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Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

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

O movimento de passageiros no Aeroporto de Faro apresentou, no segundo trimestre de 2019 e em 

comparação com igual período de 2018, uma variação positiva de 5,0%, o que representa um 

acréscimo de 141,3 mil passageiros.

No primeiro semestre de 2019, o movimento de passageiros foi de 3,97 milhões, com um aumento 

de 250,9 mil passageiros face a idêntico período de 2018 e uma variação percentual de +6,7%.

5,0 % 

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Movimento de passageiros no Aeroporto de Faro
1.º semestre 2019 vs 2018

6,7 % 



2.2. Movimento de passageiros por país de origem

No que diz respeito à origem dos passageiros movimentados via Aeroporto de Faro no 2º trimestre 

de 2019, em termos absolutos, o destaque pela positiva recaiu no Reino Unido, com mais 118,7 mil 

passageiros (+8,6%) e Espanha, com mais 8,2 mil passageiros (+41,4%).

Portugal registou menos 5,4 mil passageiros (-4,3%) no 2º trimestre de 2019, face ao período 

homólogo.

Pela negativa, o realce vai para a Alemanha, com menos 3,4 mil passageiros (-1,0%).

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

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

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

De janeiro a junho, os passageiros oriundos do Reino Unido registaram um aumento percentual de 

8,7%, representando mais 153,3 mil passageiros que em idêntico período de 2018. De salientar 

ainda, pela positiva, a Alemanha, com um aumento percentual de 5,5% (+ 24,5 mil passageiros). 

Portugal registou um decréscimo percentual de 5,1%, correspondendo a menos 11,0 mil 

passageiros.



Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
Quota de mercado - 2.º trimestre 2019

Por quota de mercado, e com referência ao segundo trimestre de 2019, é de referir a importância 

que o Reino Unido continuou a ter no movimento global de passageiros no Aeroporto de Faro 

(50,3%), seguido da Alemanha (11,3%) e Irlanda (9,1%). Portugal representou 4,1 % do total de 

passageiros.

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

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

No 1º semestre de 2019, o Reino Unido teve uma quota de 48,3% do total de passageiros 

desembarcados no aeroporto de Faro, seguido da Alemanha, com 11,8%, França, com 8,4% e 

Irlanda, com 8,2%.

Portugal registou uma quota de mercado de 5,2%. 

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal



3.1. Número total de hóspedes

No 2º trimestre de 2019, o número total de hóspedes na hotelaria global foi de 1,58 milhões, com 

uma subida absoluta de 153,2 mil hóspedes e percentual de 10,7%, comparativamente com o 

mesmo trimestre de 2018. 

Verificou-se uma subida de 91,2 mil hóspedes estrangeiros (+8,5%) e de 62,1 mil hóspedes 

portugueses (+17,5%).

Hóspedes na hotelaria global 
2.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

10,7 % 
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No conjunto dos primeiros seis meses de 2019, o total de hóspedes na hotelaria do Algarve foi de 

2,18 milhões, com um acréscimo absoluto, face a período homólogo, de 187,27 mil hóspedes 

(+9,5%)

Os hóspedes portugueses registaram uma subida de 67,6 mil hóspedes (+12,9%), enquanto os 

hóspedes estrangeiros cresceram 121,6 mil hóspedes (8,3%).

Hóspedes na hotelaria global 
1.º semestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



3.2. Hóspedes por tipologia de alojamento 

No 2º trimestre de 2019 verificou-se, relativamente ao período homólogo de 2019, uma aumento do 

número de hóspedes em todas as tipologias, realçando-se a tipologia “Hotéis”, com uma subida de 

8,4% (+52,5 mil hóspedes)

No 1º semestre de 2019, e comparativamente com período homólogo, registou-se um aumento 

percentual nas tipologias “Hotéis-Apartamentos” (+15,8%) e “Hotéis” (+7,7%). 

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

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

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



3.3. Hóspedes por país de origem 

Relativamente à origem dos hóspedes na hotelaria global do Algarve, destaca-se, no 2º trimestre de 

2019 e face a idêntico período de 2018, um aumento do número de hóspedes provenientes de 

Espanha, com mais 36,0 mil (+48,2%) e Reino Unido, com mais 26,6 mil (+6,7%). 

Portugal registou um aumento de 62,1 mil hóspedes (+17,5%).

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

Fonte:  Turismo de Portugal

No período de janeiro a junho de 2019 e comparativamente com período homólogo, salientamos o 

acréscimo de hóspedes oriundos de Espanha (+36,1 mil / +26,5%), do Reino Unido (+35,4 mil / 

+6,8%). 

Portugal registou um aumento de 67,6 mil hóspedes (+12,8%).

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

Fonte:  Turismo de Portugal



3.4. Hóspedes - Quota de mercado

Por quota de mercado, o principal destaque do 2º trimestre de 2019 vai para o Reino Unido, com 

26,6% de quota, seguido de Portugal com 26,4% e da Alemanha e Espanha, ambos com 7,0%.

Hóspedes por país de origem
Quota 2.º trimestre 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

No acumulado do primeiro semestre de 2019, os hóspedes nacionais representaram 27,2% do total 

de hóspedes na hotelaria global do Algarve, seguido do Reino Unido, com 25,2% e da Espanha, com 

7,8%.

Hóspedes por país de origem
Quota 1.º semestre 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



4.1. Número total de dormidas

O número total de dormidas no Algarve, no 2º trimestre de 2019, foi de 6,24 milhões, representando 

uma variação positiva de 4,7% face ao mesmo período de 2018. Em termos absolutos houve um 

aumento de 282,0 mil dormidas, correspondendo a mais 176,8 mil dormidas de portugueses 

(+15,8%) e mais 105,3 mil dormidas de estrangeiros (+2,2%).

As dormidas registadas no 1º semestre de 2019 totalizam 8,63 milhões, mais 3,4% do que em 

período homólogo. As dormidas de portugueses tiveram um incremento de 11,3% (mais 173,7 mil 

dormidas), tendo as dormidas de estrangeiros aumentado 1,7% (mais 112,7 mil dormidas).

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

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

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal
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4,7 % 



4.2. Dormidas por país de origem

No 2º trimestre de 2019, e por país de origem, constata-se que, além de Espanha, com mais 86,8 mil 

dormidas (+45,4%), é de salientar a subida verificada nos oriundos do Reino Unido, com mais 36,3 

mil dormidas (+1,8%). 

Portugal registou uma subida de 176,8 mil dormidas (+15,8%).

Holanda, pelo contrário, teve uma quebra de 65,1 mil dormidas (-16,6%), seguido da Alemanha, 

com menos 56,4 mil dormidas (-9,3%).

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

Fonte:  Turismo de Portugal

De janeiro a junho de 2019, e comparativamente com período homólogo, constata-se que, além de 

Portugal, com mais 173,7 mil dormidas (+11,3%), registaram-se subidas em países como a 

Espanha, com mais 63,0 mil dormidas (+18,3%) e Reino Unido, com um acréscimo de 52,9 mil 

dormidas (+8,1%). 

Holanda registou menos 73,0 dormidas (-10,8%) e a Alemanha menos 73,8 mil dormidas (-8,1%).

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

Fonte:  Turismo de Portugal



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

4.3. Quota de mercado

Os países com maior quota de mercado no 2º trimestre de 2019, de acordo com o indicador 

“dormidas”, foram o Reino Unido, com 32,0%, seguido de Portugal com 20,8% e Alemanha, com 

8,8%.

Fonte:  Turismo de Portugal

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

No 1º semestre de 2019 o Reino Unido teve uma quota de 30,7% das dormidas, seguido de Portugal 

com 19,8% e Alemanha com 9,7%. 

Fonte:  Turismo de Portugal



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

Fonte:  Turismo de Portugal

4.4. Dormidas por tipologia de alojamento

No 2º trimestre de 2019, destacaram-se as subidas nas tipologias “Hotéis” (+133,4 mil dormidas / 

+5,6%), “Hotéis-Apartamentos” (mais 93,0 mil dormidas / +7,0%).

As dormidas no “Alojamento Local e Turismo em Espaço Rural” subiram 25,0%, com mais 100,3 mil 

dormidas.

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

Fonte:  Turismo de Portugal

No 1º semestre de 2019 destacaram-se as descidas verificadas nas tipologias “Hotéis” (+135,6 mil 

dormidas / +4,1%), “Hotéis-Apartamentos” (+127,7 mil dormidas / +6,7%)

As dormidas no “Alojamento Local e Turismo em Espaço Rural” cresceram 10,4%, com mais 61,7 

mil dormidas.



5.1.1. Taxa de ocupação (cama)

A taxa de ocupação média (cama) registada no 2º trimestre de 2019 foi de 55,8%, mais 4,3 p.p. do 

que em período homólogo.

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

Fonte:  Turismo de Portugal

No 2º trimestre de 2019, e comparativamente com período homólogo, verifica-se um decréscimo da 

diferença na taxa de ocupação (cama) registada entre o Algarve e Portugal, situando-se em 1,3 p.p.

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global
Algarve vs Portugal - 2.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

4,3 p.p.



No 1º semestre de 2019 a média da taxa de ocupação (cama) situou-se em 41,7% (41,2% em 

período homólogo), com o mês de abril a crescer 7,1 p.p face a 2018.

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

Fonte:  Turismo de Portugal

No 1º semestre de 2019, e comparativamente com período homólogo, verifica-se um decréscimo da 

diferença na média da taxa de ocupação (cama) registada entre o Algarve e Portugal (-0,5 p.p.), 

situando-se em 5,0 p.p.

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

Fonte:  Turismo de Portugal



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

Fonte:  Turismo de Portugal

5.1.2. Taxa de ocupação (cama) por tipologia

Por tipologia, e no 2º trimestre de 2019, o destaque recai nos “Aldeamentos Turísticos”, com taxas 

de ocupação superiores em 67,0% em todos os meses, tendo junho atingido 74,0%.

No conjunto do 1º semestre de 2019 a média da taxa de ocupação, por tipologia, foi de 48,4% nos 

“Hotéis”, 49,7% nas “Pousadas” e 48,0% nos “Aldeamentos Turísticos”.

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

Fonte:  Turismo de Portugal



No 2º trimestre de 2019, a diferença na média da taxa de ocupação (quarto) entre Portugal e o 

Algarve era de 3,29 p.p. favorável à região algarvia.

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global 
Algarve vs Portugal - 2.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

5.2.1. Taxa de ocupação (quarto)

No segundo trimestre de 2019, a taxa de ocupação (quarto) situou-se nos 74,8% (71,7% em período 

homólogo), com junho a registar 81,4%.

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

Fonte:  Turismo de Portugal



No primeiro semestre de 2019, a média da taxa de ocupação (quarto) situou-se nos 57,5% (60,8% 

em período homólogo).

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

Fonte:  Turismo de Portugal

No 1º semestre de 2019, a diferença na média da taxa de ocupação (quarto) entre Portugal e o 

Algarve era de 3,40 p.p. favorável ao todo nacional.

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

Fonte:  Turismo de Portugal



5.2.2. Taxa de Ocupação (quarto) por tipologia

No 2º trimestre de 2019 o destaque recai sobre a tipologia “Hotéis Apartamentos, com uma média na 

taxa de ocupação (quarto) de 88,6%.

No primeiro semestre de 2019 salienta-se a tipologia “Hotéis Apartamentos, com uma média na taxa 

de ocupação (quarto) de 73,2% e as “Pousadas”, com 57,1%.

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global do Algarve por tipologia
2.º trimestre 2019 vs 2018

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global do Algarve por tipologia
1.º semestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



No 1º semestre de 2019, a estada média de hóspedes na hotelaria global do Algarve situou-se nas 

3,96 noites, menos 0,33 noites que no primeiro semestre de 2018.

6.1. Estada média

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

foi de 3,93 noites, menos 0,33 noites do que verificado em período homólogo. Junho registou uma 

quebra de 0,44 noites.

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

Fonte:  Turismo de Portugal
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-0,33
noites

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

Fonte:  Turismo de Portugal



6.2. Estada média por país de origem

No segundo trimestre, e por país de origem, o principal destaque recai na descida generalizada 

verificada em todos os países de origem. Reino Unido registou –0,22 noites de estada média, 

enquanto a Holanda recuou 0,33 noites.

No 1º semestre de 2019, comparativamente com idêntico período do ano transato, verificou-se que 

os estrangeiros tiveram menos 0,28 noites de estada média, enquanto os portugueses registaram 

menos 0,04 noites. 

Dos estrangeiros, o maior destaque vai para a estada média dos holandeses, com 6,35 noites.

Estada média de hóspedes, por país de origem, na hotelaria global
2.º trimestre - 2019 vs 2018

Estada média de hóspedes, por país de origem, na hotelaria global
1.º semestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



6.3. Estada média por tipologia de alojamento

No 2º trimestre de 2019 a estada média na tipologia “Aldeamentos Turísticos” atingiu as 5,08 noites, 

seguida da tipologia “Apartamentos Turísticos”, com 4,43 noites. Na tipologia “Hotéis” o destaque 

recaiu sobre os de 4 estrelas, com uma estada média de 4,02 noites.

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

Fonte:  Turismo de Portugal



7.1. Proveitos totais

Durante o 2º trimestre de 2018 verificou-se, a nível nacional, e tendo como referência igual período 

de 2017, uma subida dos proveitos totais resultantes das atividades dos empreendimentos 

turísticos na quase totalidade das áreas turísticas, sendo a exceção a região autónoma da Madeira. 

Proveitos totais na hotelaria global
2.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

No 1º semestre de 2019, o Algarve registou um acréscimo de 27,6 milhões de euros, face ao mesmo 

período de 2018, sendo superado por Lisboa, com mais 33,7 milhões de euros.

Proveitos totais na hotelaria global
Variação absoluta 1.º semestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

8,9 %



No 2º trimestre de 2019, e comparativamente com período homólogo, o Algarve registou uma subida 

de 8,9% nos proveitos totais.

No 1º semestre de 2019, o Algarve alcançou 432,3 milhões de euros de proveitos totais, com uma 

subida percentual de 8,2%.

Proveitos totais na hotelaria global
Variação absoluta 1.º semestre 2019 - 2018

Proveitos totais na hotelaria global
1.º semestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



No 2º trimestre de 2019, o Algarve representou 28,1% dos proveitos totais obtidos a nível nacional, 

apenas superado por Lisboa com 33,3%.

Proveitos na hotelaria global
Quota de mercado - 2.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

No primeiro semestre de 2019, o Algarve registou uma quota de 24,3%, com Lisboa a representar 

35,1% de quota de mercado.

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

Fonte:  Turismo de Portugal



No 2º trimestre de 2019, e por tipologia, salientaram-se a tipologia “Hotéis”, com um acréscimo de 

15,1 milhões de euros e a tipologia “Hotéis Apartamentos” com mais 8,2 milhões de euros, face a 

período homólogo.

De janeiro a junho de 2019, os proveitos totais verificados na tipologia “Hotéis” atingiram os 240,5 

milhões de euros, mais 17,9 milhões de euros que no mesmo período de 2018. De registar, de igual 

modo, um acréscimo de 11,6 milhões de euros na tipologia “Hotéis Apartamentos”.

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

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

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal
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7.2. Proveitos por aposento

Durante o 2º trimestre de 2019 verificou-se, a nível nacional, e tendo como referência o mesmo 

período de 2019, uma subida dos proveitos de aposento resultantes das atividades dos 

empreendimentos turísticos nas áreas turísticas, com exceção da Madeira. O Algarve registou uma 

subida de 19,7 milhões de euros, enquanto Lisboa teve um acréscimo de 23,1 milhões de euros.

No cômputo global do semestre, o Algarve registou um acréscimo de 20,1 milhões de euros, 

enquanto Lisboa registou mais 31,8 milhões de euros.

Proveitos de aposento na hotelaria global
2.º trimestre - 2019 vs 2018

Proveitos de aposento na hotelaria global
2.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



O Algarve representou, no 2º trimestre de 2019, 26,8% dos proveitos de aposento gerados em 

Portugal, só superado por Lisboa, com 35,5%.

Proveitos de aposento na hotelaria global
Quota de mercado - 2.º trimestre de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

No conjunto dos primeiros seis meses de 2019, a quota do Algarve situou-se em 23,1%, com Lisboa 

a registar 37,2%. 

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

Fonte:  Turismo de Portugal



No acumulado de janeiro a junho de 2019, o valor percentual dos outros proveitos no total dos 

proveitos foi de 30,1% no Algarve, 22,0% em Lisboa e 23,3% no Norte. A Madeira continuou a ser a 

região turística onde os outros proveitos atingiram o valor percentual mais elevado no total dos 

proveitos, representando 34,2% 

Percentagem dos outros proveitos nos proveitos totais
2.º trimestre - 2019

7.3. Outros proveitos

No 2º trimestre de 2019, os outros proveitos representaram, no Algarve, 28,5% do total dos 

proveitos. Em Lisboa os outros proveitos representaram 20,2% do total dos proveitos.

A região da Madeira foi a área turística onde o peso dos outros proveitos teve maior peso, 

representando 34,2% do total dos proveitos.

Fonte:  Turismo de Portugal

Percentagem dos outros proveitos nos proveitos totais
1.º semestre - 2019

Fonte:  Turismo de Portugal



7.4. Rácios: proveitos, hóspedes e dormidas

No 2º trimestre de 2019 manteve-se a tendência de crescimento observada no trimestre anterior, 

considerando os rácios proveitos/hóspedes e proveitos/dormidas. 

O rácio proveitos/dormidas deste trimestre foi de 53,09€ contra os 50,96€ verificados em idêntico 

período de 2018, atingindo o valor mais alto em junho, com 60,82€.

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Dormidas - 2.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

O rácio proveitos/hóspedes registou uma variação negativa no 2º trimestre, com média  de 209,13€ 

quando, em período homólogo, atingiu 211,95€.

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Hóspedes - 2.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



No primeiro semestre de 2019, e considerando o rácio proveitos/dormidas, verificou-se uma subida 

generalizada em todos os meses, atingindo-se a maior diferença em junho, com mais 3,41€ do que 

no mesmo período de 2018.

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

Fonte:  Turismo de Portugal

De janeiro a junho, o rácio proveitos/hóspedes registou uma subida nos meses de janeiro e abril e 

uma quebra nos restantes meses. 

A média semestral foi de 184,48€, registando-se a maior diferença positiva em janeiro, com uma 

mais 8,52€ em relação a período homólogo.

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

Fonte:  Turismo de Portugal



A média do RevPar no 2º trimestre de 2019 foi de 51,73€, mais 2,26€ que em período homólogo 

(+4,6%), com junho a registar o valor mais elevado (70,8€).

RevPar na hotelaria global do Algarve
2.º trimestre de 2019 vs 2018

No 1º semestre de 2019 o RevPar registou a média de 34,7€, mais 2,9% que em período 

homólogo.

Fonte:  Turismo de Portugal

RevPar na hotelaria global do Algarve
1.º semestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

4,6 %



No 2º trimestre de 2019, e por tipologia, o destaque vai para a tipologia “Pousadas”, com 96,53€ 

de média, com os “Hotéis” a alcançarem 69,05€ de média.

RevPar na hotelaria global do Algarve, por tipologia
2.º trimestre de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

No 1º semestre de 2019, a tipologia “Hotéis” registou a média de 45,66€, +0,52€ que em período 

homólogo, enquanto as “Pousadas” tiveram a média de 65,70€ (+0,12€).

RevPar na hotelaria global do Algarve, por tipologia
1.º semestre de 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



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

No 2º trimestre de 2019 os campos de golfe do Algarve registaram 389 mil voltas, mais 883 voltas do 

que em idêntico período de 2018.

Verificou-se uma variação trimestral de + 0,2%, com maio a registar o maior número de voltas em 

campos de golfe no Algarve (146,8 mil voltas).

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

Voltas nos campos de golfe no Algarve
Variação 2.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

0,2 %



Voltas nos campos de golfe do Algarve
1.º semestre 2019 vs 2018

No 1º semestre de 2019, e comparativamente com período homólogo, registaram-se mais 5,392 

voltas nos campos de golfe do Algarve, com março a registar o maior número de voltas (148 mil 

voltas).

A variação do 1º semestre de 2019, face ao registado em 2018, é de +0,8%, com os meses de janeiro 

(+8,0%) e junho (+3,0%) a atingirem a maior subida percentual.

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

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

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 
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