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Indicadores do turismo no Algarve

1. Indicadores provisórios do turismo no Algarve - ano de 2019

Movimento
no
aeroporto

RevPar

Indicador

Indicador

Janeiro

Janeiro

Fevereiro

Fevereiro

Março

Março

Total

Total

Estrangeiros

Portugueses

PT + ES

Total

Var. 2019/18 (%)

2018

2017

Var. 2019/18 (%)

273.379

32.211

41.929

305.590

16,2%

17,1

17,2

-0,9%

403.123

39.287

50.296

442.410

4,6%

Indicador Janeiro Fevereiro Março Total

Estrangeiros

Portugueses

PT + ES

Total

Var. 2019/18 (%)

608.825

121.230

128.186

730.055

5,0%

Dormidas

Indicador Janeiro Fevereiro Março Total

Estrangeiros

Portugueses

PT + ES

Total

Var. 2019/18 (%)

90.731

47.391

49.661

138.122

23,1%

Hóspedes

239.725

24.839

28.373

264.564

21,9%

13,8

12,6

9,3%

440.215

104.126

111.197

544.341

13,8%

Indicador Janeiro Fevereiro Março Total

por cama (%)

Var. 2019/18 (%)

por quarto (%)

Var. 2019/18 (%)

Taxa de
Ocupação

Indicador Janeiro Fevereiro Março Total

Noites

Var. 2019/18 (pp)

4,02

-0,28
Estada 
Média

Indicador Janeiro Fevereiro Março Total

M. Euros

Var. 2019/18 (%)
Proveitos
totais

Indicador Janeiro Fevereiro Março Total

M. Euros

Var. 2019/18 (%)
Proveitos
aposento

Indicador Janeiro Fevereiro Março Total

N.º de voltas

Var. 2019/18 (%)
Golfe

19,9%

1,8%

29,7%

0,4%

3,94

-0,32

22.144.865

26,2%

14.095.547

19,5%

83.820

8,0%

129.155

50.439

52.792

179.594

14,9%

29,1%

-0,3%

41,9%

-2,9%

4,07

-0,38

27.698.552

9,5%

17.691.380

9,1%

100.223

-2,8%

22,2

25,2

-12,0%

923.911

183.856

195.584

1.107.767

1,6%

199.914

75.620

80.010

275.534

8,7%

34,8%

-1,5%

48,9%

-3,4%

46.073.433

1,5%

29.619.337

-2,1%

148.044

0,8%

916.227

96.337

120.598

1.012.564

6,7%

17,7

18,3

-3,6%

1.972.951

409.212

434.967

2.382.163

5,2%

419.800

173.450

182.463

1.572.850

13,7%

27,9%

0,01%

40,2%

-1,95%

3,92

-0,54

95.916.850

8,7%

61.406.264

5,4%

332.087

1,4%



Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Movimento de passageiros no Aeroporto de Faro
1.º trimestre 2019 vs 2018
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2.1. Movimento total passageiros

O movimento de passageiros no aeroporto de Faro apresentou, no primeiro trimestre de 2019 e em 

comparação com igual período de 2018, uma variação positiva de 12,1%, representando um 

acréscimo de 109,7 mil passageiros.

12,1 % 



2.2. Movimento de passageiros por país de origem

No que diz respeito à origem dos passageiros movimentados no aeroporto de Faro no 1º trimestre 

de 2019, em termos absolutos, o destaque pela positiva recai no Reino Unido, com mais 35,1 mil 

passageiros (+8,9%). Realce ainda para os aumentos de países como a Alemanha, com mais 27,8 

mil passageiros (+25,6%) e França, com mais 18,6 mil passageiros (+23,1%).

Em sentido contrário, assinala-se a Bélgica, com menos 2,2 mil passageiros (-12,9%) e Espanha, 

com menos 1,2 mil passageiros (-7,3%).

Portugal teve um decréscimo de 5,5 mil passageiros (-6,2%)

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
1.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal



Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
Quota de mercado - 1.º trimestre 2019

Por quota de mercado, é de referir a importância que o Reino Unido tem no movimento global de 

passageiros no aeroporto de Faro (42,4%), seguido da Alemanha (13,5%), Holanda e França (9,8% 

cada) e Portugal (8,3%).

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal



3.1. Número total de hóspedes

No 1º trimestre de 2019, o número total de hóspedes na hotelaria global foi de 593,2 mil, com um 

aumento percentual de 13,7%, correspondendo a mais 87,3 mil hóspedes, comparativamente com 

o mesmo período de 2018. 

Verificou-se um acréscimo de 19,4 mil hóspedes portugueses (+12,6%) e 67,9 mil estrangeiros 

(+19,3%).

Hóspedes na hotelaria global 
1.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

13,7 % 
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3.2. Hóspedes por tipologia de alojamento 

No 1º trimestre de 2019 verificou-se, relativamente ao período homólogo, um aumento do número 

de hóspedes que preferiram alojamentos na tipologia “Hotéis” (+17,9 mil hóspedes /+6,8%) e 

“Apartamentos Turísticos” (+17,8 mil hóspedes /+15,2%).

Em sentido contrário, a tipologia “Hotéis-Apartamentos” registou uma quebra percentual de 4,8%, 

com menos 3,9 mil hóspedes.

Hóspedes por tipologia de alojamento
1.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



3.3. Hóspedes por país de origem 

Relativamente à origem dos hóspedes na hotelaria global do Algarve, destaca-se, no primeiro 

trimestre de 2019, e comparativamente com período homólogo, o aumento do número de hóspedes 

provenientes de Reino Unido, com mais 12,3 mil hóspedes (+10,6%), França, com mais 6,0 mil 

hóspedes (+23,5%), Alemanha e Holanda, com mais 3,3 mil hóspedes cada (+6,9% e 11,2% 

respetivamente). 

Os hóspedes nacionais registaram uma subida de 19,4 mil, correspondendo a um aumento 

percentual de 12,6%.

Hóspedes na hotelaria global por país de origem
1.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



3.4. Hóspedes - Quota de mercado

No primeiro trimestre de 2019 e por quota de mercado, o principal destaque vai para Portugal, com 

29,3%, seguido do Reino Unido com 21,5% e da Espanha com 9,8%.

Hóspedes por país de origem
Quota 1.º trimestre 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



4.1. Número total de dormidas

O número total de dormidas no Algarve, no 1º trimestre de 2019, foi de 2,4 milhões, representando 

uma variação positiva de 5,7% face ao mesmo período de 2018. Em termos absolutos houve um 

acréscimo de 128,3 mil dormidas, em resultado de mais 205,6 mil dormidas de estrangeiros 

(+11,6%) e menos 77,4 mil dormidas de portugueses (-15,9%).

Dormidas totais na hotelaria global 
1.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

04

5,7 % 



4.2. Dormidas por país de origem

No 1º trimestre de 2019, e por país de origem, constata-se que, além do Reino Unido, com mais 29,2 

mil dormidas (+4,7%), são de realçar as subidas verificadas em países como a França, com mais 

15,8 mil dormidas (+15,4%) e Holanda, com uma subida de 12,2 mil dormidas (+4,7%).

Em sentido contrário, a Espanha registou uma quebra de 16,2 mil dormidas (-16,2%) e a Alemanha 

de 7,0 mil dormidas (-2,4%).

Dormidas na hotelaria tradicional por país de origem
1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



Quota de mercado - dormidas na hotelaria global por país de origem
1.º trimestre  de 2019

4.3. Quota de mercado

Os países com maior quota de mercado no 1º trimestre de 2019, de acordo com o indicador 

“dormidas”, foram o Reino Unido, com 27,3% de quota, seguido de Portugal, com 17,3% e da 

Alemanha com 11,8%.

Fonte:  Turismo de Portugal



Dormidas totais na hotelaria global por tipologia de alojamento
1.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

4.4. Dormidas por tipologia de alojamento

Neste 1º trimestre de 2019 destaca-se o aumento verificado nas tipologias “Hotéis” (+7,2 mil 

dormidas/+0,8%) e “Hotéis-Apartamentos” (+37,9 mil dormidas/+6,6%).

As tipologias “Apartamentos Turísticos” (-33,4 mil dormidas) e “Aldeamentos Turísticos” (-9,5 mil 

dormidas) registaram quebras percentuais, comparativamente com período homólogo, de 7,0% e 

3,3% respetivamente.



5.1. Taxa de ocupação – quarto

A taxa de ocupação (quarto) registada no primeiro trimestre de 2019 situou-se em 40,2%, com uma 

quebra de 2,1 p.p. face aos 42,3% registados em período homólogo. Março, com 48,9%, foi o mês 

que registou a taxa de ocupação (quarto) mais elevada.

Taxa de ocupação média (quarto) na hotelaria global do Algarve
1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global
Algarve vs Portugal - 1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Comparativamente a idêntico período de 2018, aumentou 5,9 p.p, a diferença entre a taxa de 

ocupação (quarto) registada no Algarve e a verificada no todo nacional, cifrando-se agora em 9,9 

p.p.



No primeiro trimestre de 2019, e por tipologia, os “Hotéis-Apartamentos”, registaram uma taxa de 

ocupação (quarto) de 54,8%, as “Pousadas” atingiram 38,9% e os “Hotéis” 38,5%.

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global do Algarve
1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



Taxa de ocupação média (cama) na hotelaria global do Algarve
1.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

5.2. Taxa de ocupação – cama

A taxa de ocupação média, por cama, na hotelaria do Algarve, no 1º trimestre de 2019, manteve-se 

nos 27,9% face a idêntico período de 2018.

Março registou a maior taxa de ocupação do trimestre (34,8%).

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global
Algarve vs Portugal - 1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Comparativamente com o verificado no todo nacional, diminuiu a diferença entre os resultados do 

todo nacional e os da região algarvia, que se situaram no 1º trimestre de 2019 em 8,5 p.p., face aos 

8,8 p.p. observados no 1º trimestre de 2018. 



No primeiro trimestre de 2019, e por tipologia, os “Hotéis-Apartamentos”, registaram uma taxa de 

ocupação (quarto) de 54,8%, as “Pousadas” atingiram 38,9% e os “Hotéis” 38,5%.

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global do Algarve por tipologia
1.º trimestre de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal



6.1. Estada média

A estada média dos hóspedes na hotelaria global do Algarve, durante o primeiro trimestre de 2019, 

em comparação com período homólogo, registou uma quebra de 0,33 noites, passando para 4,01 

noites de estada média.

Fevereiro, com menos 0,38 noites, foi o mês em que a quebra foi mais acentuada.

Estada média de hóspedes na hotelaria global
1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal
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0,33
noites



6.2. Estada média por país de origem

No 1º trimestre de 2019 a estada média dos hóspedes estrangeiros no Algarve foi de 4,70 noites, 

enquanto a dos hóspedes portugueses foi de 2,36 noites.

Por país de origem, a maior estada média é a da Holanda, com 8,27 noites, seguindo-se a 

Alemanha, com 5,30 noites e o Reino Unido, com 5,10 noites.

Estada média de hóspedes, por nacionalidade, na hotelaria global
1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



6.3. Estada média por tipologia

Por tipologia, o destaque do 1º trimestre de 2019 recaiu na tipologia “Aldeamentos Turísticos”, que 

registou 6,24 noites de estada média (com um acréscimo de 0,08 noites, comparativamente com 

período homólogo) e na tipologia “Apartamentos Turísticos” com 5,70 noites de estada média.

Estada média de hóspedes, por tipologia, na hotelaria global
1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



7.1. Proveitos totais

Durante o 1º trimestre de 2019 verificou-se, a nível nacional e tendo como referência igual período 

de 2018, uma subida dos proveitos totais resultantes das atividades dos empreendimentos 

turísticos. Á exceção da Madeira, todas as áreas tiveram aumento dos proveitos totais, com o 

Algarve a registar um acréscimo de 7,7 milhões de euros. O maior aumento, em termos absolutos, 

registou-se na A.M. de Lisboa, com 31,9 milhões de euros, seguido do Norte com 18,0 milhões de 

euros.

Proveitos totais na hotelaria global - 1.º trimestre
2019 vs 2018

Proveitos totais na hotelaria global , por região turística
Variação 1.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

Comparativamente com período homólogo, no 1º trimestre de 2019, e percentualmente, o Algarve 

cresceu 8,7%, o Alentejo 39,5%, o Norte 17,3% e a região Centro registou um acréscimo de 19,9%.

19,9 % 



Por quota de mercado, no 1º trimestre de 2019, o Algarve representou 16,5% nos proveitos obtidos a 

nível nacional, sendo apenas superado por Lisboa com 38,8%.

Proveitos na hotelaria global
Quota de mercado - 1.º trimestre de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

Por tipologia, o destaque, no primeiro trimestre de 2019, recai nas tipologias “Hotéis-Apartamentos”, 

com um crescimento de 17,0% e “Hotéis” com 5,5% face a período homólogo.

Proveitos totais, por tipologia, na hotelaria global
1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



Proveitos de aposento na hotelaria global ao Algarve, por tipologia
1.º trimestre - 2019 vs 2018

7.2. Proveitos por aposento

Durante o 1º trimestre de 2019 verificou-se, a nível nacional, e tendo como referência o mesmo 

período de 2018, uma subida dos proveitos de aposento resultantes das atividades dos 

empreendimentos turísticos em todas as áreas turísticas. O maior aumento, em termos absolutos, 

registou-se em Lisboa com mais 23,8 milhões de euros, seguido do Norte com 13,0 milhões de 

euros.

Algarve registou um acréscimo de 3,1 milhões de euros.

Fonte:  Turismo de Portugal

Proveitos de aposento na hotelaria global
3.º trimestre - 2018 vs 2017 

Fonte:  Turismo de Portugal

No 1º trimestre de 2019 o destaque recai na quebra verificada nas tipologias “Hotéis-Apartamentos” 

(-12,1%) e “Apartamentos Turísticos” (-7,1%).



O Algarve representou, no primeiro trimestre de 2019, 15,0% dos proveitos de aposento gerados em 

Portugal, superado por Lisboa, com 41,0% e pelo Norte, com 16,8%.

Proveitos de aposento na hotelaria global
Quota de mercado - 1.º trimestre de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal



Proveitos de aposento na hotelaria global
Variação 1.º trimestre de 2019 vs 2018

Percentagem dos outros proveitos nos proveitos totais
1.º trimestre de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

A variação percentual do 1º trimestre de 2019, comparado com o ano transato, indica aumentos em 

todas as áreas turísticas, com maior ênfase no Alentejo (+41,2%), Norte (+23,3%) e Centro 

(+21,7%).

O Algarve registou uma variação positiva de 5,4%.

No 1º trimestre de 2019, o Algarve foi a região onde o peso dos outros proveitos no conjunto dos 

proveitos foi maior, representando 36%, enquanto na Madeira atinge 34% e no Alentejo 32,8%.

Lisboa, com 25,6% é a região onde os outros proveitos tem menor peso no total de proveitos.



Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Dormidas - 1.º trimestre - 2019 vs 2018
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7.3. Rácios: proveitos, hóspedes e dormidas

O 1º trimestre de 2019 trouxe uma quebra na tendência de crescimento observada nos trimestres 

anteriores, considerando o rácio proveito/hóspede e mantendo a tendência de crescimento no rácio 

proveito/dormida. 

O rácio proveitos/dormidas deste trimestre foi de 40,1€ contra os 38,2€ verificados em idêntico 

período de 2018, enquanto o rácio proveitos/hóspedes passou de 165,8€ no primeiro trimestre de 

2018 para 160,6€ no corrente ano.

Fonte:  Turismo de Portugal



A variação registada no rácio hóspedes/dormidas foi negativa em todos os meses do trimestre.

O rácio proveitos/hóspedes registou um acréscimo em janeiro (+4,1€), e quebras em fevereiro (-

7,7€) e março (-11,9€).

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Variação 1.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Hóspedes - 1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



Voltas nos campos de golfe no Algarve
1.º trimestre  - 2019 vs 2018

No 1º trimestre de 2019 os campos de golfe do Algarve registaram um total de 332,0 mil voltas, mais 

4,5 mil do que em idêntico período de 2018, representando um acréscimo percentual de 1,4%.

No primeiro trimestre de 2019 e comparativamente com período homólogo, a maior subida 

percentual registou-se no mês de janeiro, com 8,0%, com fevereiro a alcançar uma variação 

negativa de 2,8% e março a atingiu um ligeiro acréscimo de 0,8%.

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

Voltas nos campos de golfe no Algarve
Variação 1.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

1,4 % 
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