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Julho, agosto e setembro são os meses com mais procura e melhores 

taxas de ocupação nos destinos turísticos tradicionalmente associados 

ao produto Sol e Mar, como é o caso do Algarve. Na região, as praias 

enchem-se de gente, os hotéis sobem a ocupação para máximos anuais 

e os restaurantes trabalham intensamente para dar resposta ao aumento 

da procura, que também se faz sentir nas chegadas internacionais ao 

aeroporto de Faro. Não admira, portanto, que este seja o período do ano 

com os maiores resultados absolutos e, simultaneamente, com as 

menores variações relativas, devido à curta margem ainda disponível 

para crescer na chamada época alta do turismo balnear.

Neste contexto, é agora publicado o boletim de conjuntura do terceiro 

trimestre de 2018, período em que – ainda assim – sobressai o aumento 

do número de hóspedes em 1,2%. Em grande parte, esse crescimento 

resulta do aumento do número de hóspedes de Portugal (+9%), que 

ascendeu à condição de 1.º mercado emissor para o Algarve, com 

um terço de todos os hóspedes. Em contrapartida, no mesmo período 

decresceram os hóspedes provenientes do Reino Unido (-11,9%), 

mercado que alcançou uma quota de 21,7%.

Outros resultados do trimestre na região: há mais dormidas de 

portugueses e menos de estrangeiros, com a hotelaria a totalizar 8,1 

milhões de pernoitas (-1,8%); sobem os proveitos totais resultantes das 

atividades dos empreendimentos turísticos para 557,7 milhões de euros 

(+3,4%); jogam-se 264,7 mil voltas de golfe (-2,2%)

João Fernandes
Presidente da Região de Turismo do Algarve

Publicação editada pela Região de Turismo do Algarve

Tel.: 289 800 510 | Fax: 289 800 452
e-mail: planeamento@turismodoalgarve.pt
Internet: www.visitalgarve.pt | www.turismodoalgarve.pt

Textos e análises:
Área de Planeamento 
Área das Relações Externas

Conceção gráfica e paginação: 
Área de Comunicação e Imagem

Documento disponível para download no endereço:
www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/545/publicacoes.aspx

A informação estatística divulgada neste boletim tem as seguintes fontes:
ANA – Aeroportos Algarve - www.ana.pt
Associação Algarve Golfe – www.algarvegolfe.com
Instituto Nacional de Estatística (INE) – www.ine.pt 
Turismo de Portugal, I.P./ Proturismo – www.turismodeportugal.pt

«Algarve, Bonito por Natureza» é a assinatura da 

campanha de sensibilização ambiental lançada 

pela RTA com foco na prevenção e correta fruição 

do património natural da região. Miúdos e graúdos, 

turistas e residentes, todos são incentivados a 

adotar boas práticas ambientais.

A direção da comissão executiva da RTA, liderada 

pelo anterior vice-presidente da entidade, tomou 

posse para o mandato de 2018-23. João 

Fernandes conta com uma equipa constituída por 

Fátima Catarina, vice-presidente, Nuno Monteiro, 

António Pina e José Matias.

O «Incentivo Algarve», iniciativa da RTA que visa 

premiar as agências de viagens nacionais e 

espanholas com mais reservas de alojamento 

efetuadas ao longo do ano, reuniu 15 agentes de 

viagens numa aventura de três dias com um 

programa especial pelo sotavento algarvio.

O Algarve tem o «Melhor Campo de Golfe» do país 

pelo 7.º ano consecutivo (Onyria Palmares, em 

Lagos) e outras três unidades hoteleiras de foram 

distinguidas na 15.ª edição dos Publituris Portugal 

Travel Awards (VILA VITA Parc, em Lagoa e 

Salgados Palm Village e Vila Joya, em Albufeira).

A «Mesa de Albufeira / Mar de Olhos de Água» é 

uma das vencedoras do concurso «7 Maravilhas à 

Mesa». Os ouriços-do-mar, a cataplana de peixe e 

as famosas laranjas do Algarve são os produtos-

estrela, acompanhados dos vinhos da Adega do 

Cantor «Vida Nova 2017» rosé e «Onda Nova 

2014» branco.



1.1. Movimento total de passageiros
O movimento de passageiros no Aeroporto de Faro apresentou, no terceiro trimestre de 2018 e em 

comparação com igual período de 2017, uma variação negativa de 3,6%, o que representa uma 

diminuição de 125,4 mil passageiros.

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Movimento de passageiros no Aeroporto de Faro
3.º trimestre 2018 vs 2017

3,6 %

Nos primeiros nove meses de 2018 o movimento de passageiros foi de 7,1 milhões, com uma 

descida de 164,2 mil passageiros face a idêntico período de 2017, representando uma variação 

percentual de -2,3%.

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Movimento de passageiros no Aeroporto de Faro
janeiro a setembro 2018 vs 2017

2,3 %



1.2. Movimento de passageiros por país de origem

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

de 2018, há a destacar, pela positiva, a França, com mais 50,9 mil passageiros (+22,7%) e Espanha, 

com mais 10,0 mil passageiros (+47,0%). Pela negativa, assinalam-se os números registados pelo 

Reino Unido, com menos 162,2 mil passageiros (-8,9%), Holanda, com menos 18,7 mil passageiros 

(-7,0%) e Alemanha, com menos 9,8 mil passageiros (-2,4%). 

Portugal registou mais 7,9 mil passageiros, correspondendo a um acréscimo percentual de 5,6%.

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
3.º trimestre 2018 vs 2017

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal



Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
janeiro a setembro 2018 vs 2017

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

De janeiro a setembro de 2018, e comparativamente com período homólogo, os passageiros 

oriundos do Reino Unido registaram uma quebra percentual de 7,8%, representando 3,4 milhões, 

menos 290,5 mil passageiros que em idêntico período de 2017.

De salientar ainda a França, com 593,3 mil passageiros, mais 126,5 mil que em período homólogo e 

com uma variação positiva de 27,1% e a Espanha com 67,4 mil passageiros, com um acréscimo de 

22,2 mil passageiros e uma variação de + 49,0%.

Portugal registou um total de 366,5 mil passageiros, com um aumento percentual de 8,4%, 

representando mais 28,3 mil passageiros.



Até setembro de 2018, o Reino Unido teve uma quota de 48,0% do total de passageiros 

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

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

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
Quota de mercado  - 3.º trimestre 2018

Movimento de passageiros no aeroporto de Faro por principais países de origem 
Quota de mercado  - acumulado 2018

Por quota de mercado, é de referir a importância que o Reino Unido (48,7%) teve no movimento 

global de passageiros verificado no 3º trimestre de 2018, seguido da Alemanha (11,7%) e Irlanda 

(9,2%). 

Portugal representou 4,4% do total de passageiros.

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal

Fonte: ANA - Aeroportos de Portugal



2.1. Número total de hóspedes

No 3º trimestre de 2018, o número total de hóspedes na hotelaria global foi de 1,7 milhões, com um 

aumento percentual de 1,2% e absoluto de 20,2 mil hóspedes, comparativamente com o mesmo 

trimestre de 2017. 

Verificou-se o aumento de 45,8 mil hóspedes portugueses (+9,0%) e menos 28,1 mil hóspedes 

estrangeiros (-2,4%).

No conjunto dos primeiros nove meses de 2018, o total de hóspedes na hotelaria do Algarve foi de 

3,49 milhões, face aos 3,46 milhões registados em período homólogo.

O aumento foi de 31,8 mil hóspedes (+0,9%), dos quais mais 82,0 mil portugueses (+8,4%) e menos 

50,2 mil estrangeiros (-2,0%).

Hóspedes na hotelaria global 
3.º trimestre 2018 vs 2017

Hóspedes na hotelaria global 
janeiro a setembro 2018 vs 2017

02

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

1,2 % 



No período de janeiro a setembro de 2018, e comparativamente com período homólogo, destaca-se 

o aumento percentual registado na tipologia “Hotéis”, com mais 4,4% (+71,1 mil hóspedes), com 

maior realce nos “Hotéis 4*”, que registaram mais 62,1 mil hóspedes (+8,2%).

Hóspedes por tipologia de alojamento
3.º trimestre 2018 vs 2017

Hóspedes por tipologia de alojamento
janeiro a setembro 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

2.2. Hóspedes por tipologia de alojamento 

No 3º trimestre de 2018 o destaque recai na tipologia “Hotéis” que registou, relativamente ao 

período homólogo, um aumento percentual de 5,2% e absoluto de 39,3 mil hóspedes.

Os “Hotéis 4*” registaram mais 34,3 mil hóspedes (+9,9%) e os “Hotéis 5*” atingiram uma variação 

positiva de 5,0%, referente a mais 9,8 mil hóspedes.



Hóspedes na hotelaria global por país de origem
3.º trimestre 2018 vs 2017

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

De janeiro a setembro de 2018, o acréscimo de hóspedes oriundos da França foi de 24,8 mil 

(+13,9%), seguindo-se Espanha, com mais 13,4 mil (+5,4%). 

Os hóspedes oriundos do Reino Unido tiveram uma quebra de 9,5%, com menos 88,8 mil hóspedes 

e os provenientes da Holanda de menos 26,8 (-14,7%).

Hóspedes na hotelaria global por país de origem
janeiro a setembro 2018 vs 2017

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

2.3. Hóspedes por país de origem 

Relativamente ao país de origem dos hóspedes na hotelaria global do Algarve, verificou-se, neste 

trimestre e face a idêntico período de 2017, uma diminuição do número de hóspedes provenientes 

do Reino Unido, com menos 49,5 mil hóspedes (-11,9%) e Holanda, com menos 10,6 mil hóspedes 

(-14,5%). 

Pela positiva, além dos portugueses,assinalam-se os hóspedes oriundos de Espanha, com mais 

10,6 mil (+8,3%) e de França, com mais 7,1 mil (+8,6%). 

(a)

(a)



Hóspedes por país de origem
Quota 3.º trimestre 2018

Hóspedes por país de origem
Quota janeiro a setembro 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

2.4. Hóspedes - Quota de mercado

Por quota de mercado, o principal destaque do 3º trimestre de 2018 vai para os hóspedes 

portugueses, com 33,0% de quota, seguindo-se os hóspedes provenientes do Reino Unido com 

21,7% e de Espanha com 8,2%.

Nos primeiros nove meses de 2018, o Portugal representou 29,4% do total de hóspedes na hotelaria 

global do Algarve, seguido do Reino Unido, com 24,4% e da Espanha, com 7,5%.

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia

(a)

(a)



3.1. Número total de dormidas

O número total de dormidas no Algarve, no 3º trimestre de 2018, foi de 8,1 milhões, representando 

uma variação negativa de 1,8% face ao mesmo período de 2017. Em termos absolutos houve um 

decréscimo de 146,5 mil dormidas, resultante de mais 238,3 mil dormidas de portugueses (+10,6%) 

e menos 384,8 mil dormidas de estrangeiros (-6,5%).

Dormidas totais na hotelaria global 
3.º trimestre 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

As dormidas registadas nos primeiros nove meses de 2018 totalizaram 15,8 milhões, menos 1,8% 

do que em período homólogo. As dormidas de estrangeiros tiveram uma descida de 5,1% (menos 

750,2 mil dormidas), e as dormidas de portugueses subiram 9,8% (mais 348,6 mil dormidas).

Dormidas totais na hotelaria global 
janeiro a setembro 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

1,8%

1,8%
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Dormidas na hotelaria tradicional por país de origem
3.º trimestre - 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

3.2. Dormidas por país de origem

No 3º trimestre de 2018, e por país de origem, destacam-se as subidas da Espanha, com mais 36,3 

mil dormidas (+8,2%), e dos EUA, com mais 18,7 mil dormidas (+25,6%). 

De realçar ainda as descidas verificadas nas dormidas do Reino Unido (-336,4 mil dormidas/-

14,2%) e Holanda (-78,6 mil dormidas/-16,9%).

De janeiro a setembro de 2018, e comparativamente com período homólogo, destacaram-se a 

França, com mais 62,6 mil dormidas (+7,6%) e Espanha, com mais 43,2 mil dormidas (+5,7%),

Em sentido oposto, o Reino Unido registou uma quebra de 576,0 mil dormidas (-11,3%) e a Holanda 

registou menos 104,1 mil dormidas (-16,3%).

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia

Dormidas na hotelaria tradicional por país de origem
janeiro a setembro 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Escandinávia(a)

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia

(a)



Variação de dormidas na hotelaria global do Algarve
janeiro a setembro de 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

A variação mensal verificada nestes primeiros nove meses de 2018, comparativamente com 2017, 

permite-nos concluir que as dormidas de portugueses registaram uma quebra em abril, atribuível ao 

fator Páscoa, enquanto a maior subida (+94,6 mil dormidas) ocorreu em setembro.

As dormidas de estrangeiros, com a exceção de março (+60,5 mil dormidas a que não será alheio o 

fator Páscoa), registaram variação negativa nos restantes meses, com a maior descida a verificar-

se em agosto (-148,4 mil dormidas).



Quota de mercado - dormidas na hotelaria global por país de origem
3.º trimestre  de 2018

Quota de mercado - dormidas na hotelaria global por país de origem
janeiro a setembro 2018

3.3. Quota de mercado

Os países com maior quota de mercado no 3º trimestre de 2018, de acordo com o indicador 

“dormidas”, foram Portugal, com 31,0% das dormidas, seguido do Reino Unido com 25,4% e 

Alemanha, com 7,8%.

No acumulado de janeiro a setembro de 2018, o Reino Unido registou uma quota de 28,6% de 

dormidas, seguido de Portugal com 24,7% e Alemanha com 9,3%. 

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia

(a) Dinamarca/Finlândia/Noruega e Suécia

(a)

(a)



Dormidas totais na hotelaria global por tipologia de alojamento
3.º trimestre 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

3.4. Dormidas por tipologia de alojamento

No 3º trimestre de 2018, e por tipologia de alojamento, o destaque recai na subida verificada na 

tipologia “Apartamentos Turísticos”, com mais 27,8 mil dormidas (+1,5%). A tipologia “Hotéis” 

registou uma quebra de 56,5 mil dormidas (-1,6%), não obstante a subida verificada nos “Hotéis 5*”, 

com mais 18,7 mil dormidas (+2,0%).

Dormidas totais na hotelaria global por tipologia de alojamento
janeiro a setembro 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

No período de janeiro a setembro de 2018 e comparativamente com período homólogo, assinala-se 

uma descida generalizada em todas as tipologias, mais acentuada nos “Hotéis” (-68,2 mil dormidas 

/-1,0%) e “Hotéis-Apartamentos” (-174,9 mil dormidas/-4,5%)



4.1. Estada média

A estada média na hotelaria global do Algarve, durante o 3º trimestre de 2018, regrediu 0,01 noites 

face a idêntico período de 2017, 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.
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No cômputo geral dos primeiros nove meses de 2018, a estada média de hóspedes na hotelaria 

global do Algarve situou-se nas 4,3 noites, menos 0,10 noites que em período homólogo, com 

janeiro, fevereiro e abril a registarem subidas e os restantes meses descidas na estada média.

Fevereiro registou a maior subida (+0,05 noites) e junho a descida mais significativa (-0,25 noites).

Estada média de hóspedes na hotelaria global
3º trimestre - 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

??
noites

Estada média de hóspedes na hotelaria global
janeiro a setembro - 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal



4.2. Estada média por país de origem

No 3º trimestre de 2018 e por país de origem, destaca-se a subida da estada média dos 

portugueses, face a período homólogo, com mais 0,07 noites de estada média.

Os estrangeiros, não obstante a subida da Alemanha, com mais 0,11 noites, apresentaram uma 

descida global de 0,21 noites de estada média, destacando-se as quebras dos turistas provenientes 

de França (-0,41 noites) e Bélgica (-0,11 noites).

Estada média de hóspedes, por nacionalidade, na hotelaria global
3.º trimestre - 2018 vs 2017

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

De janeiro a setembro de 2018 e comparativamente com idêntico período de 2017, verifica-se que 

os portugueses atingiram 3,80 noites de estada média (+0,07 noites), os estrangeiros registaram 

4,83 noites de estada média, (-0,16 noites), tendo os holandeses, com 6,53 noites, registado a 

estada média mais elevada, seguidos dos alemães com 5,73 noites.

Estada média de hóspedes, por país de origem, na hotelaria global
janeiro a setembro - 2018 vs 2017

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

(a)

(a)



No conjunto dos primeiros nove meses de 2018, a tipologia “Aldeamentos Turísticos” registou 5,78 

noites de estada média, seguida da tipologia “Apartamentos Turísticos” com 5,10 noites e, no 

conjunto da tipologia “Hotéis” (3,99 noites), a referência principal recai nos “Hotéis 5*” , com uma 

estada média de 4,31 noites.

No 3º trimestre de 2018, a estada média na tipologia “Aldeamentos Turísticos” atingiu as 6,10 

noites, seguida da tipologia “Apartamentos Turísticos”, com 5,14 noites. Dentro da tipologia “Hotéis” 

(4,28 noites) o destaque recai sobre os “Hotéis 5*, com uma estada média de 4,68 noites.

Estada média de hóspedes, por tipologia, na hotelaria global
3.º trimestre - 2018 vs 2017

Estada média de hóspedes, por tipologia, na hotelaria global
janeiro a setembro - 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



5.1. Proveitos totais

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

termos absolutos, registou-se no Algarve, com mais €18,1 milhões, seguido de Lisboa, com mais 

€12,5 milhões e do Norte, com mais €11,9 milhões.

Proveitos totais na hotelaria global 
3.º trimestre 2018 vs 2017

Proveitos totais na hotelaria global 
janeiro a setembro 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

No período de janeiro a setembro de 2018, o Algarve teve um acréscimo de €37,3 milhões, face ao 

mesmo período de 2017. Lisboa registou o maior crescimento em valor absoluto, com mais €74,1 

milhões, e o Norte mais €38,4 milhões.
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4,1 % 

3,4 % 



Comparativamente com período homólogo de 2017, o Algarve cresceu 3,4% no 3º trimestre de 

2018.

Proveitos totais na hotelaria, por região turística
Variação 3.º trimestre 2018/17

No total apurado de janeiro a setembro de 2018, a região algarvia teve um crescimento percentual 

de 4,1%. 

Fonte:  Turismo de Portugal

Proveitos totais na hotelaria, por região turística
Variação janeiro a setembro 2018/17

Fonte:  Turismo de Portugal



Por quotas de mercado, no 3º trimestre de 2018, o Algarve representou 40,0% dos proveitos totais 

obtidos a nível nacional, ficando Lisboa com 25,6% e o Norte com 11,6%.

No acumulado de janeiro a setembro de 2018, o Algarve atingiu uma quota de 32,3%, com Lisboa a 

registar 30,5% e o Norte 12,9%.

Proveitos na hotelaria global
Quota de mercado - 3.º trimestre de 2018

Proveitos na hotelaria global
Quota de mercado - janeiro a setembro 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



No 3º trimestre de 2018 e por tipologia, salienta-se a tipologia “Hotéis”, com um acréscimo de €12,3 

milhões, dos quais €11,3 milhões do conjunto de hotéis de 4 estrelas.

Proveitos totais, por tipologia, na hotelaria global
3.º trimestre - 2018 vs 2017

Proveitos totais, por tipologia, na hotelaria global
janeiro a setembro - 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

De janeiro a setembro de 2018 os proveitos totais verificados na tipologia “Hotéis” atingiram os 

€540,1 milhões, mais €25,2 milhões que no mesmo período de 2017, dos quais €15,7 milhões nos 

“Hotéis 4*”. De registar ainda um acréscimo de €6,6 milhões na tipologia “Apartamentos Turísticos”.



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

Proveitos de aposento na hotelaria global
janeiro a setembro 2018 vs 2017 

5.2. Proveitos por aposento

Durante o 3º trimestre de 2018 registou-se, com a exceção da Madeira (-1,0%) e comparativamente 

com período homólogo, a subida dos proveitos de aposento em todas as áreas turísticas. O maior 

aumento, em termos absolutos, registou-se em Lisboa, com mais €18,8 milhões (+7,0%), seguindo-

se o Algarve, com mais €9,7 milhões (+2,3%) e o Norte, com mais €9,4 milhões (+8,1%).

No cômputo global dos primeiros nove meses de 2018, Lisboa foi a região com aumento mais 

significativo, comparativamente com idêntico período de 2017, registando um acréscimo de €74,0 

milhões (+11,9%). O Algarve obteve um aumento de €19,7 milhões (+2,9%) e o Norte €30,6 milhões 

(+11,9%).

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



No 3º trimestre de 2018 as maiores variações percentuais nos proveitos de aposento da hotelaria 

global, comparando com período homólogo, foram as registadas nos Açores, com mais 11,4%, 

seguindo-se o Norte, com mais 8,1%. O Algarve registou um acréscimo de 2,3%.

De janeiro a setembro de 2018 a variação percentual foi mais acentuada no Norte e em Lisboa 

(+11,9% cada), enquanto o Algarve registou uma variação positiva de 2,9%.

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

Proveitos de aposento na hotelaria global
Variação janeiro a setembro 2018 vs 2017 

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal



Proveitos de aposento na hotelaria global
Quota de mercado - janeiro a setembro de 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

O Algarve representou, no 3º trimestre de 2018, 40,4% dos proveitos de aposento gerados em 

Portugal, seguido por Lisboa, com 26,8% e pelo Norte, com 11,7%. 

Proveitos de aposento na hotelaria global
Quota de mercado - 3.º trimestre de 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

De janeiro a setembro de 2018, a quota do Algarve situou-se em 32,2%, enquanto Lisboa 

representou 32,1% e o Norte 13,2%.



No acumulado de 2018, o peso dos outros proveitos no total dos proveitos é de 25,8% no Algarve, 

com a Madeira a registar 35,0% e Lisboa 21,7%.

Percentagem dos outros proveitos nos proveitos totais
3.º trimestre de 2018

Fonte:  Turismo de Portugal

No 3º trimestre de 2018, o peso dos outros proveitos no total dos proveitos foi de 22,4% no Algarve.

A Madeira continuou a registar o valor mais alto (34,1%) dos outros proveitos, enquanto Lisboa 

registou o valor mais baixo (19,8%).

Percentagem dos outros proveitos nos proveitos totais
janeiro a setembro de 2018

Fonte:  Turismo de Portugal
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Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Dormidas - 3.º trimestre - 2018 vs 2017

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Hóspedes - 3.º trimestre - 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

5.3. Rácios: proveitos, hóspedes e dormidas

No 3º trimestre de 2018 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 69,07€ contra os 65,64€ verificados em idêntico 

período de 2017, atingindo o ponto alto em agosto, com 75,01€.

A média do rácio proveitos/hóspedes no 3º trimestre de 2018 foi de 330,2€, com uma variação 

positiva em junho e agosto, com este a alcançar o valor mais elevado (372,3€).

Fonte:  Turismo de Portugal



Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Dormidas - janeiro a setembro 2018 vs 2017

Proveitos totais na hotelaria global do Algarve
Rácios Proveitos/Hóspedes - janeiro a setembro 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal

Fonte:  Turismo de Portugal

Nos primeiros nove meses de 2018, e considerando o rácio proveitos/dormidas, verificou-se uma 

subida generalizada em todos os meses, atingindo-se a maior diferença em junho, com mais 5,77€ 

do que em período homólogo.

Considerando o rácio proveitos/hóspedes de janeiro a setembro de 2018, verifica-se que, com a 

exceção de setembro (-0,68€), os restantes meses atingiram uma variação positiva, com a maior 

diferença a verificar-se no mês de julho (+19,8€), seguido de junho (+17,3€).



RevPar na hotelaria global do Algarve
3.º trimestre de 2018 vs 2017

No 3º trimestre de 2018 a média do RevPar na hotelaria global do Algarve foi de 104,2€, superior em 

1,9€ ao valor registado em período homólogo. Agosto, com 129,3€, atingiu o valor mais elevado do 

trimestre.

No período de janeiro a setembro de 2018, os valores registados foram superiores, com exceção de 

fevereiro (-0,3€) e abril (-2,6€), aos alcançados no mesmo período de 2017, com a maior diferença a 

verificar-se nos meses de junho, julho e agosto (+2,2€ cada).
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Fonte:  Turismo de Portugal

RevPar na hotelaria global do Algarve
janeiro a setembro 2018 vs 2017

Fonte:  Turismo de Portugal



RevPar na hotelaria global do Algarve, por tipologia 
3.º trimestre de 2018

Por tipologia, e no 3º trimestre de 2018, os “Hotéis Apartamentos” registaram, o valor mais elevado, 

seguindo-se a tipologia “Hotéis”. As tipologias “Apartamentos Turísticos” e “Aldeamentos 

Turísticos”, pelo contrário, registaram os valores mais baixos.

Fonte:  Turismo de Portugal

RevPar na hotelaria global do Algarve, por tipologia 
janeiro a setembro 2018 vs 2017

Nos primeiros nove meses de 2018, os valores do RevPar, foram, em média, superiores em todas as 

tipologias, com a exceção da tipologia “Pousadas” comparativamente com o mesmo período de 

2017. 

Fonte:  Turismo de Portugal



Voltas nos campos de golfe no Algarve
3.º trimestre  - 2018 vs 2017

No 3º trimestre de 2018 os campos de golfe do Algarve registaram 264.655 voltas, menos 5.438 que 

em período homólogo.

Verificou-se uma variação trimestral negativa de 2,2% face ao registado no mesmo período de 2017, 

com julho a registar uma subida de 1,2%, enquanto agosto e setembro tiveram descidas de 4,9% e 

2,2% respetivamente.

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

Voltas nos campos de golfe no Algarve
Variação 3.º trimestre  - 2018 vs 2017

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 



Voltas nos campos de golfe no Algarve
janeiro a setembro 2018 vs 2017

De janeiro a setembro de 2018 o número de voltas nos campos de golfe do Algarve foi de 981.135, 

representando uma quebra de 17.134 voltas face a período homólogo.

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 

Variação (%) n.º voltas nos campos de golfe no Algarve
janeiro a setembro 2018 vs 2017

A variação percentual dos primeiros nove meses de 2018, face ao registado no mesmo período de 

2017, foi de -2,2%%, com os meses de janeiro (+6,1%) e fevereiro (+5,5%) a obter maiores subidas, 

enquanto, em sentido contrário, março (-7,5%) e junho (-5,7%) registaram as variações negativas 

mais significativas.

Fonte:  ATA – Associação Turismo do Algarve 




