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Apurados os resultados preliminares da atividade turística para todo o ano 

de 2017, salta à vista o passo de gigante dado nos últimos anos pelas 

dormidas na hotelaria classificada da região: de 14,7 milhões em 2012, 

chegámos agora aos 19 milhões de pernoitas anuais, um aumento de 29 por 

cento em cinco anos e uma cifra que consolida a posição cimeira do Algarve 

enquanto maior destino turístico do país. Neste indicador assinala-se ainda 

o acréscimo substancial das dormidas na época baixa, de outubro a maio, 

que em 2012 não ultrapassavam os 5,9 milhões e que em 2017 já eram mais 

de 8,6 milhões de dormidas, crescendo 45 por cento. Outra nota digna de ser 

mencionada são os 15 milhões de dormidas de estrangeiros nos hotéis do 

Algarve só no ano passado – sendo os restantes quatro milhões contributo 

do mercado interno –, circunstância que eleva ainda mais a importância do 

Algarve para o turismo português.

E foram também cinco anos os que bastaram ao destino para atingir outros 

resultados igualmente impressionantes: o número de hóspedes subiu 36 por 

cento, chegando aos 4,1 milhões; os proveitos globais cresceram – imagine-

se! – uns espantosos 76 por cento, somando 1028 milhões de euros; o 

movimento de passageiros no aeroporto de Faro disparou 54 por cento para 

8,7 milhões; e os campos de golfe da região registaram 35 por cento de 

voltas a mais, totalizando 1,3 milhões de voltas de golfe anuais em 2017.

Serão estes resultados meramente conjunturais? Não são! São fruto de uma 

aposta sustentada e diversificada na natureza, na cultura e na gastronomia 

e vinhos, além dos golfes internacionalmente premiados e da atenção ao 

principal atrativo turístico da região, as mais belas praias da Europa.
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A 2.ª edição do programa cultural «365 

Algarve» decorreu de outubro de 2017 a maio 

de 2018 diferenciando a oferta cultural da 

região.  Novas exper iências cul turais 

produziram a união perfeita entre o território e 

as artes e terão continuidade depois do verão.

Portugal foi eleito pela quarta vez consecutiva 

o Melhor Destino de Golfe do Mundo nos World 

Golf Awards 2017. O Algarve arrecadou dois 

galardões nacionais nos Óscares  da 

modalidade e tem o melhor campo (Quinta do 

Lago – Sul) e o melhor hotel de golfe de 

Portugal (Hilton Vilamoura As Cascatas Golf 

Resort & Spa).

O Pine Cliffs Resort foi distinguido como 

Melhor Resort de Lazer de Luxo do Mundo nos 

World Travel Awards 2017, os Óscares do 

Turismo. Com este prémio, a hotelaria de luxo 

do Algarve integra a lista dos melhores hotéis e 

resorts de todo o mundo.

A RTA aderiu ao projeto «Atlantic On Bike – Um 

destino de cicloturismo ímpar para um 

c resc imento  sus ten táve l» ,  que  v isa 

desenvolver a sustentabilidade turística do 

destino baseada na rota ciclável transnacional 

EuroVelo 1 – Rota da Costa Atlântica. Este 

projeto é cofinanciado pelo FEDER através do 

Programa INTERREG Espaço Atlântico.
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2.1. Movimento total de passageiros
O movimento de passageiros no Aeroporto de Faro apresentou, no quarto trimestre de 

2017 e em comparação com igual período de 2016, uma variação positiva de 5,6%, 

representando um acréscimo de 76,4 mil passageiros.

5,6 %

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Movimento de passageiros no Aeroporto de Faro
4.º trimestre 2017 vs 2016

Em 2017, o movimento de passageiros foi de 8,7 milhões, com um acréscimo de 1,09 

milhões de passageiros face ao ano de 2016 e uma variação percentual de 14,4%.

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Movimento anual de passageiros no Aeroporto de Faro
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016



2.2. Movimento de passageiros por país de origem

No que diz respeito à origem dos passageiros movimentados via Aeroporto de Faro no 4º trimestre 

de 2017, em termos absolutos, o destaque pela positiva recai na Alemanha, com mais 34,5 mil 

passageiros (+20,4%) e França, com mais 33,7 mil passageiros (+40,5%). Portugal registou mais 

9,8 mil passageiros, correspondendo a um acréscimo de 10,7%.

Em sentido contrário, o Reino Unido registou menos 27,0 mil passageiros (-3,9%).

De janeiro a dezembro de 2017 os passageiros oriundos do Reino Unido registaram um aumento 

percentual de 11,2%, representando mais 448,5 mil passageiros que em idêntico período de 

2016. De salientar ainda a Alemanha, com mais 191,9 mil passageiros (+21,8%) e a França, com 

mais 165,9 mil passageiros (+39,7%). Portugal registou mais 70,3 mil passageiros (+19,0%).

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
4.º trimestre - 2017 vs 2016

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal



No total de 2017, o Reino Unido registou uma quota de 50,9% do total de passageiros 

desembarcados no aeroporto de Faro, seguido da Alemanha com 12,0% e Irlanda com 

8,7%.

Portugal teve uma quota de mercado de 4,6%. 

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
Quota de mercado  - 4.º trimestre 2017

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

No 4º trimestre de 2017 e por quota de mercado, de referir a importância que o Reino 

Unido teve no movimento global de passageiros no Aeroporto de Faro (46,2%), seguido 

da Alemanha (14,2%) e Holanda (8,9%). Portugal representa 7,1% do total de 

passageiros.

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
Quota de mercado - acumulado 2017

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal



3.1. Número total de hóspedes

No 4º trimestre de 2017, o número total de hóspedes na hotelaria global foi de 68,6 mil, com um 

aumento percentual de 6,5% e absoluto de 41,9 mil hóspedes, comparativamente com o mesmo 

trimestre de 2016. 

Verificou-se o aumento de 15,6 mil hóspedes estrangeiros (+3,1%) e de 26,4 mil hóspedes 

portugueses (+18,1%).

No ano de 2017, o total de hóspedes na hotelaria do Algarve foi de 4,13 mil, contra os 3,93 mil 

registados em 2016.

O aumento foi de 200,3 mil hóspedes (+5,1%), dos quais 167,2 mil estrangeiros (+ 5,9%) e 33,1 

portugueses (+3,0%). 

                                                                                                                                                         

Hóspedes na hotelaria global 
4.º trimestre 2017 vs 2016 

03

Fonte:  Turismo de Portugal

6,5 %

Hóspedes na hotelaria global 
Acumulado - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal



Hóspedes por tipologia de alojamento
4.º trimestre 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

3.2. Hóspedes por tipologia de alojamento 

No 4º trimestre de 2017, comparativamente ao período homólogo de 2016, salienta-se o aumento 

em valores absolutos registado nas tipologias “Hotéis”, com mais 21,6 mil hóspedes (+6,9%), e 

“Hotéis-Apartamentos”, com mais 8,0 mil hóspedes (+5,7%).

Hóspedes por tipologia de alojamento
Acumulado - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

No período de janeiro a dezembro de 2017, e comparativamente com período homólogo de 2016, 

salienta-se o aumento percentual registado nas tipologias “Hotéis”, com mais 112,6 mil hóspedes 

(+6,2%) e “Apartamentos Turísticos”, com mais 69,7 mil hóspedes (+9,4%). 



Hóspedes na hotelaria global por país de origem
4.º trimestre 2017 vs 2016 

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia                                                                       Fonte:  Turismo de Portugal

3.3. Hóspedes por país de origem 

Relativamente à origem dos hóspedes na hotelaria global do Algarve, destaca-se, no 4º trimestre 

e face a idêntico período de 2016, um decréscimo do número de hóspedes provenientes do Reino 

Unido, com menos 17,6 mil hóspedes (-9,0%). Portugal, com mais 26,4 mil hóspedes (+18,1%) e 

Espanha com mais 6,6 mil hóspedes (+15,7%) são os destaques pela positiva. 

Hóspedes na hotelaria global por país de origem
Acumulado - 2017 vs 2016 

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia                                                                       Fonte:  Turismo de Portugal

De janeiro a dezembro, o decréscimo de hóspedes oriundos do Reino Unido foi de 5,8 mil 

hóspedes (-0,5%). Pela positiva, o realce recaiu nos hóspedes de Portugal, com mais 33,1 mil 

hóspedes (+3,0%), França (mais 25,3 mil hóspedes/ +13,%) e Alemanha (mais 23,9 mil 

hóspedes/+7,4%).



Hóspedes por país de origem - Quota de mercado
4.º trimestre 6201

Hóspedes por país de origem - Quota de mercado
janeiro a dezembro de 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia                                                                       

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia                                                                       

3.4. Hóspedes - Quota de mercado

Por quota de mercado, o principal destaque do 4º trimestre de 2017 vai para os hóspedes 

provenientes do Reino Unido, com 26,6% de quota, seguido de Portugal com 25,7% e da 

Alemanha com 10,9%.

Em 2017, Portugal foi o principal mercado no que se refere aos hóspedes na hotelaria global do 

Algarve, com 27,8% de quota, seguido do Reino Unido, com 27,7% e da Alemanha, com 8,7%.

(a)

(a)



4.1. Número total de dormidas

O número total de dormidas no Algarve, no 4º trimestre de 2017, foi de 2,9 milhões, representando 

uma variação positiva de 4,4% face ao mesmo período de 2016. Em termos absolutos houve um 

acréscimo de 123,0 mil dormidas, repartidas por mais 66,7 mil dormidas de estrangeiros (+2,8%) 

e mais 56,3 mil dormidas de portugueses (+15,1%).

As dormidas registadas em 2017 totalizam 19,02 milhões, mais 5,3% que em 2016. As dormidas 

de estrangeiros tiveram um incremento de 5,8% (mais 820,6 mil dormidas), e as dormidas de 

portugueses um acréscimo de 3,7% (mais 142,5 mil dormidas).

Dormidas totais na hotelaria global 
4.º trimestre 2017 vs 2016 

Dormidas totais na hotelaria global 
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

4,4 %



Dormidas na hotelaria global por país de origem
4.º trimestre - 2017 vs 2016 

Dormidas na hotelaria global por país de origem
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

4.2. Dormidas por país de origem

Com referência ao país de origem constata-se que, no 4º trimestre de 2017, Portugal registou 

mais 56,3 mil dormidas (+15,1), a Alemanha 34,1 mil dormidas (9,0%) e o conjunto dos países 

escandinavos mais 22,2 mil (+20,7%).

O realce, contudo, recai na quebra verificada nas dormidas do Reino Unido, com menos 77,0 mil 

dormidas (-7,5%) e Holanda, com menos 11,5 mil dormidas (-4,6%)

Em 2017, e comparativamente com o ano anterior, a Alemanha destaca-se, com mais 179,8 mil 

dormidas (+10,0%%) e a França com mais 88,9 mil dormidas (+10,0%). O Reino Unido teve um 

acréscimo de 0,3%, representando mais 16,2 mil dormidas.

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia                                                                       

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia                                                                       



Variação de dormidas na hotelaria global do Algarve
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

A variação mensal verificada em 2017, comparativamente com 2016, permite-nos concluir que as 

dormidas de portugueses tiveram quebras no 1º semestre - janeiro (-3,4 mil), março (-67,5 mil), 

maio (-1,2 mil) e junho (-26,3 mil). Nos restantes meses registou-se uma subida, especialmente 

em julho, em que se contabilizaram mais 26,5 mil dormidas de portugueses.

Quanto aos estrangeiros, registaram-se subidas na generalidade dos meses – a exceção foi 

março, com menos 2,8 mil dormidas-, com o mês de abril a registar mais 274,8 mil dormidas, a que 

não foi alheio o fator Páscoa, e junho a alcançar mais 125,6 mil dormidas.



Quota de mercado - dormidas na hotelaria global por país de origem
4.º trimestre  de 2017

4.3. Quota de mercado

Os países com maior representatividade no 4º trimestre de 2017, de acordo com o indicador 

“dormidas”, foram o Reino Unido, com 32,4% das dormidas, seguido de Portugal, com 14,7% e 

Alemanha com 14,1%.

Em 2017, o Reino Unido registou uma quota de 31,8% de dormidas, seguido de Portugal com 

21,0% e Alemanha com 10,4%. 

Fonte:  Turismo de Portugal(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia                                                                       

Quota de mercado - dormidas na hotelaria global por país de origem
janeiro a dezembro de 2017 

Fonte:  Turismo de Portugal(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia                                                                       



Dormidas totais na hotelaria global por tipologia de alojamento
4.º trimestre 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

4.4. Dormidas por tipologia de alojamento

No 4º trimestre de 2017 é de realçar o aumento de dormidas verificado nas tipologias “Hotéis” 

(+6,4%), “Apartamentos Turísticos” (+6,3%) e “Aldeamentos Turísticos” (+3,6%).

Em 2017, destacam-se as subidas, face ao registado em 2016, nas tipologias “Hotéis” (+7,8%), 

“Apartamentos Turísticos” (+5,3%) e “Aldeamentos Turísticos” (+3,7%).

Dormidas totais na hotelaria global por tipologia de alojamento
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal



5.1. Taxa de ocupação - quarto

A taxa de ocupação (quarto) média registada no 4º trimestre de 2017 situou-se em 46,2%, com 

uma quebra de 3,0 p.p. face a período homólogo de 2016. Outubro, com 70,7%, foi o mês que 

registou a taxa de ocupação (quarto) mais elevada.

No cômputo de 2017, a taxa de ocupação (quarto) situou-se nos 66,2%, com um aumento de 1,7 

p.p. face ao verificado em 2016.

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global do Algarve
4.º trimestre 2017 vs 2016 

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global do Algarve
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016 

3 p.p.

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

1,7 p.p.



No 4º trimestre de 2017, a diferença entre a taxa de ocupação (quarto) registada no Algarve e a 

verificada no todo nacional, em idêntico período de 2016, passou de 12,5 p.p. em 2016 para 10,8 

p.p. em 2017, favoráveis ao todo nacional.

No conjunto do ano de 2017 a diferença, favorável ao Algarve, situa-se nos 2,3 p.p., contra os 1,1 

p.p. registados em 2016.

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global do Algarve
Algarve vs Portugal - 4.º trimestre  - 2017 vs 2016

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global do Algarve
Algarve vs Portugal - janeiro a dezembro - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



Em 2017 registou-se uma subida generalizada das taxas de ocupação (quarto), com destaque 

para os meses de agosto e setembro, com taxas a variarem entre os 88,7% (“Hotéis”, em 

setembro) e 94,9% (“Hotéis-Apartamentos”, em agosto).

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global do Algarve por tipologia
janeiro a dezembro de 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Por tipologia, o principal destaque recai na ocupação (quarto) verificada em outubro em “Hotéis-

Apartamentos” com 76,0% e em “Hotéis”, com 70,2%.

Taxa de ocupação (quarto) na hotelaria global do Algarve por tipologia
4.º trimestre 2017

Fonte:  Turismo de Portugal



De janeiro a dezembro de 2017 a ocupação média (cama) foi na ordem dos 49,9%, superior em 

1,4 p.p. face ao ano de 2016.

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global do Algarve
Algarve vs Portugal - 4.º trimestre - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

5.2. Taxa de ocupação - cama

A taxa de ocupação média, por cama, na hotelaria do Algarve, no 4º trimestre de 2017, situou-se 

nos 31,7%, representando uma descida de 0,8 p.p. face a idêntico período de 2016.

Outubro registou a maior taxa de ocupação do trimestre (50,9%), com novembro (-1,3 p.p.) e 

dezembro (-1,0 p.p.) a registarem uma quebra face à ocupação verificada em período homólogo.

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global do Algarve
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal



Em 2017, a diferença, favorável ao todo nacional, diminuiu 0,1 p.p. comparativamente com igual 

período de 2016, situando-se agora nos 2,3 p.p.

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global do Algarve
Algarve vs Portugal - janeiro a dezembro - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

No 4.º trimestre de 2017, a diferença entre os resultados do todo nacional e os da região algarvia 

situou-se nos 10,0 p., favoráveis a Portugal.

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global do Algarve
Algarve vs Portugal - 4.º trimestre  - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal



No conjunto de 2017, a tipologia “Pousadas” tem a taxa de ocupação (cama) mais elevada do 

conjunto das tipologias, com 62,2%, seguido da tipologia “Hotéis”, com 60,0%. 

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global do Algarve por tipologia
janeiro a dezembro de 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Por tipologia, e considerando o último trimestre de 2017, destaca-se a taxa de ocupação (cama) 

verificada na tipologia “Pousadas”, com 43,5%, e a tipologia “Hotéis” a registar 38,6%.

Taxa de ocupação (cama) na hotelaria global do Algarve por tipologia
4.º trimestre de 2017

Fonte:  Turismo de Portugal



6.1. Estada média

A estada média dos hóspedes na hotelaria global do Algarve, durante o 4.º trimestre de 2017, 

diminui 0,10 noites face a idêntico período de 2016, situando-se nas 4,10 noites de estada média. 

Estada média de hóspedes na hotelaria global
4.º trimestre - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

Estada média de hóspedes na hotelaria global
janeiro a dezembro - 2017-2016

Fonte:  Turismo de Portugal

No cômputo geral de 2017, a estada média de hóspedes na hotelaria global do Algarve situou-se 

nas 4,60 noites, mais 0,01 noites que em 2016.

2 2

0,10



Em 2017 e comparativamente com 2016, verificou-se que os estrangeiros mantiveram a mesma 

estada média (4,99 noites), enquanto os portugueses pernoitaram, em média, 3,57 noites. Dos 

estrangeiros, o maior destaque vai para a estada média dos holandeses, com 6,67 noites, 

seguido dos alemães com 5,67 noites e dos hóspedes provenientes do Reino Unido, com 5,43 

noites.

Estada média de hóspedes, por país de origem na hotelaria global
janeiro a dezembro  - 2017 vs 2016

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia                                                                       

6.2. Estada média por país de origem

Por país de origem, destacaram-se, no 4º trimestre de 2017, as subidas da estada média dos 

hóspedes oriundos da França (+0,71 noites) e Bélgica (+0,25 noites).

Espanha, com menos 0,98 noites, apresentou a descida mais acentuada. Holanda (6,82 noites) 

registou a maior estada média neste trimestre.

No seu conjunto, os estrangeiros tem uma descida de 0,02 noites de estada média e os 

portugueses de 0,07 noites de estada média.

Estada média de hóspedes, por país de origem na hotelaria global
4.º trimestre - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia                                                                       

(a
)

(a
)
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Fonte:  Turismo de Portugal



6.2. Estada média por tipologia

No 4.º trimestre de 2017, a estada média na tipologia “Aldeamentos Turísticos” atingiu as 5,51 

noites, seguindo-se a tipologia “Apartamentos Turísticos”, com 5,05 noites e a tipologia “Hotéis-

Apartamentos”, com 4,99 noites de estada média.

Estada média de hóspedes, por tipologia, na hotelaria global
4.º trimestre - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

Em 2017, a tipologia “Aldeamentos Turísticos” registou 5,78 noites de estada média, seguindo-se 

a tipologia “Hotéis-Apartamentos”, com 5,08 noites e a tipologia “Apartamentos Turísticos”, com 

uma estada média de 5,06 noites.

Estada média de hóspedes, por tipologia, na hotelaria global
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal



7.1. Proveitos totais

Durante o 4.º trimestre de 2017 verificou-se, a nível nacional, e tendo como referência igual 

período de 2016, uma subida dos proveitos totais resultantes das atividades dos 

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

registou-se na A.M. Lisboa, com mais 47,20 milhões de euros, seguindo-se o Norte, com mais 

15,63 milhões de euros e o Algarve, com mais 13,07 milhões de euros (+11,2%).

Proveitos totais na hotelaria global - 4.º trimestre
2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

11,2 % 

Em 2017, o Algarve teve um acréscimo de proveitos totais, face a 2016, no valor de 119,66 

milhões de euros (+13,2%), só superado por Lisboa, com um aumento de 189,63 milhões de 

euros(+21,6%).

Em termos absolutos, o Algarve passou a ser a segunda região com mais proveitos totais, com 

1,028,01 milhões de euros.

Proveitos totais na hotelaria global 
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

13,2 % 



Comparativamente com período homólogo de 2016, o Algarve cresceu 11,2% no 4.º trimestre de 

2017.

No total apurado de 2017, a região algarvia teve um crescimento percentual de 13,2%. 

Proveitos totais na hotelaria global, por região turística
Variação 4.º trimestre 2017/16

Proveitos totais na hotelaria global, por região turística
Variação janeiro a dezembro 2017/16

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



Em 2017, o Algarve alcançou uma quota de 30,3%, com Lisboa a alcançar 31,4% e o Norte a 

registar 12,7%.

Proveitos na hotelaria global
Quota de mercado - janeiro a dezembro de 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Por quotas, no 4.º trimestre de 2017, o Algarve representou 19,6% dos proveitos totais obtidos a 

nível nacional, ficando Lisboa com 38,6% e o Norte com 14,5%.

Proveitos na hotelaria global
Quota de mercado - 4.º trimestre de 2017

Fonte:  Turismo de Portugal



Proveitos totais, por tipologia, na hotelaria global
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

No ano de 2017, os proveitos totais verificados na tipologia “Hotéis” atingiram os 583,45 milhões 

de euros, mais 74,05 milhões de euros que em 2016. De registar um acréscimo de 21,45 milhões 

de euros na tipologia “Hotéis-Apartamentos”.

Proveitos totais, por tipologia, na hotelaria global
4.º trimestre - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

No 4.º trimestre de 2017, e por tipologia, salienta-se a tipologia “Hotéis”, com um acréscimo de 

6,59 milhões de euros, dos quais 1,21 milhões de euros do conjunto de hotéis de 5 estrelas e 3,84 

milhões de euros dos hotéis de 4 estrelas.



Proveitos de aposento na hotelaria global
4.º trimestre - 2017 vs 2016 

7.2. Proveitos por aposento

Durante o 4.º trimestre de 2017 verificou-se, a nível nacional e à semelhança do sucedido com os 

proveitos totais, tendo como referência o mesmo período de 2016, 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 na A.M. Lisboa, com mais 41,88 

milhões de euros, seguido do Norte, com mais 11,30 milhões de euros e do Algarve, com mais 

10,54 milhões de euros.

Fonte:  Turismo de Portugal

No cômputo global de 2017 e comparativamente com período homólogo, o Algarve registou um 

acréscimo de 94,75 milhões de euros, só suplantado por Lisboa, com mais 156,41 milhões de 

euros.

Proveitos de aposento na hotelaria global
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal



No 4.º trimestre de 2017, as maiores variações percentuais nos proveitos de aposento da 

hotelaria global, comparando com período homólogo, foram registadas em Lisboa e na região 

Centro, com mais 27,5% cada, seguindo-se o Alentejo, com 25,4%. 

O Algarve registou uma variação positiva de 13,7%.

No conjunto de 2017, o Algarve atingiu uma variação de mais 14,2%. Lisboa conseguiu a maior 

variação de todo o território nacional, com mais 23,8%, seguido de perto pelos Açores, com mais 

23,0%.

Proveitos de aposento na hotelaria global do Algarve
Variação 4.º trimestre - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

Proveitos de aposento na hotelaria global do Algarve
Variação janeiro a dezembro 2017 / 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

13,7 %



O Algarve representou, no 4.º trimestre de 2017, 18,6% dos proveitos de aposento gerados em 

Portugal, atrás de Lisboa com 41,4%.

De janeiro a dezembro de 2017, a quota do Algarve situou-se em 30,7%, enquanto Lisboa atingiu 

os 32,7% e o Norte 13,1%.

Proveitos de aposento na hotelaria global
Quota de mercado - 4.º trimestre de 2017

Proveitos de aposento na hotelaria global
Quota de mercado - janeiro a dezembro de 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal
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No 4.º trimestre de 2017, por tipologia, os “Hotéis” registaram proveitos de aposento no valor de 

46,83 milhões de euros, e os “Hotéis-Apartamentos” 15,98 milhões de euros.

Proveitos de aposento na hotelaria global, por tiplogia
4.º trimestre - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

No final de 2017, os proveitos de aposento da tipologia “Hotéis” foram na ordem dos 408,47 

milhões de euros (+15,9%) e os “Hotéis-Apartamentos” registaram 148,18 milhões de euros 

(+12,7%).

Proveitos de aposento na hotelaria global, por tiplogia
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal
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No último trimestre de 2017, a diferença entre os proveitos totais e os proveitos de aposento, no 

Algarve, foi de 42,60 milhões de euros, só suplantado por Lisboa, com 61,11 milhões de euros.

Outros proveitos na hotelaria global
4.º trimestre - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

O acumulado do ano de 2017 mostra que os outros proveitos representaram 25,9% do total dos 

proveitos no Algarve, com os proveitos de aposento a representarem 74,1% do total dos 

proveitos.

Madeira é a região onde o valor dos outros proveitos é maior, representando 35,3% do total dos 

proveitos, enquanto em Lisboa os proveitos por aposento foram os mais elevados, representando 

76,3% do total dos proveitos. 

Percentagem dos outros proveitos na hotelaria global
janeiro a dezembro 2017

Fonte:  Turismo de Portugal
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Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Dormidas - 4.º trimestre - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

7.3. Rácios: proveitos, hóspedes e dormidas

No 4.º trimestre de 2017 manteve-se a tendência de crescimento observada nos trimestres 

anteriores, considerando os rácios proveitos/hóspedes e proveitos/dormidas. 

O rácio proveitos/dormidas deste trimestre foi de 42,43€ contra os 39,75€ verificados em idêntico 

período de 2016, com outubro a atingir 47,24€.

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Hóspedes - 4.º semestre - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

A média do rácio proveitos/hóspedes neste trimestre foi de 174,77€, contra os 167,78€ verificados 

em 2016, com uma variação positiva em todos os meses, com realce para outubro, com 213,52€, 

face a 203,11€ verificados em 2016.
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Proveitos totais na hotelaria global do Algarve - Rácio Proveitos/Dormidas
janeiro a dezembro- 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

Em 2017, e considerando o rácio proveitos/dormidas, verifica-se uma subida generalizada em 

todos os meses, atingindo a maior diferença em agosto, com mais 6,24€, e maio com mais 4,84€ 

do que no mesmo período de 2016.

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve - Rácio Proveitos/Hóspedes
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016 

Fonte:  Turismo de Portugal

Considerando o rácio proveitos/hóspedes de janeiro a dezembro de 2017, a tendência foi a 

mesma, com a maior diferença a verificar-se no mês de agosto (+ 31,04€), seguido de julho (+ 

25,98€).
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De janeiro a dezembro de 2017 houve um acréscimo médio de 3,74€ no rácio proveitos/dormidas 

e de 17,76€ no rácio proveitos/hóspedes, face aos resultados verificados no período homólogo.

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve - Rácios Proveitos/Dormidas/Hóspedes
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal

A média dos dois rácios permite concluir que no 4.º trimestre de 2017 houve um acréscimo médio 

mensal de 2,68€ nos proveitos por dormida e de 6,99€ nos proveitos por hóspede, face aos 

resultados verificados no mesmo período de 2016.

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve - Rácios Proveitos/Dormidas/Hóspedes
Variação 4.º trimestre 2017 vs 2016

Fonte:  Turismo de Portugal
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No 4.º trimestre de 2017 a média do RevPar na hotelaria global do Algarve foi de 35,8€, superior 

em 4,6€ ao valor obtido no período homólogo de 2016. Outubro, com 47,1€ atinge o valor mais 

elevado do trimestre.

37

RevPar na hotelaria global do Algarve
4.º trimestre de 2017 / 2016

RevPar na hotelaria global do Algarve
Janeiro a dezembro - 2017 / 2016 

No período de janeiro a dezembro de 2017, os valores mensais registados são superiores, com a 

exceção de março, aos alcançados no mesmo período de 2016. A maior diferença verificou-se em 

agosto (+13,4€) e em julho (+9,9€). 

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal
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RevPar na hotelaria global do Algarve, por tipologia
4.º trimestre de 2017

RevPar na hotelaria global do Algarve, por tipologia
janeiro a dezembro - 2017 e 2016

Por tipologia, e no 4º trimestre de 2017, as “Pousadas” registaram o valor mais elevado, seguido 

da tipologia “Hotéis”. A tipologia “Apartamentos Turísticos”, pelo contrário, teve os valores mais 

baixos.

Em 2017, os valores do RevPar, foram, em média, superiores em todas as tipologias. A tipologia 

“Pousadas” teve um acréscimo médio de 9,98€, os “Hotéis” de 7,23€ e os “Hotéis-Apartamentos” 

de 5,19€.

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



Voltas nos campos de golfe no Algarve
4.º trimestre  - 2017 vs 2016 

No 4.º trimestre de 2017, os campos de golfe do Algarve registaram 345.262 voltas, mais 23.109 

mil do que em idêntico período de 2016.

Verificou-se uma variação positiva trimestral de 7,2%, com a maior subida absoluta registar-se no 

mês de outubro, com mais 9.670 voltas (+6,0%), face ao obtido em 2016. Dezembro registou uma 

variação positiva de 17,5%, representando mais 7.904 voltas.

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

Voltas nos campos de golfe no Algarve
Variação 4.º trimestre - 2017 vs 2016 

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 
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Voltas nos campos de golfe no Algarve
Variação janeiro a dezembro - 2017 vs 2016 

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

Voltas nos campos de golfe no Algarve
janeiro a dezembro - 2017 vs 2016 

Em 2017, realce para um acréscimo de 64.418 voltas nos campos de golfe do Algarve, 

comparativamente com o verificado em 2016. Outubro foi o mês com maior número de voltas 

(170.994), seguido de março (158.084) e maio (147.897).

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

A variação percentual, face ao registado em 2016, foi de 5,0%, com os meses de dezembro (+ 

17,5%) e janeiro (+ 11,9%) a atingirem valores mais elevados. Fevereiro (- 2,7%), abril (-2,1%) e 

julho (-0,8) registaram variações negativas em 2017.
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