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RESUMO 

Após o surto de uma doença contagiosa, como é o caso da COVID-19 criado por um 

novo coronavírus denominado SARS-CoV-2, ocorrem mudanças estruturais a uma 

escala global. Neste sentido, o presente capítulo de investigação foi realizado com o 

objetivo de determinar e explicar os impactos da COVID-19 nos planos dos turistas 

em termos de seleção de alojamento nos Açores em 2020, analisando as suas 

intenções. A opção mais comum foi passar as férias de 2020 nas residências de férias 

de familiares ou amigos, seguido por cerca de 20% que escolheram hotéis de 3 a 4 

estrelas. Além disso, foi possível verificar um aumento substancial nas intenções de 

seleção de alojamentos de turismo rural. Assim, a investigação assume grandes 

consequências da crise do COVID-19 ao nível das seleções no âmbito da atividade 

turística nesta região ultraperiférica. 

Palavras chave:  Arquipélago dos Açores, estudos regionais, preferências turísticas, 

COVID-19, turismo sustentável. 

 

ABSTRACT 

Following a contagious disease outbreak, as is the case of COVID-19 created by a 

new coronavirus called SARS-CoV-2, those dynamics shift on an unconventional level. 

In this regard, the present research chapter was carried out to determine and explain 

the impacts of COVID-19 on Azores tourism accommodations plans in 2020 by 

analyzing their intentions. The most common option was to spend the 2020 holidays 

at the vacation residences of family or friends, followed by approximately 20% who 

chose 3–4-star hotels. Also, it was possible to verify a substantial increase in rural 

tourism accommodation selection intentions. Therefore, the investigation assumes 

enormous consequences of the COVID-19 crisis at the level of tourism activity 

selections in this ultra-peripheral region. 

Keywords: Azores archipelago, regional studies, COVID-19, sustainable tourism, 

tourists’ preferences. 
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1. INTRODUÇÃO 

A doença provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), emergente na China, 

propagou-se rapidamente pelo mundo, apenas em três meses, afetando 196 dos 198 

países do planeta (Mora Aliseda, 2020; Gössling, Scott e Hall, 2020). O elevado grau 

de contágio atingiu-se devido ao considerável fluxo de utilização dos transportes 

públicos e dos contatos humanos. Portanto, atualmente assiste-se a uma catástrofe 

sanitária (Mora Aliseda, 2020). Estudos anteriores demonstram o papel fundamental 

das viagens aéreas no aumento da propagação de doenças infeciosas como a 

COVID-19 (Tatem, Rogers e Hay, 2006; Wilson, 2010; Browne et al., 2016). De acordo 

com Burkle (2006): “(...) as relações entre pandemias e viagens são fundamentais para 

compreender a segurança na saúde pública (...)”. 

Na ausência de uma vacina, o distanciamento social e o confinamento são adquiridas 

como as estratégias mais eficazes para conter o novo coronavírus. No entanto, tais 

medidas estão associadas a diversos obstáculos sobretudo para economias 

indissociáveis da produção e venda de bens e/ou turismo. Nesse sentido, diversos 

autores têm alertado para a possibilidade de uma crise sanitária abalar a sociedade e 

o turismo em grande escala (ver: Gossling, 2002; Hall, 2006; Page e Yeoman, 2007; 

Fauci e Morens, 2012; Scott e Gosssling, 2015; Qureshi, 2016; Rosselló, Santana-

Gallego e Awan, 2017; Abukhalifeh et al., 2017; Qiu et al., 2018; Bloom e Cadarette, 

2019). O estado atual de dilemas sociais, económicos e sanitários no qual vivemos 

parece apontar efetivamente para o cenário acima descrito (Espinoza, 2020; 

Castanho, 2020), presenciando a alterações de fundo na indústria do turismo (Abu 

Bakar e Rosbi, 2020; Mckibbin e Roshen, 2020; OCDE, 2020; Ranasinghe et al., 2020; 

Sigala, 2020; NU, 2020).  

Contextualmente, o turismo é uma das atividades económicas mais dinâmicas e de 

maior potencial de crescimento a nível global (Santos, 2013; Fernández-Jeri, 2020). 

O setor do turismo é cada vez mais reconhecido pelos amplos benefícios que 

representa para os países, maioritariamente para economias emergentes, dada a sua 

capacidade de promover e fortalecer as relações internacionais para gerar divisas, 

criar empregos e, potencialmente, servir de catalisador para o desenvolvimento 

regional (Labrianidis et al., 2003; Sharpley e Vass, 2006; Chen e Yang, 2010; Santos, 
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2013; Santos, Castanho e Lousada, 2019; Santos, Castanho, Lousada, 2020; 

Fernández-Jeri, 2020). De acordo com o World Travel and Tourism Council (2019), 

estima-se que o setor contribua com 10% do PIB (Produto Interno Bruto) mundial. 

Efetivamente, a atividade relacionada com o turismo gera um em cada dez empregos 

e o seu volume de negócios é equiparável ou superior ao de outros setores vitais – 

i.e., exportações de petróleo, produtos alimentícios ou automóveis, são apenas alguns 

exemplos. 

Por outro lado, as intenções dos turistas apresentam uma dinâmica significativa, quer 

ao nível da escolha de destino quer ao nível da seleção de alojamento (Oppermann, 

2000; Yavas, Babakus, 2005; Enrique Bigné, Mattila e Andreu, 2008; Žabkar, Brenčič 

e Dmitrović, 2010; Chin et al., 2018; Aruan, 2019). Após o surto de uma doença 

infeciosa, como é o caso do COVID-19, a dinâmica altera-se a um nível sem 

precedentes.  

Nos territórios insulares da Região Autónoma dos Açores, o turismo desempenha um 

papel central na sua esfera socioeconómica (Castanho et al., 2018; Santos, Castanho 

e Lousada, 2019; Santos, Castanho, Lousada, 2020; Naranjo Gómez et al., 2020), 

pelo que as consequências da crise pandémica do Covid-19 são, ainda, mais 

evidentes. Face ao exposto, o presente trabalho pretendeu responder ao seguinte 

problema de investigação: “Como é que o surto de COVID-19 influencia as escolhas 

dos turistas em termos de alojamento nos Açores?”.  

Desta forma, o presente estudo procura identificar e avaliar as consequências da 

COVID-19 na seleção de alojamento pelos turistas nos Açores, nomeadamente 

através da análise das perceções públicas, fornecendo, desta forma, um contributo 

para a literatura temática. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Considerando o objetivo do estudo, diversas abordagens e técnicas foram utilizadas, 

incluindo métodos de análise direta e indireta.  

O procedimento metodológico foi dividido em quatro etapas principais: elaboração dos 

questionários, recolha de dados, análise do estudo de caso e interpretação dos 
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resultados, finalizando com a discussão e conclusões (Figura 1). A última fase centra-

se no impacte do surto de COVID-19 na seleção de alojamento dos turistas nos Açores 

e, a partir daí, são fornecidas algumas orientações e recomendações aos atores e 

decisores relacionados com as áreas de planeamento e de turismo regional. 

 

Figura 1: Esquema metodológico. 

Portanto, o Arquipélago dos Açores foi utilizado como estudo de caso. Estudos sobre 

temáticas semelhantes, já realizados anteriormente pela equipa (Vieira et al., 2013; 

Couto, Pimentel e Ponte, 2017; Castanho, Couto e Pimentel, 2020; Couto et al., 2020; 

Castanho et al., 2020) forneceram um conhecimento prévio sobre a realidade regional, 

permitindo a recolha de uma quantidade e qualidade de dados mais robusta. Deste 

modo, por um lado, os autores compreenderam de forma precisa as questões 

fundamentais relativas a como esta crise sanitária influencia e/ou altera a seleção de 

alojamento turístico pelos turistas na Região Autónoma dos Açores. Por outro lado, 

levou ainda à compreensão de como esta crise influencia os empresários locais e o 

desenvolvimento e planeamento sustentável da região. 

 

3. RESULTADOS  

A presente secção descreve os resultados obtidos através da utilização de 

ferramentas exploratórias aplicadas à área de estudo. 

Identificação do impacte do surto de COVID-19 na seleção do alojementos turísticos nos 
Açores 

Análise e interpretação dos resultados

Elaboração dos questionários

Análise do caso de estudo

Definição da questão de investigação

Revisão de literatura
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Neste sentido, foi levada a cabo uma pergunta sobre a tipologia de alojamento para 

as férias de 2020. Considerando que as questões eram abertas e curtas, foram criadas 

10 opções devido ao grande número de respostas (Tabela 1). A escolha mais 

frequente foi passar as férias de 2020 na residência de férias de familiares ou amigos 

(24,3%), seguido de cerca de 20% que optaram por hotéis de três a quatro estrelas. 

Verificou-se um aumento considerável nas intenções de selecionar alojamentos de 

turismo rural, obtendo a terceira posição com 13,7%, seguido de pensões com 12,1%. 

Uma percentagem semelhante foi identificada entre o número de participantes que 

pretendem alugar apartamento ou residência (9,5%) e os participantes que pretendem 

a sua residência de férias própria (8,8%) para as férias de 2020. Os mesmos valores 

foram verificados para as opções de camping e/ou cruzeiro e hotéis de cinco estrelas 

- ambos com 4,3%. Relativamente aos hotéis com menos de três estrelas, os valores 

observados foram baixos (2,1%). Além disso, apenas 0,8% dos participantes 

afirmaram que ainda não haviam decidido o tipo de alojamento para as férias de 2020. 

Tabela 1: Agrupamento de opções relativas à tipologia de alojamento para as férias de 

2020. 

Opções % 

Ainda não decidiu 0,8 

Na minha casa de férias 8,8 

Apartamento ou casa 
alugada 

9,5 

Camping e/ou cruzeiro 4,3 

Na casa de familiares ou 
amigos 

24,3 

Pensão 12,1 

Hotel (menos de 3 estrelas) 2,1 

Hotel (de 3 ou 4 estrelas) 20,1 

Hotel (de 5 estrelas) 4,3 

Turismo rural 13,7 

 

Foi também colocada uma questão quanto ao tipo de alojamento de férias (Tabela 2), 

com três opções: (i) alojamento turístico em zona rural; (ii) alojamento turístico em 

ambiente urbano com espaços verdes; e (iii) alojamento turístico em ambiente urbano 

sem espaços verdes. Ainda que os resultados obtidos apresentem valores próximos, 

a opção mais selecionada foi alojamento turístico em meio urbano com espaços 

verdes (ii), com 47,8% das respostas, seguida de alojamento turístico em meio rural 
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(i) com 43,8%. A opção menos selecionada foi o alojamento turístico em ambiente 

urbano sem espaços verdes (iii), com apenas 8,4%. 

 

Tabela 2: Questão inerente às opções de seleção. 

Opções Frequência % % válida % 
acumulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

i.Alojamento 
turístico em 
ambiente 
rural 

272 38,6 43,8 43,8 

ii. 
Alojamento 
turístico em 
ambiente 
urbano com 
espaços 
verdes 

297 42,2 47,8 91,6 

iii. 
Alojamento 
turístico em 
ambiente 
urbano sem 
espaços 
verdes 

52 7,4 8,4 100,0 

Total 621 88,2 100,0 - 

Missing 99 83 11,8 - - 

Total 704 100,0 - - 

 

Dos 620 participantes que selecionaram pelo menos uma das opções de resposta da 

tabela 3, mais de 50% considerou que o selo “Clean and Safe” é fundamental na 

escolha do alojamento e restauração (75,8%) e na escolha do destino a visitar 

(50,5%). Assim, os resultados sugerem que esforços devem ser feitos nesse sentido. 

Tabela 3: Questão relativa ao selo “Clean and Safe”. 

Opções Número de Respondentes % 

Quando escolho alojamento e restauração 470 75,8 

Quando escolho atividades turísticas 173 27,9 

Quando escolho o destino a visitar. 313 50,5 

Através da análise categórica de componentes principais (PCA) na submatriz de 

dados que contém os itens A.1 a A.6 e B.1 a B.6, cinco componentes principais foram 

extraídos usando a rotação varimax com normalização Kaiser, o que explica cerca de 

70% ( 22,6%, 13,2%, 12,6%, 11,3% e 9,9%) da variância dos dados (Tabela 4). 
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Os itens mais relacionados ao primeiro componente principal são os itens A.3, A.4, 

A.5 e A.6, logo, essa dimensão foi denominada de “isolamento social”. Os itens mais 

importantes da segunda dimensão são os itens B.4, B.5 e B.6, razão pela qual este 

componente foi chamado de "busca por opções de viagem mais baratas". Os itens A.1 

e A.2 são os itens que mais contribuem para a explicação do componente três, razão 

pela qual foi denominado de “segurança”. Os itens mais relacionados à dimensão 

quatro são os itens B.2 e B.3, portanto, esta foi denominada de “repercussões do 

COVID-19 ao nível das férias”. Por fim, o quinto componente principal foi denominado 

“despesas de férias, comparadas a 2019” porque o item B.1 é o item mais essencial 

para esta dimensão. 

Tabela 4: Matriz fatorial – após utilização do método varimax. 

Componentes 

 1 2 3 4 5 

A.1 0.065 0.055 0.839 0.093 -0.103 

A.2 0.066 0.023 0.847 -0.029 0.177 

A.3 0.864 0.068 0.099 0.083 -0.140 

A.4 0.883 0.062 0.100 0.082 -0.057 

A.5 0.811 0.035 0.125 0.062 0.024 

A.6 0.631 0.135 -0.198 0.050 0.253 

B.1 0.013 0.030 0.073 0.028 0.877 

B.2 0.087 -0.052 0.030 0.838 0.255 

B.3 0.091 0.230 0.052 0.683 -0.428 

B.4 0.129 0.795 -0.022 -0.038 0.109 

B.5 -0.014 0.812 0.090 0.090 -0.050 

B.6 0.298 0.459 0.024 0.384 -0.180 

 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

No atual contexto de pandemia, assistimos a uma queda abrupta da atividade 

económica. O consumo diminuiu devido às quarentenas (lock downs) e à diminuição 

dos rendimentos da população. A produção desacelerou devido à queda da procura, 

à retenção de trabalhadores em casa e/ou opções de teletrabalho, e ainda devido à 

escassez de bens intermediários e de investimento.  
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Neste contexto, a situação financeira das empresas e particulares encontra-se 

degradada, sobretudo nos setores mais expostos aos efeitos imediatos da crise, como 

disso é exemplo o setor do turismo.  

O impacte económico da crise de saúde dependerá muito das respostas 

empreendidas a diferentes níveis: comportamento individual, empresas e 

trabalhadores, governos nacionais e entidades internacionais. 

A mensagem “COVID-19 Free” ou selo “Clean and Safe” atribuído pelas Autoridades 

de Saúde Portuguesas ao alojamento turístico foi o item com maior concordância por 

parte dos participantes no questionário. Por outro lado, o menor nível de concordância 

esteve relacionado com o item “Futuramente evitarei viagens aéreas”, o que reflete 

que as pessoas não tencionam parar de viajar. Existe algum otimismo por parte dos 

participantes sobre a situação atual do COVID-19. 

Aproximadamente 42,3% dos entrevistados demonstraram estar dispostos a pagar 

mais por férias seguras. A dimensão da segurança é fundamental hoje em dia neste 

setor. O selo “Clean and Safe” é essencial na escolha de alojamentos, restaurantes e 

destino a visitar. Assim, os resultados sugerem que esforços devem ser feitos nesse 

sentido. Posto isto, o estudo permite concluir que existem enormes repercussões do 

COVID-19 ao nível das opções de férias e questões de isolamento social. 

No entanto, e considerando a literatura temática, mais especificamente os estudos de 

Faulkner e Vikulov (2001), uma crise pode conduzir a uma mudança específica no 

turismo de um destino, o que não deve necessariamente ser compreendido como um 

impacte negativo. Além disso, vários outros estudos relevantes que analisaram 

fenómenos semelhantes também devem ser considerados para a compreensão desta 

questão específica (ver: Wen et al., 2020; Melly e Hanrahan, 2020, Dai et al., 2020 

Boğan, Dedeoğlu e Dedeoğlu, 2020 e Fakfare e Wattanacharoensil, 2020). Assim, os 

principais atores e decisores regionais devem utilizar o atual momento para 

perspetivar e consequentemente planear um futuro mais sustentável para o território 

dos Açores. 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIV (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

208 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E POSSÍVEIS LINHAS DE 

INVESTIGAÇÃO FUTURAS 

Embora esta investigação amplie a nossa compreensão da forma como os impactes 

do surto de COVID-19influenciaram as preferências de seleção de alojamento dos 

turistas açorianos, permanecem relevantes linhas de investigação. De facto, este 

estudo incide apenas sobre um período inicial do surto do vírus, especificamente, o 

período compreendido entre maio e junho de 2020. Portanto, e considerando que a 

crise pandêmica apresenta uma janela temporal consideravelmente mais alargada do 

que o período analisado pela presente investigação, estudos semelhantes devem ser 

levados a cabo, relativamente aos meses percursores e antecessores deste estudo, 

de forma a monitorizar as perceções e intenções dos turistas em relação à escolha de 

alojamento durante e após a crise de COVID-19. Além disso, ainda que o presente 

estudo forneça perspetivas interessantes sobre os impactos do surto de COVID-19 

nas preferências de seleção de alojamento dos turistas açorianos, caso mais 

investigações fossem conduzidas sobre os territórios insulares, obter-se-iam 

resultados complementares de forma a compreender a problemática desde uma 

perspetiva à escala global. 
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