a reserva de alojamento.  

Considerando a natureza fragmentada do sector de alojamento e a facilidade dos OTA na 

agregação de oferta, a preferência é facilmente justificável, dada a ampla variedade de opções 

e facilidade no processo de reserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Websites mais utilizados para pesquisas de alojamento  
Fonte: Phocuswright (2020). The New Global Traveler: Discovering the Impact of Technology 

 

Motivações  

Os viajantes cada vez mais procuram usufruir de diferentes tipos de experiências, identificando-

-se com múltiplas personas.  

Um estudo da Phocuswright, efetuado por questionário a viajantes britânicos em lazer, destaca 

3 tipos de perfis de turistas como os mais frequentes:  The Avid Sightseer; The City Explorer; The 

Family Holiday Maker9. 

 
8 SkyScanner (2021). The Return of Travel.  
9 Phocuswright (2019). Destination Decision: How Travellers Choose Where to Go.  
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Para a generalidade dos turistas britânicos salientam-se três fatores de importância na escolha 

de qualquer destino: A existência de alojamento apelativo; Distância a pé do hotel das principais 

atrações; Qualidade das praias10.  

Para a escolha do último destino de férias, 38% dos inquiridos tomaram a sua decisão em menos 

de uma semana e 25% entre uma e quatro semanas.   

O facto de tomarem as suas decisões de forma rápida explica-se pelas suas intenções de viagem: 

57% dos entrevistados já sabiam onde queriam ir nas próximas férias11.  

O crescimento dos viajantes com motivações especificamente gastronómicas não foi exceção 

no Reino Unido, onde os designados Foodies têm vindo a salientar-se, nas motivações gerais.  

Em 2019 a plataforma de vendas de viagens Travelzoo12 encetou um estudo para a British Food 

Fortnight sobre a relação dos turísticas britânicos com a gastronomia, em contexto de férias.  

O estudo, que abrangeu 1000 turistas britânicos, indica que:  

• Cerca de 45% dos turistas britânicos desloca-se ao estrangeiro por motivos 

gastronómicos;  

• Em média, um viajante britânico gasta cerca de 37€ em alimentação durante as férias, 

totalizando cerca de 261€ numa viagem de uma semana;  

• Quatro em cada dez inquiridos afirma ainda estar disposto a ultrapassar o seu 

orçamento para poder experimentar algo específico ou um restaurante único;  

• Três em cada dez inquiridos procura as suas recomendações gastronómicas através dos 

residentes nos países de visita;  

• Dois terços da amostra consideram fulcral que as refeições que usufrui sejam de 

produção local;  

• Seis em cada dez inquiridos escolhe o seu alojamento de acordo com a oferta 

gastronómica disponível;  

• Quatro em cada dez indica publicar fotos nas redes sociais da comida que consumiu nas 

suas férias;  

 

 
10 Phocuswright (2019). Destination Decision: How Travellers Choose Where to Go. 
11 Phocuswright (2019). Destination Decision: How Travellers Choose Where to Go. 
12 Travelzoo (2019). Britain – A Nation of Travel Foodies.  
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Comportamento do Mercado em Cascais 

O mercado britânico, revela-se há vários anos, como um dos principais mercados contexto da 

procura turística para Cascais.  

Em 2019 ocupava já a primeira posição no ranking de dormidas por país, sendo que em 2020 

posicionou-se na terceira posição, por força das circunstâncias atuais.  

Com uma quota referente a 11,03% das dormidas totais em 2019, tem sido um mercado estável, 

ocupando o TOP 3 de nacionalidades: 

 

 

 

Para além do seu crescimento absoluto, importa realçar o seu comportamento mensal 

homogéneo, com uma sazonalidade reduzida: 

 

Figura 9: Dormidas do Mercado do Reino Unido em Cascais  
Fonte: Associação Turismo de Cascais (2021) 
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Dormidas em Cascais, 2016-2020

Figura 10: Sazonalidade das Dormidas do Mercado do Reino Unido em Cascais em 2019 
Fonte: Associação Turismo de Cascais (2020) 
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No que toca a escolha do alojamento, apresenta uma escolha preferencial pelo alojamento de 

cinco estrelas, seguindo-se o de quatro estrelas, com exceção do ano de 2020, cuja leitura exige 

cautela, por força do seu carácter atípico: 

Dormidas por Categoria 2020 Dist. 2019 Dist. 2018 Dist. 

5* 53,6% 48,3% 50,0% 

4* 28,3% 3,2% 32,3% 

3* 11,1% 12,3% 12,4% 

2* 6,9% 36,2% 5,2% 

 

 

Quanto à estadia média em Cascais, a mesma apresenta-se maior que a média, verificando-se o 

seguinte comportamento:  

Estadia Média 2020 2019 2018 

Reino Unido 3,0 3,1 3,0 

Geral 2,44 2,64 2,71 
 

 

 

De acordo com o estudo por inquérito executado pela ATC ao turista que pernoita na região13, 

no caso do mercado do Reino Unido salienta-se a estadia em casal (72%) ou com amigos (51%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Associação Turismo de Cascais (2020). Estudo do Perfil do Turista. 

Figura 11: Quadro de Dormidas por Categoria do Mercado do Reino Unido em Cascais  
Fonte: Associação Turismo de Cascais (2021) 

Figura 12: Estadia Média do Mercado do Reino Unido em Cascais  
Fonte: Associação Turismo de Cascais (2021) 

Figura 13: Organização da viagem a Cascais em 2019  
Fonte: Associação Turismo de Cascais (2020) 
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Com quem viajou para Cascais, 2019



15 
 

 

Quando questionados sobre a motivação que os trouxe até Cascais, os inquiridos deste estudo 

indicam ter vindo essencialmente para o gozo de férias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando questionados sobre as atividades diretamente relacionadas com a sua escolha por 

Cascais para as suas férias, destaca-se as ações relacionadas com o usufruto da praia e visitas a 

monumentos, em consonância com as motivações previamente identificadas para este mercado 

de uma forma geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%
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0,3%
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Motivação da Viagem, 2019
Férias, lazer

Negócios

Prática de desportos de ondas
(Surf, bodyboard, paddle,
kitesurf/windsurf)

Compra de imóvel

Figura 14: Motivação de Viagem do Turista do Reino Unido em Cascais  
Fonte: Associação Turismo de Cascais (2020) 

Figura 15: Tipologia de Férias do Turista do Reino Unido em Cascais  
Fonte: Associação Turismo de Cascais (2020)  
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Por fim, e no que toca a performance diretamente associada ao golfe, o mercado do Reino Unido 

é um dos mais prioritários, sendo dos que mais contribui para este desporto em Cascais, 

conforme evidência a tabela infra: 

    

Resultados Golfe Reino Unido 2020 2019 2018 

Voltas de Golfe 3 865 24 976 28 157 

Quota Voltas de Golfe 18% 32% 32% 

Ranking (excluindo Portugal) 1 1 1 

 

 

Atividades 

As atividades e atrações no destino garantem a transformação da viagem numa experiência 

pessoal única.  

É certo que existem diversos grupos de motivações facilmente associáveis a destinos, no 

entanto, as motivações combinam-se cada vez mais em fusões pessoais mais especificas, e como 

tal, mais difíceis de categorizar.  

Historicamente sabemos que a grande maioria dos visitantes deixa em aberto as opções de 

usufruto de experiências e visitas a atrações, até chegar ao destino. A existência de oferta online 

veio alterar em parte esta perspetiva, sendo mais vulgar que sejam executadas pesquisas sobre 

atividades, ainda antes da chega ao destino.  

Um estudo da Phocuswright, efetuado em maio de 2020, indica que cerca de 68% dos inquiridos 

britânicos indica ter reservado tours e atividades online, já no destino.  70% reservou bilhetes 

para atrações turísticas14.  

 

 

 
14 Phocuswright (2020). Travel Activities: Planning and Booking Go Digital.   

Figura 16: Principais Dados de Golfe do Mercado do Reino Unido em Cascais  
Fonte: Associação Turismo de Cascais (2021) 
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Vacinação 

Considerando o impacto da COVID-19 no mundo, a rapidez dos seus efeitos não apenas médicos, 

mas económicos e diplomáticos, a vacinação para esta nova estirpe do coronavírus sempre foi 

vista como necessária e urgente. 

O Reino Unido foi um dos primeiros países a vacinar massivamente a sua população, procurando 

assim alcançar, o mais rápido possível, a designada imunidade de grupo. 

À data da elaboração deste documento, e considerando os dados mais recentes disponíveis, o 

Reino Unido já administrou, pelo menos uma dose, a 61,4% da sua população. Em números 

absolutos, 29.97 milhões de ingleses encontram-se totalmente imunizados contra a COVID-19 e 

41.7 milhões foram inoculados com a primeira dose. No total, o Reino Unido já administrou 

cerca de 71.67 milhões de doses das diferentes vacinas aprovadas pelo National Health Service 

(NHS), a entidade reguladora para a área da saúde. As vacinas aprovadas para administração são 

Moderna, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech15. 

O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a aprovar a vacina da Pfeizer/BioNTech começando 

a vacinar a 8 de dezembro de 2020. A vacina necessita de duas doses, com intervalo de 3 

semanas entre inoculações16. 

 

  

 
15 Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=~GBR  
16 Statista. https://www.statista.com/statistics/1194668/uk-covid-19-vaccines-administered/  
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Conclusões  

Ao longo de todo o documento, procurou-se realizar um enquadramento do Reino Unido 

enquanto país emissor de turistas para Cascais e mercado prioritário na promoção internacional 

do destino. 

Ocupando o primeiro lugar de países com mais dormidas para Cascais em 2019 e o terceiro em 

2020, assume uma importância relevante para Cascais, considerando-se assim de extrema 

importância estudar e incrementar a pesquisa no que a este mercado diz respeito. 

Lazer é a motivação principal para viajar para o estrangeiro. Estas viagens são feitas em casal ou 

com outra pessoa adulta. Fatores como a existência de alojamento apelativo, história cultural e 

qualidade reconhecida das praias são alguns dos fatores mais privilegiados por este mercado na 

hora de escolher o seu destino. No que diz respeito ao mercado para Portugal, o clima ameno é 

um dos fatores chave de decisão. 

Em termos demográficos a maioria dos cidadãos britânicos que viajam para Cascais têm entre 

45 e 54 anos (33,0%) e 35 e 44 anos (26,7%).  É nestas faixas etárias que existem melhores 

condições financeiras (carreiras profissionais estáveis e com dias de férias suficientes para viajar) 

e estabilidade para viajar mais desafogadamente e por mais tempo. 

O mercado britânico continua a ser o mercado europeu com maior representatividade online, 

estimando-se que já em 2024, mais de 70% das viagens adquiridas por britânicos sejam 

transacionadas online.  O boom das pesquisas e reservas online verifica-se sobretudo em áreas 

como a hotelaria, aviação e rent-a-car, sendo que existe um aumento de utilizadores que indica 

que estão mais abertos a executar atividades de natureza/exterior do que antes da pandemia, 

refletindo assim algumas das alterações de comportamento que a pandemia veio implementar. 

O tempo entre o planeamento de uma viagem e a sua efetiva reserva é agora bastante mais 

reduzido, havendo mais procura por ofertas de última hora. 

Com quota referente a 11,03% das dormidas totais em 2019 e para Cascais, tem sido um 

mercado a apresentar um amplo crescimento anual até 2019. A tendência de crescimento do 

mercado apenas foi interrompida como consequência da pandemia global COVID-19. 

Para além do seu crescimento absoluto, importa realçar o seu comportamento mensal, 

apresentando uma sazonalidade reduzida, com um comportamento homogéneo ao longo do 

ano, contribuindo assim para o equilíbrio da procura.  
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Estoril, 17 de Junho de 2021 
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