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Indicadores do turismo no Algarve

1. Indicadores provisórios do turismo no Algarve – setembro e 

acumulado até setembro de 2019

Estrangeiros

Portugueses

Total

Movimento
no
aeroporto

1.052.209

47.468

1.099.677

1,1%

-2,3%

0,90%

10.974

-1.132

9.842

5,02%

-4,8%

4,52%

338.746

-17.449

321.297

Estrangeiros

Hotéis

Portugueses

Hotéis-Apartamentos

Pousadas

1.907.890

659.333

2.567.223

1.052.506

558.361

7.155

218.456

500.165

1,31%

7,02%

2,71%

6,15%

5,55%

-4,01%

-10,48%

-2,21%

24.592

43.263

67.855

61.005

29.367

-299

-25.582

-11.312

1,48%

5,45%

2,46%

3,97%

6,02%

-3,09%

-6,58%

-1,53%

191.034

232.067

423.101

265.489

228.010

-1.765

-117.391

-53.638

Total

Aldeamentos Turísticos

Apartamentos Turísticos

7.087.805

349.027

7.436.832

13.135.164

4.487.547

17.622.711

6.945.430

4.014.028

55.305

1.666.350

3.459.973

Estrangeiros

Hotéis

Portugueses

Hotéis-Apartamentos

Pousadas

Hóspedes
445.690

178.475

624.165

267.833

76.126

134.031

40.609

17.067

3,93%

7,48%

4,92%

7,24%

10,31%

2,12%

-14,07%

-0,09%

16.852

12.415

29.267

18.078

11.699

69

-6.761

-97

7,1%

10,2%

8,0%

7,8%

14,0%

-2,0%

-8,3%

5,7%

196.716

117.323

314.039

130.444

108.640

-499

-26.759

39.604

Total

Aldeamentos Turísticos

Apartamentos Turísticos

2.974.858

1.270.403

4.245.261

1.810.901

883.327

24.505

294.399

730.266

Tipologias

Dormidas

Tipologias

Total AlgarveRevPar 78,5

103,9

102,4

159,5

51,3

59,7

2,36%

-0,72%

13,28%

2,16%

-10,23%

3,30%

1,8

-0,8

12,0

3,4

-5,8

1,9

2,79%

0,66%

11,05%

1,57%

-0,93%

4,50%

1,6

0,5

7,5

1,8

-0,4

2,0

57,6

74,3

75,1

116,9

45,3

46,6

Tipologias

Hotéis

Hotéis-Apartamentos

Pousadas

Aldeamentos Turísticos

Apartamentos Turísticos

Total AlgarveEstada 
média

4,11

3,93

7,35

1,58

2,24

1,67

-5,61%

-1,01%

-4,32%

-6,00%

4,18%

-2,12%

-0,24

-0,04

-0,20

-0,14

-0,21

-0,10

-8,06%

-3,52%

-7,02%

-1,12%

1,91%

-6,87%

-0,36

-0,14

-0,34

-0,03

0,11

-0,35

4,09

3,84

4,54

2,26

5,66

4,74

Tipologias

Hotéis

Hotéis-Apartamentos

Pousadas

Aldeamentos Turísticos

Apartamentos Turísticos

Taxa de
ocupação

quarto (%)

cama (%) 67,0%

89,3%

2,8%

2,9%

1,83 p.p.

2,54 p.p.

53,1%

52,8%

0,4%

4,6%

0,23 p.p.

2,99 p.p.

Proveitos
Euros

7,2%

6,1%

11.017.471 €

7.163.261 €

7,5%

6,7%
Totais

Aposento

164.239.120 €

123.650.756 €

1.070.905.308€

803.341.185 €

74.366.753 €

50.486.120 €

Golfe N.º de voltas 135.277 1,8% 2.351 994.461 1,5% 14.306

Indicadores setembro
Var.

2019/18
(%)

Var.
2019/18

(%)

Var.
absoluta

Var.
absoluta

Acumulado 
2019



Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Movimento de passageiros no Aeroporto de Faro
3.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 terceiro trimestre de 2019 e em 

comparação com igual período de 2018, uma variação positiva de 2,1%, o que representa um 

acréscimo de 70,4 mil passageiros.

Nos primeiros nove meses de 2019 o movimento de passageiros foi de 7,4 milhões, com uma subida 

de 321,3 mil passageiros face a idêntico período de 2018, representando uma variação percentual 

de +4,5%.

4,5 % 

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Movimento de passageiros no Aeroporto de Faro
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

2,1 % 



2.2. Movimento de passageiros por país de origem

No que diz respeito à origem dos passageiros movimentados via Aeroporto de Faro, no 3º trimestre 

de 2019, há a destacar, pela positiva, o Reino Unido, com mais 81,0 mil passageiros (+9,3%) e 

Irlanda, com mais 29,0 mil passageiros (+9,3%). 

Portugal registou menos 6,5 mil passageiros, correspondendo a uma quebra percentual de 4,3%.

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

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

De janeiro a setembro de 2019, e comparativamente com período homólogo, os passageiros 

oriundos do Reino Unido registaram um aumento percentual de 6,9%, representando 3,4 milhões, 

mais 234,3 mil passageiros que em idêntico período de 2018.

De salientar ainda a Irlanda, com 665,7 mil passageiros, mais 27,3 mil que em período homólogo e 

com uma variação positiva de 4,3%.

Portugal registou um total de 349,0 mil passageiros, com uma diminuição percentual de 4,8%, 

representando menos 17,4 mil passageiros.



Por quota de mercado, é de referir a importância que o Reino Unido (50,1%) teve no movimento 

global de passageiros verificado no 3º trimestre de 2019, seguido da Alemanha (10,1%) e Irlanda 

(9,8%). 

Portugal representou 4,1% do total de passageiros.

Até setembro de 2019, o Reino Unido teve uma quota de 49,1% do total de passageiros 

desembarcados no aeroporto de Faro, seguido da Alemanha com 11,0% e Irlanda com 9,0%.

Portugal registou uma quota de mercado de 4,7%. 

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
Quota de mercado - 3.º trimestre 2019

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
Quota de mercado - janeiro a setembro 2019

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal



3.1. Número total de hóspedes

No 3º trimestre de 2019, o número total de hóspedes na hotelaria global foi de 2,1 milhões, com um 

aumento percentual de 6,4% e absoluto de 124,8 mil hóspedes, comparativamente com o mesmo 

trimestre de 2018. 

Verificou-se o aumento de 49,7 mil hóspedes portugueses (+7,9%) e mais 75,1 mil hóspedes 

estrangeiros (+5,7%).

Hóspedes na hotelaria global 
2.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

6,4 % 
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No conjunto dos primeiros nove meses de 2019, o total de hóspedes na hotelaria do Algarve foi de 

4,25 milhões. O aumento registado foi de 314,0 mil hóspedes (+8,0%), dos quais mais 117,3 mil 

portugueses (+10,2%) e mais 196,7 mil estrangeiros (+7,1%)

Hóspedes na hotelaria global 
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



3.2. Hóspedes por tipologia de alojamento 

No 3º trimestre de 2019 o destaque recai na tipologia “Hotéis” que registou, relativamente ao 

período homólogo, um aumento percentual de 7,9% e absoluto de 62,3 mil hóspedes.

Os “Hotéis 5*” registaram mais 42,3 mil hóspedes (+21,4%) e os “Hotéis 4*” atingiram uma variação 

positiva de 9,6%, correspondendo a mais 37,5 mil hóspedes.

No período de janeiro a setembro de 2019, e comparativamente com período homólogo, destacam-

se os aumentos percentuais registados nas tipologias “Hotéis”, com mais 7,8% (+130,4 mil 

hóspedes), e “Hotéis Apartamentos”, com mais 108,6 mil hóspedes (+14,0%).

Hóspedes por tipologia de alojamento
janeiro a setembro 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

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

Fonte:  Turismo de Portugal



3.3. Hóspedes por país de origem 

Relativamente ao país de origem dos hóspedes na hotelaria global do Algarve, verificou-se, no 3º 

trimestre de 2019 e face a idêntico período de 2018, um acréscimo do número de hóspedes 

provenientes do Reino Unido, com mais 29,8 mil hóspedes (+7,4%) e Irlanda, com mais 14,9 mil 

hóspedes (+15,1%). 

Alemanha registou uma descida percentual de 9,1%, correspondendo a menos 11,8 mil hóspedes.

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

Fonte:  Turismo de Portugal

De janeiro a setembro de 2019 e comparativamente com período homólogo, o acréscimo de 

hóspedes, oriundos do Reino Unido foi de 65,2 mil (+7,1%), seguindo-se Espanha, com mais 48,8 

mil (+16,3%). 

Os hóspedes oriundos da Alemanha tiveram uma quebra de 6,2%, com menos 18,6 mil hóspedes 

enquanto os provenientes da Holanda registaram menos 13,6 mil (-7,6%).

Hóspedes na hotelaria global por país de origem
janeiro a setembro 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



Nos primeiros nove meses de 2019, Portugal representou 29,9% do total de hóspedes na hotelaria 

global do Algarve, seguido do Reino Unido, com 23,1% e da Espanha, com 8,2%.

3.4. Hóspedes - Quota de mercado

Por quota de mercado, o principal destaque do 3º trimestre de 2019 vai para os hóspedes 

portugueses, com 32,9% de quota, seguindo-se os hóspedes provenientes do Reino Unido com 

21,0% e de Espanha com 8,6%.

Hóspedes por país de origem
Quota 3.º trimestre 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

Hóspedes por país de origem
janeiro a setembro de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal



4.1. Número total de dormidas

O número total de dormidas no Algarve, no 3º trimestre de 2019, foi de 9,0 milhões, representando 

uma variação positiva de 1,5% face ao mesmo período de 2018. Em termos absolutos houve um 

acréscimo de 136,6 mil dormidas, repartidas por mais 58,3 mil dormidas de portugueses (+2,5%) e 

mais 78,3 mil dormidas de estrangeiros (+1,3%).

As dormidas registadas nos primeiros nove meses de 2019 totalizaram 17,6 milhões, mais 2,5% do 

que em período homólogo. As dormidas de estrangeiros tiveram uma subida de 1,5% (+ 191,0 mil 

dormidas), e as dormidas de portugueses subiram 5,5% (+ 232,1 mil dormidas).

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

Dormidas totais na hotelaria global 
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal
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1,5 % 



4.2. Dormidas por país de origem

No 3º trimestre de 2019, e por país de origem, destacam-se as subidas da Irlanda, com mais 54,0 mil 

dormidas (+9,4%), e do Reino Unido, com mais 40,8 mil dormidas (+1,9%). 

De realçar ainda as descidas verificadas nas dormidas da Alemanha (-95,6 mil dormidas / -13,5%) e 

Holanda (-60,1 mil dormidas/-13,4%).

Dormidas na hotelaria global por país de origem
3.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

De janeiro a setembro de 2019, e comparativamente com período homólogo, destacaram-se o 

Reino Unido, com mais 93,7 mil dormidas (+2,0%) e Espanha, com mais 91,8 mil dormidas 

(+10,2%),

Em sentido oposto, a Alemanha registou uma quebra de 169,4 mil dormidas (-10,5%) e a Holanda 

registou menos 133,1 mil dormidas (-11,8%).

Dormidas na hotelaria global por país de origem
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



Variação de dormidas na hotelaria global do Algarve
janeiro a setembro de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

A variação mensal verificada nestes primeiros nove meses de 2019, comparativamente com 

período homólogo, permite-nos concluir que as dormidas de portugueses registaram quebras em 

fevereiro, março e julho, com a maior subida (+91,4 mil dormidas) a ocorrer em abril.

As dormidas de estrangeiros, com a exceção de março (-44,5 mil dormidas) e maio (-34,2 mil 

dormidas), registaram variação positiva nos restantes meses, com agosto a alcançar mais 36,6 mil 

dormidas.



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

4.3. Quota de mercado

Os países com maior quota de mercado no 3º trimestre de 2019, de acordo com o indicador 

“dormidas”, foram Portugal, com 30,9% das dormidas, seguido do Reino Unido com 24,8% e 

Irlanda, com 7,0%.

Fonte:  Turismo de Portugal

Quota de mercado - dormidas na hotelaria global por país de origem
janeiro a setembro 2019

No acumulado de janeiro a setembro de 2019, o Reino Unido registou uma quota de 27,7% de 

dormidas, seguido de Portugal com 25,5% e Alemanha com 8,2%. 

Fonte:  Turismo de Portugal



4.4. Dormidas por tipologia de alojamento

No 3º trimestre de 2019, e por tipologia de alojamento, o destaque recai na subida verificada nas 

tipologias “Hotéis”, com mais 129,9 mil dormidas (+3,8%) e “Hotéis Apartamentos”, com mais 100,3 

mil dormidas (+5,3%)

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

Fonte:  Turismo de Portugal

No período de janeiro a setembro de 2019 e comparativamente com período homólogo, assinala-se 

a subida nas tipologias “Hotéis” (+265,5 mil dormidas /+4,0%) e “Hotéis-Apartamentos” (+228,0 mil 

dormidas/+6,0%).

Dormidas totais na hotelaria global por tipologia de alojamento
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



5.1. Taxa de ocupação – quarto

A média da taxa de ocupação (quarto) registada no 3º trimestre de 2019 situou-se em 89,41%, com 

um aumento de 1,93 p.p. face a período homólogo. Agosto, com 93,82%, foi o mês que registou a 

taxa de ocupação (quarto) mais elevada.

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

Fonte:  Turismo de Portugal

No período de janeiro a setembro de 2019, a média da taxa de ocupação (quarto) situou-se nos 

68,17%, com uma subida de 1,04 p.p. face ao verificado em idêntico período de 2018.

1,93 
p.p.

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global do Algarve
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



No 3º trimestre de 2019, a diferença entre a taxa de ocupação (quarto) registada no Algarve e a 

verificada no todo nacional, comparativamente a idêntico período de 2018, passou de 7,34 p.p. para 

10,13 p.p., favoráveis ao Algarve.

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global 
Algarve vs Portugal - 3.º semestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

No conjunto dos primeiros nove meses de 2019, a diferença na taxa de ocupação (quarto) entre o 

Algarve e o todo nacional situou-se nos +1,11 p.p., contra os -2,36 p.p. registados em período 

homólogo.

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global
Algarve vs Portugal - janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global do Algarve
3.º trimestre de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

5.2. Taxa de ocupação – cama

A taxa de ocupação média, por cama, na hotelaria do Algarve, no 3º trimestre de 2019, situou-se nos 

75,72%, representando um decréscimo de 0,35 p.p. face a idêntico período de 2018.

Agosto registou a maior taxa de ocupação do trimestre (86,01%).

De janeiro a setembro de 2019 a ocupação média (cama) na hotelaria global do Algarve foi de dos 

53,06%, inferior em 0,23 p.p. ao verificado em período homólogo.

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global do Algarve
janeiro e setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



De janeiro a setembro de 2019, a diferença, favorável ao todo nacional, diminuiu 0,6 p.p. 

comparativamente com igual período de 2018, situando-se agora nos 1,6 p.p.

No 3º trimestre de 2019, a diferença entre os resultados do todo nacional e os da região algarvia 

situou-se nos 5,2 p.p., favoráveis ao Algarve, mais 0,3 p.p. que em idêntico período de 2018.

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global 
Algarve vs Portugal - janeiro a setembro 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Taxa de ocupação média (cama) na hotelaria global
Algarve vs Portugal - 3.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



Por tipologia, e considerando o terceiro trimestre de 2019, destacou-se a taxa de ocupação (cama) 

registada nas tipologias “Hotéis”, com 86,6%, e “Aldeamentos Turísticos”, com 86,2%.

De janeiro a setembro de 2019, a tipologia “Hotéis” registou a taxa de ocupação (cama) mais 

elevada do conjunto das tipologias, com 61,1%, seguido da tipologia “Aldeamentos Turísticos”, com 

60,7%. 

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global do Algarve por tipologia
janeiro a setembro de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

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

Fonte:  Turismo de Portugal



No cômputo geral dos primeiros nove meses de 2019, a estada média de hóspedes na hotelaria 

global do Algarve situou-se nas 4,09 noites, menos 0,36 noites que em período homólogo.

6.1. Estada média

A estada média na hotelaria global do Algarve, durante o 3º trimestre de 2019, regrediu 0,01 noites 

face a idêntico período de 2018, com julho a registar uma descida de 0,02 noites de estada média, 

agosto uma descida de 0,20 noites e setembro uma descida de 0,19 noites.

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

Fonte:  Turismo de Portugal
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-0,01
noites

Estada média de hóspedes na hotelaria global
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



6.2. Estada média por país de origem

No 3º trimestre de 2019 a estada média dos portugueses, face a período homólogo, registou menos 

0,23 noites.

Os estrangeiros, apresentaram uma descida global de 0,20 noites de estada média, destacando-se 

a quebra da estada média dos turistas provenientes da Holanda (-0,30 noites).

De janeiro a setembro de 2019 e comparativamente com idêntico período de 2018, verifica-se que 

os portugueses registaram 3,53 noites de estada média (-0,16 noites), os estrangeiros 4,42 noites 

de estada média, (-0,24 noites), tendo os holandeses, com 6,04 noites, registado a estada média 

mais elevada, seguidos dos irlandeses, com 5,26 noites.

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

Estada média de hóspedes, por país de origem, na hotelaria global
janeiro a setembro 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



No 3º trimestre de 2019, a estada média na tipologia “Aldeamentos Turísticos” atingiu as 5,94 noites, 

seguida da tipologia “Hotéis-Apartamentos”, com 4,81 noites. Dentro da tipologia “Hotéis” (4,12 

noites) o destaque recai sobre os “Hotéis 4*, com uma estada média de 4,35 noites.

No conjunto dos primeiros nove meses de 2019, a tipologia “Aldeamentos Turísticos” registou 5,66 

noites de estada média, seguida da tipologia “Apartamentos Turísticos” com 4,74 noites e, no 

conjunto da tipologia “Hotéis” (3,84 noites), a referência principal recai nos “Hotéis 4*”, com uma 

estada média de 4,08 noites.

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

Estada média de hóspedes, por tipologia, na hotelaria global
janeiro a setembro 2019 - 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



7.1. Proveitos totais

Durante o 3º 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 em 6 das 7 áreas turísticas nacionais, sendo a Madeira a exceção. O maior aumento, em 

termos absolutos, registou-se no Algarve, com mais €41,6 milhões, seguido de Lisboa, com mais 

€21,9 milhões e do Norte, com mais €31,5 milhões.

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

Fonte:  Turismo de Portugal

No período de janeiro a setembro de 2019, o Algarve teve um acréscimo de €74,4 milhões, face a 

período homólogo, registando o maior crescimento em valor absoluto.

Proveitos totais na hotelaria global
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

7 %



Comparativamente com período homólogo de 2018, o Algarve cresceu 7,0% no 3º trimestre de 

2019.

No total apurado de janeiro a setembro de 2019, a região algarvia teve um crescimento percentual 

de 7,5%. 

Proveitos totais na hotelaria, por região turística
Variação janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Proveitos totais na hotelaria, por região turística
Variação 3.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



Por quota de mercado, no 3º trimestre de 2019, o Algarve representou 38,3% dos proveitos totais 

obtidos a nível nacional, ficando Lisboa com 25,1% e o Norte com 13,4%.

Proveitos na hotelaria global
Quota de mercado - 3.º trimestre 2019

No acumulado de janeiro a setembro de 2019, o Algarve atingiu uma quota de 31,0%, com Lisboa a 

registar 30,2% e o Norte 14,4%.

Proveitos na hotelaria global
Quota de mercado - janeiro a setembro 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



No 3º trimestre de 2019 e por tipologia, destacaram-se os “Hotéis”, com um acréscimo de €22,8 

milhões, dos quais €14,1 milhões do conjunto de hotéis de 5 estrelas.

De janeiro a setembro de 2019 os proveitos totais verificados na tipologia “Hotéis” atingiram os 

€577,0 milhões, mais €40,7 milhões que no mesmo período de 2018, dos quais €23,4 milhões nos 

“Hotéis 5*”. De registar ainda um acréscimo de €28,9 milhões na tipologia “Hotéis-Apartamentos”.

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

Proveitos totais, por tipologia, na hotelaria global
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



7.2. Proveitos por aposento

Durante o 3º trimestre de 2019 registou-se, com a exceção da Madeira (-3,5%) e comparativamente 

com período homólogo, a subida dos proveitos de aposento nas demais áreas turísticas. O maior 

aumento, em termos absolutos, registou-se no Algarve, com mais €30,4 milhões.

No cômputo global dos primeiros nove meses de 2019, o Algarve foi a região com aumento mais 

significativo, comparativamente com idêntico período de 2018, registando um acréscimo de €50,5 

milhões. 

Proveitos de aposento na hotelaria global
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

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

Fonte:  Turismo de Portugal



No 3º trimestre de 2019, as maiores variações percentuais nos proveitos de aposento da hotelaria 

global e comparativamente com período homólogo, foram as registadas no Norte, com mais 13,8%

O Algarve registou um acréscimo de 6,5%.

De janeiro a setembro de 2019 a variação percentual foi mais acentuada no Alentejo (+15,1%), 

enquanto o Algarve registou uma variação positiva de 6,7%.

Proveitos de aposento na hotelaria global
Variação janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Proveitos de aposento na hotelaria global
Variação 3.º trimestre 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



O Algarve representou, no 3º trimestre de 2019, 38,5% dos proveitos de aposento gerados em 

Portugal, seguido por Lisboa, com 26,2% e o Norte, com 13,4%. 

Proveitos de aposento na hotelaria global
Quota de mercado - 3.º trimestre de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

De janeiro a setembro de 2019, a quota do Algarve situou-se em 30,8%, enquanto Lisboa 

representou 31,8% e o Norte 14,7%.

Proveitos de aposento na hotelaria global
Quota de mercado - janeiro a setembro de 2019

Fonte:  Turismo de Portugal



No acumulado de janeiro a setembro de 2019, o peso dos outros proveitos no total dos proveitos foi 

de 25,0% no Algarve, com a Madeira a registar 34,0% e Lisboa 20,6%.

No 3º trimestre de 2019, o peso dos outros proveitos no total dos proveitos foi de 21,5% no Algarve.

A Madeira continuou a registar o valor mais alto (33,6%) dos outros proveitos, enquanto Lisboa 

registou o valor mais baixo (18,4%).

Percentagem dos outros proveitos nos proveitos totais
3.º trimestre 2019

Fonte:  Turismo de Portugal

Percentagem dos outros proveitos nos proveitos totais
janeiro a setembro 2019

Fonte:  Turismo de Portugal



A média do rácio proveitos/hóspedes no 3º trimestre de 2019 foi de 306,99€, superior em 1,33€ à 

média registada em período homólogo.

7.3. Rácios: proveitos, hóspedes e dormidas

No 3º trimestre de 2019, a média do rácio proveitos/dormidas foi de 70,40€ contra os 66,88€ 

verificados em idêntico período de 2018, atingindo o valor mais alto em agosto, com 77,27€.

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Hóspedes - 3.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Dormidas - 3.º trimestre - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



De janeiro a setembro de 2019, e considerando o rácio proveitos/dormidas, registou-se uma média 

de 54,51€. Agosto teve o maior aumento absoluto, com mais 4,80€.

Considerando o rácio proveitos/hóspedes de janeiro a setembro de 2019, destaca-se o aumento 

registado em janeiro, com mais 8,52€, e setembro, com mais 5,57€.

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Dormidas - janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Hóspedes - janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



No 3º trimestre de 2019 a média do RevPar na hotelaria global do Algarve foi de 103,37€, superior 

em 2,7€ ao valor registado em período homólogo. Agosto, com 129,9€, atingiu o valor mais 

elevado do trimestre.

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

No período de janeiro a setembro de 2019, os valores registados foram superiores, com exceção 

de março (-2,3€) e maio (-0,7€), aos alcançados no mesmo período de 2018, com a maior 

diferença a verificar-se no mês de agosto (+4,3€).

Fonte:  Turismo de Portugal

RevPar na hotelaria global do Algarve
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

2,3 %



Por tipologia, e no 3º trimestre de 2019, as “Pousadas” registaram, o valor mais elevado, 

seguindo-se a tipologia “Hotéis”.

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

Fonte:  Turismo de Portugal

De janeiro a setembro de 2019 e comparativamente com período homólogo, os valores do 

RevPar, foram, em média, superiores em todas as tipologias, com a exceção da tipologia 

“Aldeamentos Turísticos”. A tipologia “Hotéis-Apartamentos” registou a maior subida (+6,10€).

RevPar na hotelaria global do Algarve, por tipologia
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

Fonte:  Turismo de Portugal



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

No 3º trimestre de 2019 os campos de golfe do Algarve registaram 273,4 mil voltas, mais 8,9 mil que 

em período homólogo.

Verificou-se uma variação trimestral positiva de 3,4% face ao registado no mesmo período de 2018, 

com agosto a registar a maior subida percentual (+6,9%).

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

Voltas nos campos de golfe no Algarve
º trimestre - 2019 vs 2018Variação 3.

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

3,4 %



Voltas nos campos de golfe do Algarve
janeiro a setembro - 2019 vs 2018

De janeiro a setembro de 2019 o número de voltas nos campos de golfe do Algarve foi de 994,5 mil, 

representando um acréscimo de 14,3 mil voltas face a período homólogo.

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 
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