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O presente artigo insere-se no estudo “Avaliação do Impacto da 
Realização em Portugal da Fase Final do Campeonato Europeu de 
Futebol 2004” elaborado para a Sociedade Portugal 2004, através 
de um consórcio de Universidades coordenado pelo Instituto Su-
perior de Economia e Gestão1. Os dados que agora se apresentam, 
da responsabilidade da Universidade do Algarve, Escola Superior 
de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) dizem respeito ao ponto 
relativo ao impacto sobre o turismo regional no caso o Algarve. 
Procura-se contribuir para um conhecimento económico mais de-
talhado do impacto do Euro 2004 sobre a economia do turismo no 
Algarve (isolando-o das grandes tendências), tomando como proxy 
do turismo o comportamento da hotelaria durante este período.

Introdução

A importância dos mega-eventos na 
prospecção dos lugares pode cumprir 
uma função relevante para ampliar 
ou corrigir a imagem de um destino 
turístico, já que não apenas oferece 
uma oportunidade de incrementar a 
notoriedade do destino turístico mas 
também porque, em muitas ocasiões, 
quando se programam mega-eventos, 
efectuam-se fortes investimentos 
públicos e privados em nas infraes-
truturas gerais, com a consequente 
melhoria dos serviços e imagem . No 
caso do Euro 2004 no Algarve há, de 
facto, um investimento em infraestru-
turas desportivas e a antecipação de 
um conjunto de acessibilidades apenas 
previstas para prazos posteriores.

Um exemplo deste efeito foi regista-
do na celebração dos Jogos Olímpicos 
de Barcelona em 1992. Este consti-
tuiu um claro exemplo de projecção 
internacional desta cidade, ao nível de 
novas infraestruturas, investimento di-

recto e indirecto, intercâmbio de know 
how, entre outros, dando lugar a um 
importante incremento da notoriedade 
da marca, que ficou posicionada como 
uma cidade orientada para o futuro, 
com dinamismo, talento e capacida-
de organizativa (Alvarez del Blanco, 
1993). Em mega-eventos como Jogos 
Olímpicos ou Campeonatos Mundiais 
e Europeus de Futebol, entre outros, a 
quantificação dos seus impactos deve 
ter em atenção que o efeito econó-
mico imediato tem, na concretização 
da notoriedade sustentável a médio e 
longo prazo, um posterior resultado de 
forçoso acompanhamento. Esta pers-
pectiva é expressa por Pyo et al. (1988) 
citado em Linda (2004: 15):

The short term objective of the 
tourism during the Olympic Games is 
to attract a large number of tourists 
to offset part of the financial burdens 
of the host city’s tax payers. The long 
term goal should be to upgrade the po-
pularity of the host city as a desirable 
tourist destination (…) Above all, the 



Olympic Games should be recognized 
as an investment for the future and 
image building event rather than a 
profit generating opportunity.

Conscientes desta futura necessi-
dade, a avaliação agora efectuada visa 
o conhecimento da base do processo, 
isto é, determinar os efeitos sobre 
o sector do turismo no período do 
evento.

A metodologia utilizada obedece a 
três etapas de avaliação. Uma inicial de 
ordem física baseada na quantificação 
do número de dormidas e hóspedes 
em estabelecimentos de alojamento 

classificado durante o mês de Junho 
(efectuaram-se jogos no Estádio do 
Algarve nos dias 12, 20 e 26 de Junho). 
Esta inclui a comparação de Junho face 
a mês homólogo de 2002 e 2003, bem 
como a sua inserção na tendência do 
próprio ano 2004, no período compre-
endido entre Maio a Agosto.

Segue-se uma segunda fase onde 
se concretiza a aproximação econó-
mica, através da análise dos proveitos 
totais dos estabelecimentos de aloja-
mento classificado no Algarve, durante 
o período em causa, tendo novamente 
em atenção a comparação face a 

meses/anos precedentes e a tendência 
do próprio ano. 

Finalmente, entrar-se-á na terceira 
e última etapa, com a sistematização 
do efeito líquido do Euro 2004, isto é, 
a estimativa do impacto deste evento 
sobre a variação líquida da procura 
de dormidas e valor de proveitos do 
alojamento no Algarve, confrontan-
do cenários com e sem Euro 2004. 
Procura-se assim contribuir para um 
conhecimento económico mais de-
talhado do impacto imediato do Euro 
2004 sobre a economia do turismo no 
Algarve (estabelecendo a análise do 
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FIG. 1

Taxa de variação homóloga mensal do número 
de dormidas

FIG. 2

Variação homóloga mensal do número de hóspedes Maio a Agosto / 2002 a 2004
(Fonte: INE-Portugal, dados trabalhados pela Universidade do Algarve)

FIG. 3

Variação mensal homóloga do número 
de hóspedes
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evento líquido das grandes tendên-
cias), tomando como proxy do turismo 
o comportamento da hotelaria durante 
este período.

Todos os dados de base utilizados 
nesta análise têm por fonte o Instituto 
Nacional de Estatística (INE) – Portugal, 
sendo considerados pelo INE como 
provisórios para os meses de Julho e 
Agosto de 2004. Os cálculos efectua-
dos e respectiva metodologia são da 
responsabilidade da equipa de inves-
tigadores da Universidade do Algarve 
/ Escola Superior de Gestão, Hotelaria 
e Turismo.

Comportamento físico da procura

O estudo do comportamento físico 
da procura reside na quantificação do 
número de dormidas e hóspedes no 
período em causa, incluindo o respec-
tivo confronto das variáveis em meses 
homólogos anteriores e na tendência 
do próprio ano de 2004. Pela especi-
ficidade dos mercados e do evento, 
especial destaque é dado à análise do 
comportamento por país de residência.

O primeiro passo desta sequência 
consiste na observação do comporta-
mento das dormidas, onde de imediato 
ressalta que, entre Maio e Julho de 
2004, se verifica um número de dormi-
das inferior aos meses homólogos dos 

dois anos imediatamente anteriores.
De facto, o mês de Junho de 2004 

regista uma quebra de 14,7% no 
número total de dormidas face a Junho 
de 2003, sendo de salientar que esta 
quebra não está isolada, insere-se 
num processo de desaceleração do 
sector em 2004. Em todos os meses de 
2004 em análise, verifica-se um recuo 
do número de dormidas, que decresce 
à medida que nos aproximamos do 
pico da época alta de veraneio.

Quanto ao número de hóspedes 
que materializa este conjunto de dor-
midas, a sua evolução no período em 
causa traduz um comportamento apro-
ximadamente idêntico, penalizando 
sobretudo os meses de Maio e Junho 
de 2004 face a meses homólogos dos 
anos anteriores. 

A redução do número de hóspedes 
é um facto, embora num ritmo ligeira-
mente inferior ao número de dormidas. 
O Algarve mantém a estada média num 
valor próximo das 5,7 noites por turista.

É importante realçar que a redução 
do número de hóspedes não é exclusi-
va do mês de Junho de 2004 (embora 
mais acentuada), mas insere-se numa 
tendência de diminuição da própria ac-
tividade ao longo do segundo trimestre 
de 2004.

Da conjugação das duas variáveis 
anteriores resulta que a diminuição 

dos níveis de taxa de ocupação/cama 
no mês do Euro 2004 no Algarve 
é também um facto, conforme se 
observa na FIG. 5, embora a um ritmo 
inferior às duas variáveis dormidas e 
hóspedes.

A taxa de ocupação/cama em 
Junho de 2004 diminuiu 8,7 pontos 
percentuais relativamente a Junho 
de 2003, acentuando as dificuldades 
do sector no preenchimento físico da 
oferta instalada de aproximadamente 
95.600 camas classificadas.

Trata-se de uma constatação sig-
nificativa a ter em atenção, não só na 
relação procura/oferta de alojamento 
classificado na estratégia de desen-
volvimento turístico da região, mas 
também nas relações que a hotelaria 
estabelece com a recepção deste tipo 
de eventos em particular.

Segundo dados do INE para o Algar-
ve, regista-se uma perda de 242.464 
dormidas e de 35.745 hóspedes no 
mês de Junho, face a mês homólogo 
do ano anterior. Esta situação deve ser 
objecto de análise mais detalhada, no-
meadamente através do conhecimento 
dos principais mercados envolvidos 
neste processo de perdas e ganhos. 
Neste sentido, procede-se à compa-
ração das variações das dormidas por 
país de residência dos turistas dos 
principais mercados, tal como exposto 
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Variação mensal homóloga da taxa de ocupação FIG. 6
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Nos restantes países com destaque 
em termos de procura de alojamento 
classificado (Holanda e Alemanha), 
o mês Euro 2004 não possibilitou um 
“amortecimento” das tendências de 
redução observadas no confronto entre 
Junho de 2003 e Junho de 2002. Assina-
le-se que inclusivamente a Holanda jo-
gou no Estádio do Algarve a sua partida 
referente aos quartos-de-final contra 
a Suécia (26/Junho), com a ressalva 
desta localização não ser previamente 
conhecida por estar dependente dos 

no Figura 7. 
Verifica-se que no mês de Junho de 

2004 as principais quebras acontecem 
em mercados estruturais da procura 
turística no Algarve, como o Reino Uni-
do, Portugal, Alemanha, Países Baixos 
e República da Irlanda. No último caso 
trata-se de uma selecção não presente 
na fase final do Euro 2004 e que in-
verteu uma tendência de crescimento 
da procura no Algarve neste mês (tal 
como Portugal e ligeiramente o 

Reino Unido). 
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resultados da fase de grupos.
Evolução oposta verifica-se em 

mercados tradicionalmente não 
relevantes na composição da procura 
turística no Algarve, com destaque 
para o crescimento em Junho de 2004 
das dormidas de residentes na Rússia, 
Suécia e Grécia, todos estes países 
com jogos no Algarve2. 

No seu todo e no contexto espe-
cífico do mês do evento, a evolução 
negativa dos mercados tradicionais 
não é compensada pelo crescimento 
das novas procuras associadas às 
selecções que jogaram no Algarve. 

Importa, no entanto, verificar se 
as acções de promoção do Algarve 
no exterior contemplam o esforço de 
transformação e consolidação destas 
novas procuras em novos mercados, 
rendibilizando um esforço promocio-
nal do país e da região inegavelmen-
te associado ao bom desempenho 
organizacional e imagem externa 
de Portugal e do Algarve durante o 
período do Euro 2004. Neste contexto, 
a presença promocional do Algarve 
através da Associação de Turismo do 
Algarve (ATA) na mais importante feira 
de turismo do leste europeu – a MITT 
– em Moscovo de 24 a 27 de Março, 
revela uma aposta a prazo que importa 
não perder. Também é de assinalar a 
presença em Gotemburgo na TUR2004, 
a maior e mais relevante feira de tu-
rismo do mercado escandinavo. Estas 
presenças, bem com a realização de 
visitas educacionais de imprensa des-
tes países ao Algarve, são iniciativas 
a repetir em anos futuros, de acordo 
com o Plano de Actividades da ATA.

Análise económica da oferta

Concretizada a análise física do 
comportamento da procura, procede-
se em seguida à observação do com-
portamento da variável proveitos totais 
(gerados pelo alojamento classificado 
no Algarve). 

Observando os proveitos totais 
associados aos aposentos e conjunto 
de serviços prestados nos estabeleci-

Variação do número de dormidas por país de residência Junho 2004 – Junho 2003
(Fonte: INE-Portugal, dados trabalhados pela Universidade do Algarve)

FIG. 8

Variação homóloga mensal do número de dormidas por país de residência: Maio a Agosto / 2002 a 2004
(Fonte: INE-Portugal, dados trabalhados pela Universidade do Algarve)
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mentos de alojamento, verifica-se que 
Junho de 2004, sem inverter a tendên-
cia generalizada de perda patente nas 
variáveis físicas, apura uma redução 
relativamente menos acentuada do 
que a ocorrida no mês imediatamente 
anterior. 

Sendo a quebra dos proveitos 
totais de “apenas” 3,5% e dado que 
a diminuição relativa de dormidas é, 
como já referido, mais acentuada com 
14,7% (FIG. 2), resulta que o proveito 
total médio por dormida é francamen-
te mais favorável em Junho de 2004 
do que em Junho de 2003, tal como 

expresso na Figura 11.
De facto, o proveito total médio por 

dormida atinge o valor de 35,78 euros 
em Junho de 2004, face por exemplo a 
31,64 euros em mês homólogo do ano 
anterior. O nível de preços associado 
a este proveito é claramente superior 
ao “normalmente” praticado no mês 
de Junho. 

Por conseguinte, no alojamento 
classificado, embora com menos 
unidades físicas vendidas (dormidas), 
o proveito gerado no estabelecimento 
por cada dormida regista em Junho 
de 2004 um crescimento significativo, 

inclusivamente acima da média do ano 
onde se insere.

Avaliação do impacto evento face 

a cenário sem EURO 2004

Nesta linha de análise, segue-se 
a comparação entre o proveito total 
verificado em Junho de 2004, e a sua 
simulação para este mês e ano, num 
cenário onde a tendência de evolução 
das dormidas e proveitos assumiria a 
tendência dos meses contíguos sem 
Euro 2004 (Maio, Julho e Agosto).
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FIG. 11

Variação mensal homóloga do proveito total médio 
por dormida

FIG. 12

Variação homóloga mensal dos proveitos totais (103 euros)Maio a Agosto / 2002 a 2004
(Fonte: INE-Portugal, dados trabalhados pela Universidade do Algarve)
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A metodologia de análise e quantifi-
cação é a seguinte:
Fase 1
a) As dormidas de Junho de 2003 
para Junho de 2004 verificaram uma 
redução de 242.464 noites, isto é 
menos 14,7%. No seu todo, o agregado 
formado pelos meses de Maio, Julho 
e Agosto verificaram para o mesmo 
período uma redução de 6,5% (Fig 2);
b) Assumindo que num cenário sem 
Euro 2004, a redução do número de 
dormidas seguiria a média da ten-
dência dos meses não Euro, ter-se-ia 
registado um decréscimo de 6,5%. 
Consequentemente, Junho de 2004 
não teria uma perda de 242.464 noites, 
mas de 107.325 noites (1.651.162 noites 
Jun03 x – 6,5%). O número de noites 
vendidas em Junho de 2004 sem Euro 
seria de 1.543.837;
c) Aplicando o mesmo raciocínio sobre 
o proveito total médio por dormida, um 
cenário sem Euro 2004 teria como es-
timativa do crescimento desta variável 
para Junho de 2004, não os verificados 
13,1% mas uma variação de apenas 
3,5%, dado ser esta a variação média 
registada nos meses mais próximos. 
Consequentemente, estima-se que 
Junho de 2004 sem Euro 2004 não teria  
um valor médio de proveito total por 
dormida de 35,78 euros mas sim de 
32,75 euros (31,64 euros Jun03 x 1,035)
Fase 2
a) As 1.408.162 noites efectivamente 
vendidas em Junho de 2004, geraram 
um proveito total médio por dormida 
de 35,78 euros, daqui resultando o 
verificado proveito total para o aloja-
mento de 50.384.036 euros durante 
este mês;
b) No cenário sem Euro 2004 não se 
teria vendido esse número de dormi-
das, mas as estimadas 1.543.837, as 

quais proporcionariam um proveito 
total médio por dormida de 32,75 
euros, logo um proveito total na região 
de aproximadamente 50.560.661 euros 
durante este mês;
c) Confrontando os valores obtidos nas 
duas últimas alíneas, determina-se que 
o efeito económico líquido na região 
(em termos de proveitos do alojamento 
classificado) na variação de 2003 para 
2004 é praticamente nulo, apresen-
tando uma diferença de 176.625 euros, 
isto é, -0,3%.  

Por conseguinte, é pertinente 
apontar que o UEFA EURO 2004 
acontece num momento de retracção 
da evolução da procura turística no 
Algarve, ressentindo-se desse facto, 
mas também não foi capaz de por si 
inverter essa tendência generaliza-
da de desaceleração no primeiro e 
segundo semestre de 2004. Em termos 
físicos o retrocesso é significativo. No 
entanto, quanto analisado o respectivo 
impacto económico sobre o alojamen-
to, conclui-se que a rentabilidade per 
capita das dormidas foi superior, fruto 
do acréscimo de preços praticados no 
alojamento durante este período.

Ao assumir-se os proveitos por 
dormida como proxy do preço do 
alojamento, verifica-se que a  procu-
ra de alojamento no Algarve revela 
entre Junho de 2003 e Junho de 2004 
uma elasticidade significativa face ao 
preço, de |-1,12|, logo reagindo inversa 
e mais do que proporcionalmente aos 
acréscimos praticados nos preços da 
hotelaria.

λP = =Δ dormidas
Δ preço

-14,7 %
13,1 %

= |-1,12|

Conclusão

As expectativas geradas pelo Euro 

2004 no alojamento não terão sido 
correspondidas. A relação causa-con-
sequência entre uma previsão de forte 
acréscimo de procura e a sua posterior 
não concretização, leva a concluir que 
apesar das perdas terem de facto sido 
minimizadas em termos económicos 
no alojamento, o Algarve não conse-
guiu captar e interiorizar o conjunto 
de possíveis ganhos a curto prazo 
associados ao evento. O facto de ser 
um destino turístico familiar consolida-
do no sol e mar, pode eventualmente, 
justificar este menor efeito, ao invés 
do registado noutras regiões como 
em Lisboa e no Norte, cujo pendor 
turístico é marcadamente mais urbano 
e situadas numa fase do ciclo de vida 
ainda aquém da maturidade.

No entanto, serão de assinalar 
e monitorizar os ganhos a médio e 
longo prazo, quer pela utilização do 
equipamento desportivo e recreativo 
instalado na região e motivador de 
novas valências e centralidades, quer 
pelos inegáveis ganhos de imagem da 
região que a capacidade organizativa 
e de acolhimento dos adeptos soube 
transmitir ao longo da fase de grupos 
e quartos-de-final do UEFA EURO 2004 
no Algarve.

1 A coordenação global do estudo é as-

segurada pelo Prof. Doutor Victor Martins. 

O consórcio de universidades envolvidas 

integra o Instituto Superior de Economia e 

Gestão, a Universidade do Minho, a Univer-

sidade Católica - Porto, a Universidade do 

Algarve e o Instituto de Estudos Regionais e 

Urbanos de Coimbra.

2  Note-se que a Rússia disputou na região 

dois dos seus jogos da fase de grupos 

(12/Junho e 20/Junho), a Suécia o jogo dos 

quartos-de-final (26/Junho) e a Grécia, tendo 

jogado no Algarve a 20/Junho com a Rússia,  

permaneceu em Portugal até ao jogo da 

final a 4 de Julho.
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