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O Centro de Competências do Turismo 
(CCT) da Moneris publica agora a sua 
3ª edição do Anuário do Turismo. 
O Anuário é realizado com base nos 
dados estatísticos publicados pelo INE.  
Em 2018, o INE procedeu ao alargamen-
to da divulgação estatística consideran-
do não só os empreendimentos turísti-
cos,  como também o alojamento local 
com 10 ou mais camas e o turismo no 
espaço rural/ de habitação. Este docu-
mento traduz a atividade turística a nível 
nacional e regional com base na análise 
dos principais indicadores, fazendo re-
ferência aos fatores internos e externos 
que influenciaram a sua evolução. 

Nesta edição, vamos dar especial desta-
que ao alojamento local e à análise do 
mercado do Reino Unido, reforçamos 
a informação acerca do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados, detalha-
mos as linhas disponíveis para apoios 
e incentivos e concluímos com as previ-
sões do turismo para 2019 e 2020.

A Moneris é uma empresa nacional, 
líder na prestação de serviços de conta-
bilidade e apoio à gestão. Contribuímos 
para um desenvolvimento sustentado 
da economia portuguesa e dos seus 
agentes, através da promoção das me-
lhores práticas e princípios de governo 
das sociedades e da solidez dos seus 
instrumentos de relato financeiro.

O crescimento do turismo e os desa-
fios que se colocam ao setor, a nível 
financeiro, tecnológico, legal, informa-
tivo e concorrencial, levou-nos a reunir 
uma equipa de especialistas dando ori-
gem ao CCT da Moneris. Pretendemos 
ser um parceiro de negócio com uma 
abrangência de 360º pois compartilha-
mos dos objetivos e desafios com que 
as empresas se deparam e auxiliamos 
no governo da sociedade através da 
elaboração, análise e interpretação 
do relato financeiro bem como do es-
tudo da sustentabilidade e viabilidade 
da atividade.

The Moneris Tourism Knowledge Center 

now publishing its 3rd edition of the Tourism 

Yearbook.

The Yearbook is based on statistical data 

published by INE. 

In 2018, INE expanded the release of 

statistics, taking into consideration not 

only tourist resorts, but also local accom-

modations with 10 or more beds, and 

guest houses and tourism in rural areas. 

This document reflects tourist activity at 
national and regional levels based on the 
analysis of the main indicators, referring 

to the internal and external factors that 

influenced its evolution. 

In this edition, we will focus on local 

accommodations and UK market analysis, 

reinforce information about the General 

Data Protection Regulations, detail the 

lines available for support and incentives, 
and conclude with tourism forecasts for 

2019 and 2020.

Moneris is a national company, a leading 

provider of accounting and management 
support services. We contribute to the sus-

tained development of Portuguese econo-

my and its agents through the promotion 

of the best practices and principles of 

corporate governance and the soundness 
of its financial reporting instruments.

The growth of tourism and the financial, 
technological, legal, informational, and 

competitive challenges that the sector is 
facing has led us to bring together a team 

of specialists that led to the creation of 

Moneris TKC. We intend to be a business 
partner with a 360º coverage, because 
we share the goals and challenges that 

companies face and assist in corporate 

governance through the preparation, anal-
ysis, and interpretation of financial reports 
as well as the study of the sustainability 

and viability of the activity.

Introdução
Introduction
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A nível internacional, o setor do turismo tem, 
nos últimos anos, demonstrado uma performance 
positiva e sustentada, aferindo crescimentos mé-
dios anuais das chegadas na ordem dos 5,1%, ou 
seja; superior ao crescimento real do PIB mundial 
que, em média, foi de 3,8%.

A insegurança dos destinos concorrentes do norte 
de África beneficiou o turismo nacional - em 2017, 
Portugal foi considerado o 11º país mais seguro, 
obteve o 14º lugar de destino mais competitivo do 
mundo, ocupou a 17ª posição mundial em chega-
das de turistas e a 21ª posição mundial em receitas 
turísticas. Nos últimos 2 anos a perceção de insegu-
rança tem-se atenuado, o que está a impulsionar 
a forte recuperação dos destinos Egito e Turquia.

Em 2018, o setor do turismo obteve crescimentos 
nos principais indicadores: incremento de 7,3% nos 
proveitos globais, melhoria de 7,9% nos proveitos de 
aposento, aumento de 3,8% no número de hóspedes 
e melhoria de 4,0% no Revpar. Menos positiva foi 
a redução da taxa líquida de ocupação por cama em 
1,0 pontos percentuais, o que nos leva a concluir que 
estamos perante o crescimento em valor.

O saldo da balança turística (11.909,6 milhões de 
euros) aferiu um crescimento de 9,7% face a 2017. 
As exportações de turismo, com 16.614,0 milhões 
de euros, registaram um incremento 9,6% compa-
rativamente com o ano 2017. Por outro lado, as im-
portações de turismo também têm vindo a crescer, 
aferindo este ano de 4.704,4 milhões de euros e de 
um crescimento de 9,6%, resultado do aumento 
do poder de compra da população portuguesa.

As receitas turísticas têm ganho cada vez mais peso 
na economia, representavam em  2009 apenas 4% do 
PIB.  Em 2018, as receitas turísticas contribuíram com 
8,2% para o PIB; representaram 18,6% das exporta-
ções globais e 51,5% das exportações de serviços.

O VAB gerado pelo turismo tem registado, nos 
últimos anos, um crescimento superior ao da econo-
mia. O aumento da procura impulsionou o aumento 
do número de empresas e de empresários em nome 
individual, aumentando também a oferta de em-
preendimentos turísticos e de alojamento local - de 
2014 para 2018 a oferta de camas aumentou em 
10.325, encontrando-se atualmente com 409.036.

At international level, the tourism sector has, in 
recent years, shown a positive and sustained perfor-
mance, with an average annual growth of arrivals in 
the order of 5.1%, higher than the real world GDP 

growth, which averaged at 3.8%.

The lack of security in competing destinations in 

North Africa benefited national tourism - in 2017, Por-
tugal was considered the 11th safest country, it was 

ranked the 14th most competitive destination in the 
world, 17th in tourist arrivals, and 21st in the world 
regarding tourism revenue. Over the past 2 years, the 
perception of the lack of security has been subsiding, 

which is driving a strong recovery of Egypt and Turkey 
destination.

In 2018, the tourism sector registered growth in the 

main indicators: a 7.3% increase in overall revenues, 
a 7.9% increase in room revenues, a 3.8% increase 
in the number of guests, and an increase of 4.0% on 

Revpar. A less positive factor was the reduction in the 
net occupancy rate per bed by 1.0 percentage points, 

which leads us to conclude that we are facing growth 

in value.

The balance of tourism (11.909,6 million euros) increa-

sed by 9.7% compared to 2017. Tourism exports, with 
16.614,0 million euros, increased by 9.6% compared 

to 2017. On the other hand, tourism imports have also 
been growing, 4.704,4 million euros this year and a 
9.6% increase, as a result of the increased purchasing 

power of the Portuguese population.

Tourism revenues are gaining importance in the eco-

nomy; in 2009 they accounted for only 4% of GDP.  

In 2018, tourism revenues contributed 8.2% to GDP; 
they represented 18.6% of global exports and 51.5% 

of service exports.

The GVA generated by tourism has registered, in 

recent years, a growth higher than the economy. The 

rising demand has led to an increase in the number of 

sole proprietors and entrepreneurs, as well as in the 

supply in the hospitality sector and local accommoda-

tion - from 2014 to 2018 the supply of beds increased 

by 10,325, and is currently at 409.036.

Análise do setor
Sector Analysis



76

Análise Estabelecimentos de Alojamento Turístico/  Analysis of Tourist Accommodation Establishments

The increase in demand has led to a greater diversi-
fication of supply, from the coastline to the inland, 
which, associated with changes in the tourist profile, 
has enabled a decrease in seasonality. However, it 
appears that this restructuring of the tourist accom-

modation supply has not been properly monitored 

by the Government, particularly in terms of infras-

tructure. We are referring, for example, to delays and 
vagueness in the planned investment program in the 
Algarve for the following sectors: transport and mobi-
lity, climate action and environment, and energy.

In 2018, accommodation-related activities, inclu-

ding catering and similar services, employed 328,5 
thousand people, about 6.7% of the total employed 
population. Regarding education, 12% have higher 
education qualifications as opposed to the national 
average of 27%; most of them, 56%, have just com-

pleted basic education. Improvement of the sector’s 
professional qualifications was defined as one of the 
main goals of ET27.

In 2018 there was also a further diversification of 
markets, with growth in tourist numbers from the US, 

Canada, Brazil, and China, as opposed to the declining 

UK market. Uncertainty about the Brexit outcome 

keeps the whole sector on the alert as the UK market 

accounted for 19.6% of total non-resident overnight 
stays, i.e. it contributed 9.11 million overnight stays, 
strongly influencing golf revenues, as it represents al-
most half of the total number of ‘rounds’ performed.

The airline crisis, and particularly Ryanair, is another 

topic of uncertainty that could lead to a review of 
its strategy with implications in new pricing policies, 

reduced operating costs, more profitable route selec-

tion, which will have considerable repercussions on 
non-resident overnight stays.

In terms of taxation, the coefficients that serve as the 
basis for calculating the tax base for the Simplified 
Regime were maintained, which transmitted stability 

to investors. 

O aumento da procura levou a uma maior diver-
sificação da oferta, desde o litoral ao interior, 
que, associada a mudanças no perfil do turista, 
tem possibilitado a diminuição da sazonalidade. 
Verifica-se, no entanto, que esta reestruturação da 
oferta de alojamento não tem tido o devido acom-
panhamento por parte do Governo, nomeadamen-
te em infraestruturas. Estamos a  referir-nos, por 
exemplo, aos atrasos e indefinições no programa 
de investimentos previstos para o Algarve para os 
setores: transportes e mobilidade; ação climática e 
ambiente; e energia.

Em 2018, as atividades ligadas ao alojamento 
incluindo a restauração e similares empregavam 
328,5 mil pessoas, ou seja, cerca de 6,7% do total 
da população empregada. No que se refere 
à escolaridade 12% possuem habilitações no ensino 
superior em oposição à média nacional de 27%; 
a maior parte, 56%, tem apenas concluído o ensino 
básico. A melhoria das habilitações e qualificações 
profissionais do setor ficou definido como um dos 
principais objetivos da ET27.

Em 2018, assistiu-se também a uma maior diversifi-
cação dos mercados, com crescimento dos turistas 
provenientes dos EUA, Canadá, Brasil e China, em 
oposição ao decréscimo do mercado do Reino 
Unido. A incerteza quanto ao desfecho do Brexit 
mantém todo o setor em alerta, uma vez que o mer-
cado do Reino Unido representou 19,6% do total de 
dormidas de não residentes, ou seja, contribuiu com 
9,11 milhões de dormidas, influenciando também 
fortemente as receitas do golfe, pois representa 
quase metade do total das “voltas” realizadas.

A crise nas companhias aéreas, e em especial 
na Ryanair, é outro tema de incerteza que pode 
levar a rever a sua estratégia com implicações: 
em novas políticas de preços, redução de custos 
operacionais, seleção de rotas mais lucrativas, 
o que terá repercussões consideráveis nas dormi-
das de não residentes.

No plano fiscal, mantiveram-se os coeficientes que 
servem de base ao apuramento da matéria coletável 
para o Regime Simplificado, o que transmitiu estabi-
lidade aos investidores. 

Nos últimos anos, Portugal tem conquistado 
vários prémios na edição dos World Travel Awards 
e o ano de 2018 não foi exceção. Portugal con-
quistou 36 galardões: melhor destino da Europa, 
Lisboa melhor destino de cidade, Madeira melhor 
destino insular, entre outras distinções atribuídas 
aos empreendimentos turísticos. O Turismo de 
Portugal foi eleito o melhor organismo oficial de 
turismo mundial, e Portugal foi eleito pelo 5º ano 
consecutivo o melhor destino mundial e europeu 
de golfe. Lisboa ficou no Top 3 dos melhores 
destinos de cruzeiros na Europa Ocidental e Ilhas 
Britânicas, o que reforça a posição da capital nes-
te importante mercado que nos últimos anos tem 
apresentado um crescimento sustentado.

O aumento da esperança média de vida, o maior 
poder de compra e o acesso/ manuseamento de 
novas tecnologias por pessoas com mais idade 
abre um novo nicho de mercado: o turismo sénior 
e de saúde. Portugal tem excelentes condições 
naturais e de estrutura para atrair estes merca-
dos, promovendo tratamentos de saúde e de 
bem-estar.

In recent years, Portugal has won several awards 
in the edition of the World Travel Awards and the 
year of 2018 was no exception. Portugal has won 36 

awards: best destination in Europe, Lisbon best city 

destination, Madeira best island destination, among 

other distinctions attributed to tourist enterprises. 

Turismo de Portugal was elected the best official 
world tourism body, and Portugal was elected the 

best world and European golf destination for the 5th 

consecutive year. Lisbon has been in the top 3 of the 
best cruise destinations in Western Europe and the 
British Isles, which reinforces the capital’s position 
in this important market which in recent years has 

shown sustained growth. 

Increasing average life expectancy, increased purcha-

sing power, and access to/use of new technologies by 

older people opens up a new niche: senior and health 

tourism. Portugal has excellent natural and structural 

conditions to attract these markets, promoting health 

and wellness treatments.
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O número total de hóspedes nos estabeleci-
mentos de alojamento turístico atingiu os 24,80 
milhões, ou seja, traduziu um crescimento de 3,8% 
face ao ano anterior, o que representou em valor 
absoluto mais 904 mil hóspedes. O maior incre-
mento nominal foi registado na Área Metropolita-
na de Lisboa e no Norte, com mais 333 mil em cada 
região, seguido pelo Algarve com mais 125 mil, 
Alentejo com 73 mil, Centro com 61 mil, Açores 
com 18 mil e Madeira que registou um decréscimo 
de 41 mil. Os hóspedes estrangeiros representa-
ram 60,4% do total e mantiveram a paridade relati-
vamente ao ano anterior.

A Região da Madeira foi a única que registou de-
créscimo no número de hóspedes (-2,6%), influen-
ciada sobretudo pelos meses de verão e outubro, 
sendo de referir que apenas em janeiro, novembro 
e dezembro registou uma melhoria pouco expressi-
va. As restantes regiões registaram um crescimento 
moderado no número de hóspedes, sendo os mais 
significativos no Norte (+6,8%) e Alentejo (+5,4%).

O mês de março aferiu o maior crescimento, com 
mais 223 mil hóspedes do que no ano anterior, 
influenciado sobretudo pelos crescimentos de 
28,6% no Alentejo e 20,8% no Algarve. No entan-
to, a Madeira registou neste período um decrésci-
mo de 4,0%.  Em oposição, em abril registaram-se 
2,09 milhões de dormidas, o que representou um 
decréscimo de 3,8% face ao período homólogo. 
O mês de julho teve um crescimento nulo, já em  
junho o crescimento foi residual (1,4%).

Referimos também a tendência , nos últimos anos, 
para  o atenuar da sazonalidade, em especial nos 
meses de janeiro, fevereiro, outubro, novembro 
e dezembro.

O número de hóspedes tem assinalado um cres-
cimento sustentável desde 2014. Pela análise do 
gráfico seguinte e a nível regional, podemos veri-
ficar que a Área Metropolitana de Lisboa mantém 
a liderança e que a Região Norte em 2014 estava 
ligeiramente atrás do Algarve, mas a partir de 2015 
manteve sempre o segundo lugar no ranking das 
regiões no que concerne a este indicador.

The total number of guests in tourist accommodation 

establishments has reached 24.80 million, 3.8% more 

than in the previous year, representing an additional 
904 thousand guests. The largest nominal increase 

was registered in the Lisbon Metropolitan Area and 

in the North, with 333 thousand more in each region, 

followed by the Algarve with 125 thousand more, 
Alentejo with 73 thousand, Center with 61 thousand, 
Azores with 18 thousand, and Madeira which recorded 

a decrease of 41 thousand. Foreign guests accounted 

for 60.4% of the total and maintained parity with the 

previous year.

The Madeira Region was the only one that registered 

a decrease in the number of guests (-2.6%), mainly in-

fluenced by the summer months and October; it should 
be noted that it has shown a slight improvement only 
in January, November, and December. The remaining 
regions recorded moderate growth in the number of 

guests, the most significant being in the North (+ 6.8%) 
and in Alentejo (+ 5.4%).

March saw the highest growth, with 223 thousand 

more guests than in the previous year, mainly influen-

ced by the 28.6% growth in the Alentejo and 20.8% 
in the Algarve. However, Madeira recorded a decrease 
of 4.0% in this period.  For contrast, there were 2.09 

million overnight stays in April, a decrease of 3.8% over 
the same period last year. The month of July had zero 

growth, while in June the growth was marginal (1.4%).

We also mention that seasonality has decreased in 
recent years, especially in January, February, October, 
November, and December.

The number of guests has been showing sustainable 

growth since 2014. From the analysis of the following 

graph we can verify that at regional level, the Lisbon 
Metropolitan Area maintains leadership, and that the 

North Region was slightly behind the Algarve in 2014, 
but has consistently kept the second place since 2015 in 

the ranking of the regions regarding this indicator.

O número total de hóspedes 
nos estabelecimentos 
de alojamento turístico atingiu 
os 24,80 milhões, ou seja, 
traduziu um crescimento de 
3,8% face ao ano anterior.

The total number of guests 

in the tourist establishments 

accommodation reached 24.80 

million, or 3.8% more than in 

the previous year.
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Foram registadas aproximadamente 66,10 milhões 
de dormidas, que corresponderam a um cresci-
mento absoluto de 1,13 milhões comparativamen-
te com o ano 2017. O mês de março registou 
o maior incremento, com mais 518 mil; em oposi-
ção aferiram-se descidas nos meses de abril 
(-364 mil), junho (-125 mil) e julho (-55 mil). 
As dormidas de residentes representaram 29,7% 
do total de dormidas que corresponde à mesma 
quota de paridade(entre residentes e não residen-
tes) dos últimos anos. 

No ano de 2018, a estadia média nacional de 2,67 
dias sofreu um ligeiro decréscimo de 0,05 dias. 
A região com uma maior estadia média foi a Madei-
ra, com 5,14 dias; por outro lado, o Centro com 1,74 
dias apresentou o menor valor neste indicador. 

A evolução do total de dormidas, no quadro abai-
xo, permite verificar um crescimento sustentável 
em todas as regiões até 2017. Já em 2018 cons-
tata-se crescimento no Norte, Lisboa e Alentejo, 
estagnação no Algarve e Açores e decréscimo na 
Madeira e Centro.

Approximately 66.10 million overnight stays were 
registered, corresponding to an absolute growth of 

1.13 million compared to 2017. The month of March 
registered the largest increase, with another 518 

thousand; in contrast, declines were registered in April 

(-364 thousand), June (-125 thousand), and July (-55 

thousand). Overnight stays from residents accounted 
for 29.7% of total overnight stays, which corresponds 
to the same parity share (between residents and non-

-residents) in recent years. 

In the year of 2018, the national average stay of 2.67 
days decreased slightly, by 0.05 days. The region with 

the highest average stay was Madeira, with 5.14 days; 
on the other hand, the Center, with 1.74 days, had the 
lowest value in this indicator. 

The evolution of the total number of overnight stays, 
demonstrated in the table below, shows a sustainable 

growth in all regions up to 2017. In 2018 there is 
already growth in the North, Lisbon, and Alentejo, 
stagnation in the Algarve and Azores, and decrease in 
Madeira and Center.
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Foram registadas 19,63 milhões de dormidas 
de residentes, mais 1,08 milhões do que 
no ano anterior. 

Comparativamente com 2017, a Região do Algarve 
registou o maior crescimento, com 10,6%, e aferiu 
4,79 milhões de dormidas de residentes; a Madeira 
aferiu uma tímida melhoria de 0,8%, e as restantes 
regiões aferiram desvios positivos entre os 2,3% e 
os 5,9%.

Em 2018, inverteram-se os registos dos meses de 
março e abril do ano anterior, ou seja, este ano 
aferiu-se crescimento de 17,8% em março e de-
créscimo de 9,4% em abril.

O maior crescimento absoluto verificou-se no 
Algarve nos meses de agosto e setembro com 
mais 139 mil e 85 mil dormidas, respetivamente;  
no entanto, foi também a mesma região que 
registou a maior descida que se verificou no 
mês de abril, com menos 63 mil dormidas de 
residentes.

O gráfico seguinte evidencia a evolução das dormi-
das de residentes no período de 2014 a 2018, com 
uma trajetória crescente ao longo do período de 
análise, vacilando apenas no Algarve no ano 2015.

19.63 million overnight stays from residents, 1.08 
million more than the previous year, were registered. 

Compared to 2017, the Algarve Region recorded the 
highest growth, with 10.6%, and registered 4.79 
million overnight stays from residents; Madeira saw 
a slight improvement of 0.8%, and the remaining 
regions saw positive deviations between 2.3% and 
5.9%.

In 2018, the records of the months of March and April 

of the previous year were reversed, i.e. this year saw 
a growth of 17.8% in March and a decrease of 9.4% 
in April.

The highest absolute growth occurred in the Algarve 
in August and September with another 139 thousand 

and 85 thousand nights, respectively. However, it was 
also the same region that recorded the largest decline 

in April, with 63 thousand fewer overnight stays from 
residents.

The following graph shows the evolution of overnight 
stays from residents from 2014 to 2018, with a rising 

trajectory over the analysis period, only faltering in 
the Algarve in 2015.

0

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

Norte
North

Centro
Center

A.M. Lisboa
Lisbon M.A.

Alentejo
Alentejo

Algarve
Algarve

R.A. Açores
A.R. Azores

R.A. Madeira
A.R. Madeira

2014

2015

2016

2017

2018

Dormidas (Residentes)
Room nights (Residents)

Dormidas (Total)
Room nights (Total)

Dormidas (Total)
Room nights (Total)

Dormidas (Residentes)
Room nights (Residents)



1312

Análise Estabelecimentos de Alojamento Turístico/  Analysis of Tourist Accommodation Establishments

As dormidas de não residentes registaram 46,46 
milhões, ou seja, apenas mais 46 mil que em 2017, 
refletindo estagnação neste indicador (cresci-
mento de 0,1%).

Apesar da região do Algarve ter reduzido 465 mil 
dormidas comparativamente com o ano anterior, 
continua a ser a primeira escolha com 15,41 milhões 
de dormidas de não residentes. Esta quebra acen-
tuada deveu-se sobretudo aos meses de abril (-131 
mil) e aos meses de verão (junho, julho e agosto, 
que no total registaram -360 mil). Já os meses de 
março, novembro e dezembro contribuíram favora-
velmente para minimizar esta perda anual. 

A Região Centro e a Madeira também foram forte-
mente penalizadas com reduções de 263 mil e 197 
mil dormidas de não residentes, respetivamente.

Verificou-se crescimento no Alentejo (9,3%), no Nor-
te (8,8%) a na área Metropolitana de Lisboa (3,5%).

As dormidas de não residentes aumentaram nas 
épocas baixas e diminuíram nas épocas altas, 
o que contribuiu para o atenuar da sazonalidade.

Constatou-se que março foi o mês que registou 
o maior crescimento, com 11,1%, enquanto que abril 
aferiu o maior decréscimo (-5,2%).

Através do gráfico seguinte podemos analisar 
a evolução deste indicador nos últimos 5 anos.
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There were 46.46 million overnight stays from non-

-residents, just 46 thousand more than in 2017, reflec-

ting stagnation in this indicator (a growth of 0.1%).

Although the Algarve region has registered a reduc-

tion of 465 thousand overnight stays compared to the 
previous year, it remains the first choice, with 15.41 
million non-resident overnight stays. This sharp drop 
was mainly due to April (-131 thousand) and the sum-

mer months (June, July, and August, which totaled 

-360 thousand). The months of March, November, 
and December contributed favorably to minimize this 
annual loss. 

The Central Region and Madeira were also heavily pe-

nalized with reductions of 263 thousand and 197 thou-

sand overnight stays from non-residents, respectively.

There was growth in Alentejo (9.3%), in the North 
(8.8%), and in the Lisbon Metropolitan Area (3.5%).

Overnight stays from non-residents increased in low 
seasons and decreased in high seasons, which contri-

buted to the attenuation of seasonality.

We found that March was the month with the highest 
growth, with 11.1%, while April recorded the largest 

decrease (-5.2%).

With the following chart we can analyze the evolution 
of this indicator in the last 5 years.

Verificou-se o aumento das dormidas de não resi-
dentes, em especial provenientes dos mercados 
dos EUA (21,8%), do Canadá (18,9%), do Brasil 
(13,0%) e da China (10,9%). Em oposição, dimi-
nuíram as dormidas de turistas provenientes do 
Reino Unido (-6,7%), Países Baixos (-8,3%), Polónia 
(-12,6%) e Dinamarca (-6,3%). 

O ano de 2018 apresentou uma melhor distribuição 
de quota nos mercados emissores comparativa-
mente com o ano anterior, o que é relevante  para 
a diversificação do risco. Em 2017, os mercados do 
Reino Unido e da Alemanha representavam no seu 
conjunto 35,9% da quota de mercado; 
neste ano, a sua quota conjunta reduziu para 32,9%. 
Os mercados de Espanha e França representaram 
10,3 e 9,8%, respetivamente, do total 
de dormidas de não residentes.

Os turistas provenientes do Reino Unido estão 
a procurar mercados que concorrem diretamente 
com o Algarve, devido à diminuição sa insegurança 
(ainda que aparente), a preços mais baixos, à incer-
teza do Brexit, à desvalorização da libra estrelina 
e a uma oferta reestruturada e moderna.

O quadro abaixo evidencia a necessidade da diver-
sificação dos mercados emissores.

Non-resident overnight stays increased, especially 
from the US (21.8%), Canada (18.9%), Brazil (13.0%) 

and China (10.9%) markets. In contrast, there has 

been a decrease of overnight stays from tourists from 
the United Kingdom (-6.7%), the Netherlands (-8.3%), 
Poland (-12.6%), and Denmark (-6.3%). 

The year 2018 showed a better share distribution in 

the issuing markets compared to the previous year, 
which is relevant for risk diversification. In 2017, the 
United Kingdom and Germany markets accounted for 

35.9% of the market share together; this year their 

combined share has fallen to 32.9%. The Spanish and 

French markets accounted for 10.3% and 9.8% of the 

total non-resident overnight stays, respectively.

Tourists from the UK are looking for markets that 

compete directly with the Algarve due to lower (al-
though apparent) lack of security, lower prices, Brexit 

uncertainty, devaluation of the British pound, and a 
restructured and modern supply.

The table below shows the need for diversification of 
issuing markets.

Dormidas (Não Residentes)
Room nights (Non Residents)
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Os hóspedes preferem a estadia em hotéis, que 
representam 61,1% do total de dormidas. Dentro 
desta tipologia, os hotéis de 4* têm uma quota de 
49,1%, seguindo-se os de 3* e os de 5*.

Relativamente aos hotéis-apartamento as preferên-
cias são as mesmas, primeiro 4*, depois 3* e por fim 
5*. Registaram-se decréscimos de 80 mil e 92 mil 
dormidas nas tipologias de 3* e 4*, respetivamente.

Os quadros seguintes evidenciam o crescimento 
das dormidas por tipo de estabelecimento.

Guests prefer to stay in hotels, which represent 61.1% 

of total overnight stays. Within this typology, 4* ho-

tels have a 49.1% share, followed by 3* and 5* hotels.

Regarding apartment-hotels, the preferences are the 

same, first 4*, then 3*, and finally 5*. There were 
decreases of 80 thousand and 92 thousand overnight 
stays in the typologies of 3* and 4*, respectively.

The following tables show the growth of overnight 
stays by type of establishment.
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Os hóspedes preferem 
a estadia em hotéis, 
que representam 61,1% 
do total de dormidas.

Guests prefer to stay in 

hotels, which represent 

61.1% of total overnight 
stays.
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total overnight stays
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Em 2018, o Revpar médio nacional fixou-se nos 
48,6€, o que traduziu um incremento de 1,9€ face 
ao ano anterior.

A região de Lisboa, em linha com os últimos anos, 
registou o Revpar mais elevado, de 74,0€; já a re-
gião do Centro aferiu apenas 24,5€.

Os Revpar mais elevados foram registados no 
Algarve, nos meses de julho (100,0€) e agosto 
(124,7€). Em sentido oposto, os menores valores 
registaram-se no mês de janeiro, no Alentejo 
(12,2€) e Algarve (12,3€).

Este indicador assinalou crescimento positivo 
todos os meses e em todas as regiões, à exceção 
da Região da Madeira (-1,5%). De assinalar também 
que em março aumentou 16,1%, o que se traduz 
em mais 4,8€. 

Comparativamente com 2017, a Região de Lisboa 
registou aumentos muito significativos nos Revpar, 
na ordem dos 12€ nos meses de maio, junho 
e julho.

O mapa seguinte evidencia a evolução do Revpar 
de 2014 a 2018 por região.

In 2018, the national average Revpar stood at €48.6, 
which translated into an increase of €1.9 over the 
previous year.

The Lisbon region, in line with recent years, recorded 

the highest Revpar of €74.0; the Center region, howe-

ver, only registered €24,5.

The highest Revpars were recorded in the Algarve in 
July (€100.0) and August (€124.7). On the other hand, 
the lowest values were registered in January in Alen-

tejo (€12.2) and Algarve (€12.3).

This indicator showed positive growth every month 
and in all regions except Madeira (-1.5%). It should 

also be noted that in March there was an increase of 

16.1%, which translates into a further €4.8. 

Compared to 2017, the Lisbon Region recorded very 
significant increases in Revpar: €12 in May, June, and 
July.

The following map shows the evolution of Revpar 
from 2014 to 2018 by region.

A taxa líquida nacional média de ocupação por 
cama em estabelecimentos de alojamento turísti-
co foi de 48,0% - menos 1,0 pontos percentuais 
do que no ano anterior.

A Região da Madeira, apesar da significativa redução 
de -3,8 pontos percentuais comparativamente com 
o ano anterior, continua a manter a liderança a nível 
regional aferindo neste indicador 62,4%, seguida 
de Lisboa com 58,0%. Verificou-se também que 
a sazonalidade tem menor impacto nestas regiões. 
As taxas de ocupação mais baixas ocorreram no 
Alentejo (33,0%) e no Centro (32,8%).

A taxa de ocupação mensal mais elevada foi 
em agosto (70,1%) e a mais baixa foi em janeiro 
(28,2%). Por seu lado, o maior crescimento foi 
o da Região do Alentejo no mês de março, com 
mais 4,7 pontos percentuais do que no ano ante-
rior; já o mês de abril registou a maior descida 
(-4,7 pontos percentuais) fixando-se nos 46,8%.

Verificou-se que em 2018 a taxa de ocupação inver-
te a tendência de crescimento na maior parte das 
regiões (ver gráfico a baixo).

Nos Empreendimentos Turísticos (hotéis, hotéis-
-apartamento, pousadas, aldeamentos e aparta-
mentos turísticos) a taxa de ocupação por cama foi 
52,1%, menos 0,8 pontos percentuais que no ano 
anterior; e a taxa de ocupação por quarto registou 
65,0% - uma quebra de 1,5 pontos percentuais 
comparativamente com o ano 2017.

The national average net occupancy rate per bed in 
tourist accommodation establishments was 48.0% - 

1.0 percentage points fewer than the previous year.

Despite the significant reduction of -3.8 percentage 
points compared to the previous year, the Madeira 
Region continues to maintain its leadership at the 

regional level, with 62.4%, followed by Lisbon with 
58.0%. Seasonality has also been found to have less 
impact in these regions. The lowest occupancy rates 

occurred in Alentejo (33.0%) and Centro (32.8%).

The highest monthly occupancy rate was in August 

(70.1%) and the lowest in January (28.2%). For its 
part, the highest growth was in the Alentejo Region 
in March, with 4.7 percentage points more than in 
the previous year; April had the biggest decrease 
(-4.7 percentage points), standing at 46.8%.

In 2018, the occupancy rate was found to reverse the 
growth trends in most regions (see graph below)

In Tourist Resorts (hotels, apartment-hotels, inns, 

resorts, and tourist apartments) the occupancy rate 

per bed was 52.1%, 0.8 percentage points fewer 

than in the previous year, and the occupancy rate per 
room was 65.0% - a drop of 1.5 percentage points 

compared to the year of 2017.
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Os proveitos dos estabelecimentos de alojamen-
to turístico registaram 3.948,37 milhões de euros, 
o que traduziu um incremento de 7.3% face ao 
ano anterior.

A região que obteve um maior volume de provei-
tos totais foi a área Metropolitana de Lisboa, com 
1.257,26 milhões de euros, seguida do Algarve, 
com 1.136,58 milhões de euros.

Os proveitos totais no Algarve em agosto ascen-
deram a aproximadamente 241 milhões de euros, 
que igualaram ao somatório anual dos proveitos 
das regiões do Alentejo e Açores. 

Os proveitos totais encontram-se repartidos entre 
74,8% referentes a proveitos de aposento e 25,2% 
para os restantes proveitos.

O quadro abaixo apresenta a evolução deste indi-
cador nos últimos 5 anos.

The revenue from tourist accommodation establish-

ments was 3.948,37 million euros, an increase of 
7.3% over the previous year.

The region with the highest total revenue was the Lis-

bon Metropolitan Area, with 1.257,26 million euros, 
followed by the Algarve, with 1.136,58 million euros.

The total revenues in the Algarve in August amounted 
to approximately 241 million euros, which equaled the 

annual sum of revenues from the Alentejo and Azores 
regions. 

The total revenue is distributed between 74.8% of 
accommodations income and 25.2% of other income.

The table below shows the evolution of this indicator 
over the last 5 years.

2.953,30 million euros were recorded as revenue in 
2018, plus 215,30 million euros, which translated into 

a 7.9% increase over the previous year.

There was a sustained improvement in this indicator 
in all regions and in all months of the year.

The Lisbon region had the largest volume of room 
revenue (995,76 million euros), together with the se-

cond best growth (11.3%), which equals an increase of 

101,19 million compared to the previous year.

The table below shows the evolution of this indicator 
over the last 5 years.

Foram registados 2.953,30 milhões de euros 
em proveitos de aposento em 2018, mais 215,30 
milhões de euros, que se traduziram num cresci-
mento de 7,9% face ao ano anterior.

Assistiu-se a uma melhoria neste indicador de 
forma sustentada em todas as regiões e em todos 
os meses do ano.

A região de Lisboa obteve o maior volume de 
proveitos de aposento (995,76 milhões de euros), 
a par do segundo melhor crescimento (11,3%), 
que equivale a mais 101,19 milhões de euros 
comparativamente com o ano anterior.

O quadro abaixo apresenta a evolução deste 
indicador nos últimos 5 anos.
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Os dados provisórios apontam para cerca de 65,5 
milhões de lugares disponíveis no ano de 2018, 
um incremento de 22,4 milhões comparativamente 
com o ano 2014, que traduz uma aposta no 
mercado nacional das companhias aéreas low-cost. 
Os voos internacionais representaram este ano 
cerca de 83% da oferta.

Os passageiros desembarcados totalizaram 
27,4 milhões, dos quais 83,5% são desembarcados 
internacionais, que este ano cresceram cerca de 
7,3%, ou seja, mais 1,56 milhões.

Provisional data points to around 65.5 million seats 
available in 2018,

an increase of 22.4 million compared to 2014, which 

reflects a preference of the domestic market for 
low-cost airlines. International flights this year repre-

sented about 83% of the supply.

The total of passengers landed was 27.4 million, of 
which 83.5% were international landings, which this 

year grew by 7.3%, or 1.56 million.

No ano de 2018, foram disponibilizadas pelos 
empreendimentos turísticos 143.089 unidades de 
alojamento, que corresponderam a 305.960 camas 
e traduziram um incremento de 3.350 unidades 
de alojamento face ao ano anterior. Os empreen-
dimentos turísticos Pestana Hotels & Resort/ 
Pousadas de Portugal detiveram 5,5% do total das 
unidades de alojamento, seguidos pela Vila Galé 
(2,9%) e Accor Hotels (2,4%). 

A distribuição por Nuts em 2018 foi a seguinte:

In 2018, 143.089 accommodation units were made 

available by tourist enterprises, which corresponded 
to 305.960 beds and resulted in an increase of 3,350 

accommodation units over the previous year. Tourist 
resorts Pestana Hotels & Resort/Pousadas de Portu-

gal held 5.5% of all accommodation units, followed 

by Vila Galé (2.9%) and Accor Hotels (2.4%). 

The distribution by Nuts in 2018 was as follows:

Fluxos nos aeroportos
Flows at airports

Empreendimentos Turísticos
Touristic Enterprises

Empreendimentos Turísticos Unidades Alojamento

Região
Valor 
Value

%
Valor 
Value

%

Norte North 438 22 21.463 15

Centro Center 419 21 20.032 14

Alentejo Alentejo 159 8 7.154 5

Algarve Algarve 438 22 45.788 32

Lisboa Lisbon 319 16 30.049 21

Açores Azores 80 4 4.293 3

Madeira Madeira 140 7 14.309 10

Total 1.993 100 143.089 100
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Verifica-se, pelo gráfico abaixo, que existe um 
acréscimo no número de unidades de alojamento 
em todas as regiões, com a exceção da Região Cen-
tro, que apresentou uma ligeira redução de 928 
unidades de alojamento comparativamente com 
o ano 2017.

Os empreendimentos turísticos criados em 2018 
foram maioritariamente na área Metropolitana de 
Lisboa, nas categorias de 5* e 4*.

It can be seen from the graph below that there is an 

increase in the number of accommodation units in all 

regions, with the exception of the Central Region of 

the country, which showed a slight reduction of 928 

accommodation units compared to 2017.

The tourist developments created in 2018 were 
mostly in the Lisbon Metropolitan area, in the 5* and 
4* categories.

A exploração em alojamento local tem vindo 
a marcar posição no setor do turismo. Este ano 
representou cerca de 12,3% do total de dormidas 
registadas. Ao analisarmos o gráfico seguinte ve-
rificamos que as dormidas duplicaram nos últimos 
4 anos, passando de 4,31 milhões em 2014 para 
aproximadamente para 8,14 milhões em 2018.

Local accommodation has been gaining relevance 
in the tourism sector. This year it represented about 

12.3% of the total overnight stays. The chart below 
demonstrates that overnight stays doubled in the last 
4 years, from 4.31 million in 2014 to approximately 

8.14 million in 2018.
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Provisional data estimates that local accommodation 
activity generated approximately 133,64 million euros 
in accommodation revenue in 2018, which resulted in 
an impact on the economy of around 411,92 million 

euros.

Local accommodation is a strategic activity for the 
Portuguese economy, not only for its contribution to 

the balance of tourism, but also as an alternative to 
traditional tourism enterprises. Demographically and 

socially, it has contributed greatly to the revitalization 
and promotion of the interior of the country, gene-

rating profitability for villages that used to depend 
mainly on agriculture and pastoralism in smallhol-

dings. It emerges as a niche offering in places where 
traditional hospitality would not invest. On the other 
side of the coin, in recent years we have seen a strong 
social impact on the traditional neighborhoods of 

Lisbon and Porto.

On August 22nd, 2018, Law No. 62/2018 was pub-

lished, amending the local housing regime, which 

came into force on October 21st of that year.

Among other changes, and due to its social nature, 

we refer here to the granting of more powers to 

the Municipal Councils and councilors’ assemblies, 
in order to intervene in the authorization for local 
accommodation. 

The Lisbon City Council, under this legislative amend-

ment, and in order to preserve the social reality of 
neighborhoods and other locales, has suspended the 

assignment of new local accommodation registrations 

in the neighborhoods of Madragoa, Castelo, Alfama, 

Mouraria, and Bairro Alto.

No ano de 2018, a balança turística aferiu um saldo 
positivo de 11.909,6 milhões de euros.

O quadro seguinte reflete a contribuição de cada 
país emissor para as receitas do turismo.

In 2018, a positive balance of 11.909,6 million euros 
was recorded for tourism.

The following table reflects the contribution to 
tourism revenues from each issuing country.

Dados provisórios  

Provisional data

2018

Variação 
Variation 18/17

Quota 
Share

%
Absoluto 
Absolute

2018

Receitas do turismo Tourism revenue
(milhões de euros millions of euros)

16 614,0 9,6 1 460,6 100

Reino Unido United Kingdom 2 809,7 8,4 218,3 16,9

França France 2 726,5 9,8 243,6 16,4

Espanha Spain 2 158,4 8,2 162,7 13,0

Alemanha Germany 1 900,7 9,8 168,9 11,4

EUA USA 968,1 19,1 155,3 5,8

Holanda The Netherlands 674,2 5,8 37,2 4,1

Brasil Brazil 639,9 10,6 61,1 3,9

Bélgica Belgium 491,4 13,4 58,2 3,0

Suíça Switzerland 408,8 4,3 16,7 2,5

Angola Angola 289,6 -24,8 -95,4 1,7

Irlanda Ireland 444,2 17,8 67,3 2,7

Itália Italy 386,1 14,4 2,3

Luxemburgo Luxembourg 223,4 6,3 13,3 1,3

Outros Other 2 493,0 13,9 304,8 15,0

Os dados provisórios estimam que a atividade de 
alojamento local gerou em 2018, em receitas de 
alojamento, aproximadamente 133,64 milhões 
de euros, que se traduziram num impacto na 
economia na ordem dos 411,92 milhões de euros.

O alojamento local é uma atividade estratégica 
para a economia portuguesa, não só pela sua 
contribuição para o saldo da balança turística, 
como também como alternativa aos tradicionais 
empreendimentos turísticos. Em termos demográ-
ficos e sociais tem contribuído grandemente para 
a dinamização e promoção do interior do país, ge-
rando rentabilidade às povoações que dependiam 
sobretudo da agricultura e pastorícia em regime 
de minifúndio. Surge como um nicho de oferta em 
locais onde a hotelaria tradicional não iria investir. 
Do outro lado da moeda assistiu-se, nos últimos 
anos, ao forte impacto social nos bairros tradicio-
nais de Lisboa e Porto.

Em 22 de agosto de 2018, foi publicada a Lei nº 
62/2018, que veio proceder a alterações ao regime 
de alojamento local, que entrou em vigor a 21 de 
outubro desse ano.

Entre outras alterações, e pelo caráter social, faze-
mos aqui referência à atribuição de mais poderes 
às Câmaras Municipais e assembleias de condómi-
nos, de modo a intervirem na autorização para 
o alojamento local.

A Câmara Municipal de Lisboa, ao abrigo desta 
alteração legislativa, e com o objetivo de preservar 
a realidade social dos bairros e lugares, suspendeu 
a atribuição de novos registos de alojamento 
local nos bairros de Madragoa, Castelo, Alfama, 
Mouraria e Bairro Alto.

Balança Turística
Tourist Balance
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Os dados estatísticos do Reino Unido referem que 
em 2018 a população era de aproximadamente 66,6 
milhões de habitantes e que realizaram cerca de 
88,2 milhões de viagens em turismo, o que traduz 
um crescimento de 2,1% face a 2017. O Reino Unido 
ocupa assim o 4º lugar a nível mundial como merca-
do emissor de turistas, e o 2º lugar na Europa.

Os fluxos de Outbounds, nos quadros seguintes, 
mostram uma clara preferência pela Europa, que 
representa cerca de 76,6% do total das viagens 
realizadas, em que a Espanha é primeira escolha, 
seguida de França.

United Kingdom statistics show that in 2018 the 

population was approximately 66.6 million and that 

they carried out about 88.2 million tourism trips, 

which represents a 2.1% increase compared to 2017. 
As such, the United Kingdom ranks 4th worldwide as a 

tourist-emitting market, and 2nd in Europe.

Outbound flows in the following tables show a clear 
preference for Europe, which accounts for about 

76.6% of total trips made, with Spain being first  
choice, followed by France.

Registaram-se no nosso país 9,11 milhões de dor-
midas de turistas provenientes no Reino Unido, 
o que se traduziu numa quota de 19,6% do total de 
dormidas de não residentes. No entanto, verificou-
-se uma diminuição, face ao ano de 2017, na ordem 
dos 6,7%, e na respetiva quota, em 1,4 pontos 
percentuais.

O impacto na economia vai muito além das recei-
tas de aposento. Este turista usufrui da grande 
maioria dos serviços de cada região, nomeadamen-
te golfe, passeios marítimo-turísticos, bares, res-
taurantes, património, praias, parques temáticos, 
parques aquáticos, entre muitos outros serviços 
disponíveis. Em suma, visitam o nosso país pelo cli-
ma, segurança, preço, facilidade e frequência das 
ligações aéreas, hospitalidade, mas, acima de tudo, 
para se divertirem.

Este fluxo turístico impacta grandemente a eco-
nomia de cada região, beneficiando-a no caso de 
crescimento, mas também obrigando-a a procurar 
mercados alternativos e novas estratégias de pro-
moção quando a procura retrai.

O quadro seguinte mostra claramente a importân-
cia dos turistas britânicos nas diversas regiões.

Resultado do referendo interno Brexit, em 29 
de março de 2017 o Reino Unido comunicou a 
sua intenção de sair da União Europeia, ou seja, 
passará a ser considerado um país terceiro. Como 
país terceiro, fora do espaço e acordos da UE, 
passarão a existir alterações importantes na vida 
dos cidadãos, das empresas e da administração 
pública. Desde essa data, tem existido grande 
indefinição de como e em que moldes se vai 
realizar esta saída da União Europeia, o que 
provoca grande incerteza no próprio país, na 
Europa e a nível mundial.

Para o setor do turismo é imprescindível assegurar 
que os turistas britânicos continuem a visitar o 
nosso país no cenário pós Brexit. É necessário de-
finir uma estratégia de curto e médio/ longo prazo 
para continuar a atrair este mercado.

Para o setor do turismo, importa garantir a maior 
estabilidade nas deslocações dos turistas britâni-
cos e reforçar a imagem de Portugal como destino 
turístico no RU, apostando na oferta tradicional 
e em novos nichos de mercado, nomeadamente 
turismo sénior e de saúde.

Análise do mercado do Reino Unido
United Kingdom market analysis
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In Portugal, there were 9.11 million overnight tourist 
stays from the United Kingdom, which translates 

into a share of 19.6% of total overnight stays from 
non-residents. However, there was a decrease of 6.7% 
compared to 2017, and a decrease in its share by 1.4 
percentage points.

The impact on the economy goes far beyond ac-

commodation revenue. These tourists enjoy the vast 
majority of services in each region, including golf, sigh-

tseeing, bars, restaurants, heritage, beaches, theme 

parks, water parks, among many other services avai-
lable. In short, they visit our country for the weather, 
safety, price, ease and frequency of air connections, 

hospitality, but, above all, for fun.

This tourism flow greatly impacts the economy of 
each region, benefiting it in the event of growth, but 
also forcing it to look for alternative markets and new 
promotion strategies when demand shrinks.

The following table clearly shows the importance of 

British tourists in the various regions.

As a result of the Brexit internal referendum, on 

March 29th, 2017 the United Kingdom announced 
its intention to leave the European Union, so it will 
be considered a third country. As a third country, 

outside EU space and agreements, there will be major 
changes in the lives of citizens, businesses, and the 
public administration. Since then, there has been a 

great deal of uncertainty about how and under which 

conditions this exit from the European Union will take 

place, which causes great uncertainty in the country 

itself, in Europe, and worldwide.

For the tourism industry it is imperative to ensure that 
British tourists continue to visit our country in the 
post-Brexit scenario. A short and medium/long-term 

strategy is needed to continue to attract this market.

For the tourism sector, it is important to ensure 

greater stability in the travel of British tourists and to 
reinforce Portugal’s image as a UK tourist destination, 
focusing on traditional offerings and new market 
niches, namely senior and health tourism.
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Regulamento Geral de Proteção de Dados
General Regulation of Data Protection

Estão previstas as seguintes medidas de prepara-
ção nacional: 

• Criação de um canal informativo no 
VisitPortugal.com de relação com 
o consumidor britânico

• Realização de ações de informação destinadas 
aos operadores britânicos relativas a alterações 
em matéria de prestações de serviços

• Monitorização contínua dos fluxos turísticos 
do RU e do seu impacto

• Criação de uma área de atendimento online 
para informações aos turistas britânicos.

Neste seguimento o Governo também aprovou 
o plano de contingência Brexit em caso de saída 
do Reino Unido da União Europeia sem acordo, 
com o objetivo de otimizar as condições de viagem 
dos turistas britânicos, que prevê o seguinte:

I. Articular a nível interministerial medidas des-
tinadas a assegurar que os cidadãos britânicos 
que viajam para Portugal a partir de 30.03.2019 
(em caso de não Acordo) mantenham as atuais 
condições de viagem:

a. Dispensa de vistos para estadias até 90 dias 
(negociação da alteração da proposta de Re-
gulamento UE n.º 539/2001, que propõe essa 
dispensa, já em curso

b. Utilização de áreas/corredores dedicados nos 
aeroportos, explorando a possibilidade de 
tratamento diferenciado para os voos prove-
nientes do RU

c. Possibilidade de reconhecimento mútuo das 
cartas de condução

d. Utilização do serviço nacional de saúde

e. Validade dos contratos de seguro

f. Condições facilitadas de transportes para ani-
mais de companhia

g. Tratamento idêntico relativamente a taxas de 
segurança dos passageiros

II.  Garantir a manutenção dos direitos das produ- 
 toras cinematográficas do RU em Portugal.

 

The following national preparation measures are 

foreseen:

• Creation of a British Consumer Relations Informa-

tion Channel on VisitPortugal.com

• Conducting information-related actions for UK 

operators concerning changes in the provision of 
services

• Continuous monitoring of UK tourist flows and 
their impact

• Creation of an online service area with information 
for British tourists.

Following this, the Government also approved the 
Brexit contingency plan should the United Kingdom 
exit the European Union without agreement, with 
the goal of optimizing the travel conditions for Bri-
tish tourists, which anticipates the following:

I. Articulate at inter-ministerial level measures to ensure 
that British citizens traveling to Portugal starting from 
March 30th, 2019 (in case of non-agreement) main-

tain the current travel conditions:

a. Visa waiver for stays up to 90 days (negotiation 
of amendment proposal for EU Regulation No. 

539/2001, which proposes this waiver, is already in 
progress

b. Use of dedicated airport areas/corridors, exploring 

the possibility of differential treatment for flights 
coming from the United Kingdom.

c. Possibility of mutual recognition of driving licenses

d. Use of the national health service

e. Validity of insurance contracts

f. Easy pet transport conditions

g. Identical treatment of passenger security rates

II. Guaranteeing the maintenance UK film producers’ 
rights in Portugal.

Entrou em vigor a 28 de maio de 2018 e aplica-se 
a todas as organizações que ofereçam bens ou 
serviços em espaço europeu, independentemente 
da sua sede ou da nacionalidade dos seus clientes 
ou prospects. O Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD) vem impor uma definição e estrutu-
ração de políticas internas de privacidade e prote-
ção de dados que garantam a correta recolha, utili-
zação e eliminação dos dados pessoais, por forma 
a garantir aos titulares uma maior transparência 
e segurança no tratamento dos seus dados.

Esta reforçada exigência nos temas da Privacidade 
e Proteção de Dados é especialmente relevante 
no setor do turismo – na hotelaria e agências de 
viagens, assim como na restauração, rent-a-cars, 
alojamento local, atividades de lazer e aplicações 
de reserva como o Booking ou o Airbnb – onde é 
imprescindível a recolha e o acesso a um número 
substancial de dados pessoais, incluindo dados 
sensíveis. 

Mas adaptar uma unidade hoteleira ao RGPD exige 
tempo, conhecimento e atenção ao detalhe. 
Vai exigir também alguma elasticidade da 
organização para a adoção de novos e renovados 
procedimentos. Mas acima de tudo, vai obrigar 
a um grau de formação elevado de todo o staff, 
pois a maioria das violações de dados resultam de 
erros humanos, muitas vezes causados por falta 
de informação ou falta de zelo.

Neste domínio, as palavras de ordem são a finalida-
de e a minimização. 

A finalidade vai-nos garantir a licitude para a reco-
lha e para o tratamento dos dados pessoais. 
O Responsável pelo Tratamento ou o Encarregado 
de Proteção de Dados (DPO) da organização tem 
a responsabilidade de definir quais os dados pes-
soais que devemos recolher para o bom funciona-
mento da atividade, e qual a finalidade para a qual 
esses dados estão a ser utilizados.

It entered into force on May 28th, 2018 and applies to 

all organizations offering goods or services in Europe, 
regardless of their headquarters or the nationality 

of their clients or prospects. The General Data Pro-

tection Regulation (GDPR) imposes a definition and 
structuring of internal privacy and data protection 
policies that guarantee the correct collection, use, 

and deletion of personal data, in order to guarantee 

greater transparency and security to the holders in 

the processing of their data.

This reinforced requirement of Privacy and Data 
Protection is especially relevant in the tourism sector 
- in hotels and travel agencies, as well as in catering, 
rental cars, local accommodation, leisure activities 
and booking applications such as Booking or Airbnb - 

where collecting and accessing a substantial amount 

of personal data, including sensitive data, is essential. 

But adapting a hotel unit to the GDPR requires time, 

knowledge and attention to detail. It will also require 

some flexibility of the organization in the adoption 
of new and renewed procedures. But above all, it will 
require a high degree of training of all staff, as most 
data breaches result from human error, often caused 

by lack of information or zeal.

In this domain, the watchwords are ‘purpose’ and 
‘minimization’. 

The purpose will guarantee us the legality for the 

collection and processing of personal data. The data 

controller or Data Protection Officer (DPO) of the 
organization has the responsibility to define which 
personal data we must collect for the proper opera-

tion of the activity, and for what purpose this data is 
being used.
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Minimization is a key concept for organizations’ risk 
management. Restricting access to personal data 

to only those who will need it to provide the service 
is the most prudent policy and will ensure a more 

controlled risk. To achieve this it will be essential to 
combine a technological aspect of access control 

with a procedural aspect of defining functions and 
workflows.

The GDPR brings additional obligations to travel 
agencies too, which is largely due to the complex data 

transactions involving numerous third parties, such 
as the global distribution system (GDS), travel mana-

gement companies (TMC), air companies, and online 

booking tools, among others.

Sharing personal data with other entities is even more 
relevant when GDPR distinguishes between data con-

trollers, who are directly responsible for deciding how 

and for what purpose personal data is used, and data 

processors, or subcontractors, that must ensure that 

these specifications are met. In both cases, the com-

panies are responsible and may be held responsible by 

the holders and competent authorities.

In this context, co-responsibility is relevant as the 
definition of subcontractor is a gray area in this 
regulation. In addition, when all entities are involved 
and coordinated, it becomes a more transparent and 

consistent process for clients.

Traceability is also a critical factor, since in the event 
of a data breach or if data owners demand their righ-

ts - such as portability or forgetfulness - it is essential 

to have tools to show where, when, and who has 
processed the data, where this data is stored and who 

is responsible for this treatment. 

 

 

 

A minimização é um conceito-chave para a gestão 
de risco das organizações. Restringir o acesso dos 
dados pessoais apenas às pessoas que vão neces-
sitar deles para prestar o serviço é a política mais 
prudente e que vai garantir um risco mais contro-
lado. Para o conseguir será fundamental aliar uma 
vertente tecnológica de controlo de acessos a uma 
vertente processual de definição de funções e de 
workflows.

Também nas agências de viagens o RGPD traz 
obrigações acrescidas, que em muito se deve às 
complexas transações de dados que envolvem inú-
meras entidades terceiras, desde logo o sistema 
de distribuição global (GDS), as empresas de ges-
tão de viagens (TMC), as companhias aéreas, 
as ferramentas de reservas online, entre outras.

A partilha de dados pessoais com outras entidades 
é ainda mais relevante quando o RGPD faz a distin-
ção entre “data controllers”, que são diretamente 
responsáveis por decidir como e com que finalida-
de são usados os dados pessoais, e “data proces-
sors”, ou subcontratados, que devem garantir que 
essas especificações são cumpridas. Em ambos os 
casos, as empresas são responsáveis e podem ser 
responsabilizadas pelos titulares e pelas autorida-
des competentes.

Neste contexto, torna-se relevante a co-respon-
sabilização, já que a definição de subcontratado é 
uma área cinzenta neste regulamento. Além disso, 
quando todas as entidades estão envolvidas e 
coordenadas, para os clientes torna-se um proces-
so mais transparente e consistente.

Também a rastreabilidade é um fator crítico, pois 
numa eventual violação de dados ou no caso dos 
titulares dos dados exigirem os seus direitos – como 
a portabilidade ou o esquecimento – é fundamental 
ter ferramentas que permitam evidenciar onde, 
quando e quem procedeu ao tratamento dos da-
dos, onde esses dados estão guardados e quem 
é o responsável por esse tratamento.

Num setor que privilegia a personalização, os da-
dos pessoais são indispensáveis para a prestação 
de um bom serviço e para a diferenciação.

Mas não fazer nada não pode ser a solução. 
A não conformidade com o RGPD pode levar a mul-
tas pesadas, a retrocessos operacionais e a danos 
reputacionais irreversíveis. Por isso, a indústria, em 
geral, e os operadores, individualmente, devem 
estar investidos em adotar novas políticas, proce-
dimentos e tecnologia.

Como começar este processo de compliance?

O primeiro passo será rodear-se de especialistas. 
Este é um tema muito específico e se conseguir 
um consultor que alie o conhecimento do RGPD 
ao conhecimento do setor, poderá desenvolver 
um projeto de conformidade faseado, com ações 
definidas por criticidade, que tenham em conta a 
capacidade financeira da organização e o risco que 
está disposta a assumir.

A equipa de gestão deve ter formação específica 
sobre as implicações do RGPD para o seu negócio, 
garantindo assim a informação necessária para a 
tomada de decisões; o staff deve aprender a tratar 
e gerir dados pessoais de forma correta e segura; 
os websites, políticas de privacidade e materiais 
de comunicação devem ser revistos e adaptados; 
os parceiros e serviços externalizados devem ser 
avaliados; o software deve ser customizado; os 
contratos, procedimentos e processos devem ser 
analisados e retificados.

É difícil começar este caminho. Mas ficar parado 
pode custar-lhe bem caro!

In a sector that favors personalization, personal data 
is indispensable for good service and differentiation.

But doing nothing cannot be the solution. Non-

-compliance with the GDPR can lead to heavy fines, 
operational setbacks, and irreversible damage to the 
reputation. Therefore, the industry in general, as well 

as individual operators must be invested in adopting 
new policies, procedures, and technology.

How should this compliance process start?

The first step will be to surround yourself with exper-
ts. This is a very specific topic and if you can get a con-

sultant who combines GDPR knowledge with industry 

knowledge, you can develop a phased compliance 
project with critically defined actions that take into 
account the financial capacity of the organization and 
the risk it is willing to take.

The management team should have specific training 
on the implications of GDPR for your business, thus 

ensuring the necessary information for decision 

making; the staff must learn to handle and manage 
personal data correctly and securely; websites, pri-

vacy policies, and communication materials should 
be reviewed and adapted; outsourced partners and 
services should be evaluated; software must be custo-

mized; contracts, procedures, and processes should be 

reviewed and rectified.

It is difficult to start this process. But standing still can 
cost you dearly!
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As linhas de financiamento são de vital importân-
cia para alavancar a atividade e implementar proje-
tos de renovação e inovação, trazendo assim resul-
tados que de outra forma não seriam possíveis. 

Encontram-se disponíveis para 2019 as seguintes 
linhas de apoio:

a. Sistema de Incentivos à Inovação e Empreen-
dedorismo 
A medida Inovação visa o aumento do inves-
timento das grandes empresas em atividade 
inovadoras e a criação e o alargamento de capa-
cidades avançadas de desenvolvimento 
de produtos e serviços nas PME.  
 
A medida Empreendedorismo Qualificado e 
Criativo visa a promoção do espírito empresa-
rial, facilitando nomeadamente o apoio à explo-
ração económica de novas ideias e incentivando 
a criação de novas empresas.

b. Sistema de Incentivos à Qualificação das PME
Tem como objetivo reforçar a capacitação em-
presarial das PME através da inovação organi-
zacional, aplicando novos métodos e processos 
organizacionais e incrementando a flexibilidade 
e a capacidade de resposta no mercado global, 
com recurso a investimentos imateriais na área  
da competitividade.

c. SI2E- Sistema de incentivos ao empreendedo-
rismo e emprego 
Visa financiar a criação ou expansão de micro 
e pequenas empresas numa base local, com o 
objetivo de promover a criação de emprego. O 
limite máximo de investimento é de 235.000€.

d. PDR- Diversificação de atividades na explora-
ção agrícola 
Investimentos na diversificação de atividades 
na exploração para atividades não agrícolas, até 
um máximo de 200.000€ de investimento. Este 
tipo de atividades compreende a criação de 
unidades de turismo.

Financing lines are of vital importance to leverage 
activity and implement renovation and innovation 
projects, thus bringing results that would not other-
wise be possible. 

In 2019 the following support lines are available:

a.Innovation and Entrepreneurship Incentive 

System  

The Innovation measure aims to increase invest-
ment by large enterprises in innovative activities 
and to build and extend advanced development 
capacities of products and services in SMEs.  
 

The Qualified and Creative Entrepreneurship meas-

ure aims to promote entrepreneurship, in particular 

by facilitating support for the economic exploitation 

of new ideas and encouraging the creation of new 

businesses.

b. SME Qualification Incentive System 

It aims to strengthen the entrepreneurial skills of 

SMEs through organizational innovation, applying 
new organizational methods and processes and in-

creasing flexibility and responsiveness in the global 
market through the use of immaterial investments 
in the area of competitiveness.

c. 2EIS- Entrepreneurship and Employment Incen-

tive System 

It aims to finance the creation or expansion of 
micro and small businesses at the local level, with 
the aim of promoting job creation. The maximum 
investment limit is €235,000.

d. PDR - Diversification of activities in farms 

Investments in diversification of activities to 
non-agricultural activities, up to a maximum of 
€200,000. This type of activities includes the crea-

tion of tourism units.

Apoios e Incentivos
Support and Incentives

e. Linha de apoio à qualificação da oferta 
A Linha de apoio à qualificação da oferta é um ins-
trumento de crédito que visa o apoio a projetos 
de investimento na requalificação de empreendi-
mentos turísticos, na criação de empreendimen-
tos turísticos inovadores, em projetos na área da 
animação turística e da restauração, bem como 
em projetos de empreendedorismo turístico.

f. Linha de apoio à tesouraria para empresas tu-
rísticas nos concelhos afetados pelos incêndios 
Para colmatar as necessidades de tesouraria das 
empresas turísticas localizadas em territórios 
afetados pelos incêndios, foi criada esta linha 
de crédito que visa essencialmente contribuir 
para a minimização do impacto da diminuição 
temporária dos níveis de procura turística na 
atividade das empresas.

g. Linha de crédito com garantia mútua | Progra-
ma Revive 
Este Programa visa promover e agilizar os 
processos de rentabilização e preservação de 
património público que se encontra devoluto, 
tornando-o apto para afetação a uma atividade 
económica com finalidade turística.

h. Valorizar | Programa de apoio à valorização e 
qualificação do destino
O Valorizar é um programa do Turismo de Por-
tugal de apoio ao investimento na promoção da 
qualificação do destino turístico Portugal cujo 
objetivo se pauta por dotar os agentes públicos 
e privados que atuam na área do turismo de um 
instrumento financeiro que permita potenciar 
e melhorar a experiência turística.

O Programa Valorizar está subdividido nas seguin-
tes linhas de financiamento:

• Linha de apoio à valorização turística do interior

• Linha de apoio à sustentabilidade

• Programa de apoio financeiro à realização 
e captação de congressos e eventos

• Linha de apoio ao turismo acessível

• Linha de apoio à disponibilização de redes wi-fi

e. Supply qualification helpline  
The supply qualification helpline is a credit instru-

ment aimed at supporting investment projects in 
the re-qualification of tourism enterprises, creation 
of innovative tourism enterprises, and projects in 
the area of tourism and catering, as well as tourist 

entrepreneurship.

f. Treasury helpline for tourism businesses in mu-

nicipalities affected by fires  
To meet the cash requirements of tourism com-

panies located in fire-affected territories, this 
credit line was created to essentially contribute to 

minimizing the impact of the temporary decrease in 

tourism demand on business activity.

g. Mutual Guarantee Credit Line | Revive Program  

This Program aims to promote and streamline the 

processes of monetization and preservation of 
public heritage that is vacant, making it suitable for 
tourism purposes.

h. Valorizar | Destination Enhancement and Quali-

fication Support Program  
Valorizar is a Turismo de Portugal program to sup-

port investment in promoting the qualification of 
the tourist destination Portugal, whose objective is 
to endow the public and private agents who work 
in the area of   tourism with a financial instrument 
that allows to enhance and improve the tourism 
experience.

The Valorizar Program is subdivided into the following 
financing lines:

• Inland Tourism Support Hotline

• Sustainability Helpline

• Financial support program for the execution and

• attraction of congresses and events

• Accessible tourism helpline

• Wi-Fi network availability helpline
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O nível de confiança no setor do turismo 
tem vindo a aumentar nos últimos anos; 
no entanto, a desaceleração prevista 
para os mercados europeus, de onde 
provém a grande maioria das chegadas 
de turistas internacionais, irá provocar 
constrangimentos ao nível das viagens 
em turismo para  o nosso país.

Apontamos para um cenário de estagna-
ção em 2019, atendendo principalmente 
ao impacto e incerteza do Brexit, que 
fará sentir-se sobretudo no Algarve 
e na Área Metropolitana de Lisboa. 

Relativamente ao Algarve, prevê-se que 
o turismo náutico atraia cada vez mais 
turistas; de igual modo, também se 
esperam valores muito positivos para 
o turismo de natureza.

O programa 365 dias Algarve, a decorrer 
na época baixa, que inicia a sua 4º edição 
em outubro de 2019 e se prolonga até 
maio de 2020, também é uma ótima ini-
ciativa para atenuar a sazonalidade.

No golfe antecipa-se a retração da 
procura com consequente diminuição 
no número de “voltas” na ordem dos 
12% a 15%. 

A Área Metropolitana de Lisboa con-
tinuará a atrair cada vez mais turistas 
provenientes dos EUA, do Brasil e sobre-
tudo da China, o que atenuará o impacto 
da diminuição de turistas britânicos.

Para a região da Madeira espera-se 
a redução da taxa de ocupação por 
cama em aproximadamente 2,5 pontos 
percentuais e a diminuição do Revpar, 
consequência da diminuição do mercado 
do Reino Unido.

A Região Centro estará menos exposta 
aos impactos externos; no entanto, 
prevê-se um crescimento muito resi-
dual. A aposta no turismo religioso vai 
intensificar-se com o objetivo de atrair 
mais peregrinos.

Para as regiões dos Açores e Alentejo 
espera-se crescimento na taxa de 
ocupação na ordem dos 2,0 pontos 
percentuais. 

O alojamento local continuará a atrair 
hóspedes e a crescer, em especial nas 
zonas do interior do país. 

Em suma, 2019 será um ano de estagna-
ção com as exportações de turismo 
a descerem e as importações a mante-
rem-se, o que configura um decréscimo 
do saldo da balança turística comparati-
vamente com o ano anterior.

As estratégias de captação de novos 
mercados terão reflexos a partir do ano 
2020, para o qual se prevê crescimento 
dos novos mercados emissores e da 
procura interna.

Confidence in the tourism sector has been 
increasing in recent years; however, the ex-

pected slowdown in the European markets, 

from which the vast majority of internatio-

nal tourist arrivals come, will cause cons-

traints in tourism travel to our country.

We point to a scenario of stagnation in 
2019, especially given the impact and 
uncertainty of Brexit, which will be felt 

especially in the Algarve and in the Lisbon 
Metropolitan Area. 

Regarding the Algarve, nautical tourism 
is expected to attract more and more 

tourists; similarly, very positive values are 
expected for nature tourism.

The 365 days Algarve program, taking pla-

ce during the low season, which starts its 

4th edition in October 2019 and extends 
until May 2020, is also a great initiative to 
mitigate seasonality.

In golf, demand retraction is anticipated, 

with a consequent decrease in the number 

of ‘rounds’ by 12% to 15%. 

The Lisbon Metropolitan Area will continue 

to attract more and more tourists from the 

US, Brazil, and above all from China, which 
will mitigate the impact of the decline in 

British tourists.

In the Madeira region, the occupancy rate 

per bed is expected to decrease by appro-

ximately 2.5 percentage points, a Revpar 
decrease is also expected, as a consequence 

of the decrease in the UK market.

The Central Region will be less exposed to 

external impacts; however, a very marginal 
growth is expected. The investment in 
religious tourism will intensify in order to 

attract more pilgrims.

 

For the Azores and Alentejo regions, the 
occupancy rate is expected to grow by 2.0 

percentage points. 

Local accommodation will continue to 

attract guests and grow, especially in the 

interior areas of the country. 

In short, 2019 will be a year of stagnation 

with tourism exports falling and imports 

remaining at the same level, which means 
a decrease in the balance of tourism com-

pared to the previous year.

The strategies for attracting new markets 

will be reflected in 2020, in which new 
issuing markets and domestic demand are 

expected to grow.

Perspetivas e tendências do Turismo para 2019 e 2020
Prospects and Tourism trends for 2019 and 2020
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Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Center

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira

2018* 2017** ∆ 18/17

Janeiro 
January

265,4 180,1 421,9 58,9 121,0 25,9 93,4 1 166,7 1 099,3 6,1%

Fevereiro 
February

293,5 212,7 459,1 71,4 166,1 27,7 95,3 1 325,9 1 218,3 8,8%

Março 
March

375,6 268,2 585,9 95,5 271,6 41,6 122,1 1 760,4 1 537,3 14,5%

Abril 
April

434,1 312,4 642,7 113,9 390,5 52,3 141,4 2 087,3 2 170,6 -3,8%

Maio 
May

492,8 361,2 704,1 141,6 485,4 63,0 142,6 2 390,7 2 248,3 6,3%

Junho 
June

482,7 354,5 699,1 146,1 532,2 69,2 142,2 2 426,1 2 392,5 1,4%

Julho 
July

510,7 392,8 716,3 155,6 606,1 82,9 143,1 2 607,5 2 606,5 0,0%

Agosto 
August

622,4 508,8 766,4 195,1 694,9 88,2 154,7 3 030,5 2 930,9 3,4%

Setembro 
September

550,5 435,2 739,3 170,8 584,8 71,3 139,4 2 691,3 2 620,1 2,7%

Outubro 
October

498,0 361,4 713,6 130,2 451,5 54,4 135,5 2 344,6 2 281,5 2,8%

Novembro 
November

358,7 236,8 539,3 84,9 179,2 33,3 106,8 1 539,2 1 423,7 8,1%

Dezembro 
December

341,7 242,3 481,4 79,0 159,8 23,8 91,4 1 419,5 1 356,4 4,6%

Total  
Total

5 226,1 3 866,5 7 469,2 1 443,0 4 643,2 633,7 1 508,0 24 789,6 23 885,6 3,8%

2017 4 892,6 3 805,2 7 135,5 1 369,6 4 517,9 615,8 1 549,0 23 885,6

18/17 ∆ 6,8% 1,6% 4,7% 5,4% 2,8% 2,9% -2,6% 3,8%

Hóspedes
Guests

Milhares  

Thousands

* Dados provisórios
** Dados finais 

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Center

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira

2018* 2017** ∆ 18/17

Janeiro 
January

451,2 274,2 944,5 94,1 507,2 68,5 502,4 2 842,2 2 657,8 6,9%

Fevereiro 
February

507,8 339,3 1 033,5 119,1 732,3 81,7 519,7 3 333,4 3 081,0 8,2%

Março 
March

676,3 452,2 1 369,4 159,8 1 148,9 122,1 605,2 4 533,9 4 015,8 12,9%

Abril 
April

786,6 523,3 1 481,9 184,3 1 571,2 152,5 642,3 5 342,1 5 706,1 -6,4%

Maio 
May

899,5 590,6 1 615,3 230,5 1 986,8 185,4 703,5 6 211,5 6 002,0 3,5%

Junho 
June

892,0 604,2 1 574,0 252,8 2 336,9 200,2 731,6 6 591,8 6 716,4 -1,9%

Julho 
July

1 009,2 756,6 1 762,3 326,4 2 913,9 254,3 764,0 7 786,7 7 841,7 -0,7%

Agosto 
August

1 267,8 1 006,8 1 922,9 434,8 3 317,3 277,4 856,4 9 083,6 9 021,7 0,7%

Setembro 
September

1 027,0 755,4 1 692,2 297,9 2 471,6 220,4 756,4 7 220,9 7 194,7 0,4%

Outubro 
October

914,6 624,2 1 643,3 225,1 1 934,1 160,8 672,1 6 174,1 6 071,4 1,7%

Novembro 
November

637,5 400,3 1 211,5 146,7 728,3 90,6 539,6 3 754,5 3 537,5 6,1%

Dezembro 
December

584,5 383,9 1 045,6 133,0 552,4 62,1 457,8 3 219,3 3 119,7 3,2%

Total  
Total

9 654,0 6 711,1 17 296,4 2 604,4 20 200,9 1 876,2 7 751,0 66 094,1 64 965,7 1,7%

2017 9 008,8 6 764,3 16 695,2 2 487,4 20 207,2 1 862,4 7 940,5 64 965,7

18/17 ∆ 7,2% -0,8% 3,6% 4,7% 0,0% 0,7% -2,4% 1,7%

Dormidas (Total)
Room nights (Total)

Milhares  

Thousands

* Dados provisórios
** Dados finais 
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Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Center

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira

2018 2017 ∆ 18/17

Janeiro 
January

222,9 183,6 244,6 65,7 95,9 37,1 40,0 889,9 825,2 7,8%

Fevereiro 
February

247,7 236,4 259,4 80,0 133,0 49,5 43,4 1 049,3 953,5 10,1%

Março 
March

286,1 271,2 301,9 101,3 188,7 67,5 60,4 1 277,1 1 084,5 17,8%

Abril 
April

312,5 282,1 292,8 114,4 271,4 79,7 74,1 1 426,9 1 574,3 -9,4%

Maio 
May

321,7 289,7 316,4 123,7 279,6 77,7 70,6 1 479,4 1 368,7 8,1%

Junho 
June

343,6 315,9 319,5 159,0 572,0 79,1 92,6 1 881,8 1 819,2 3,4%

Julho 
July

397,2 390,2 359,3 209,3 861,2 84,5 97,8 2 399,6 2 335,6 2,7%

Agosto 
August

529,0 565,1 397,6 297,8 1 235,3 94,1 133,2 3 252,2 3 049,3 6,7%

Setembro 
September

396,0 383,3 337,3 186,6 615,0 78,0 98,3 2 094,5 1 938,9 8,0%

Outubro 
October

353,4 314,3 319,0 132,4 277,8 76,3 74,5 1 547,7 1 397,5 10,7%

Novembro 
November

288,0 244,3 279,7 96,7 117,2 53,0 49,8 1 128,7 1 009,1 11,9%

Dezembro 
December

305,8 274,9 293,4 100,9 144,4 33,2 51,3 1 203,9 1 193,0 0,9%

Total  
Total

4 003,9 3 751,2 3 720,9 1 667,8 4 791,6 809,7 886,0 19 631,1 18 548,9 5,8%

2017 3 814,3 3 541,3 3 578,6 1 630,0 4 332,1 773,9 878,7 18 548,9

18/17 ∆ 5,0% 5,9% 4,0% 2,3% 10,6% 4,6% 0,8% 5,8%

Dormidas (Residentes)
Room nights (Residents)

Milhares  

Thousands

* Dados provisórios
** Dados finais 

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Center

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira

2018 2017 ∆ 18/17

Janeiro 
January

228,3 90,6 699,9 28,3 411,3 31,4 462,4 1 952,2 1 832,6 6,5%

Fevereiro 
February

260,1 102,9 774,1 39,1 599,3 32,2 476,3 2 284,0 2 127,5 7,4%

Março 
March

390,2 181,0 1 067,5 58,5 960,2 54,6 544,8 3 256,7 2 931,2 11,1%

Abril 
April

474,1 241,2 1 189,1 69,9 1 299,8 72,9 568,2 3 915,2 4 131,8 -5,2%

Maio 
May

577,8 300,9 1 298,9 106,8 1 707,2 107,7 632,9 4 732,1 4 633,3 2,1%

Junho 
June

548,5 288,3 1 254,5 93,9 1 764,9 121,1 639,0 4 710,0 4 897,2 -3,8%

Julho 
July

612,0 366,4 1 403,0 117,1 2 052,7 169,8 666,1 5 387,1 5 506,1 -2,2%

Agosto 
August

738,8 441,7 1 525,4 137,0 2 082,0 183,3 723,2 5 831,4 5 972,4 -2,4%

Setembro 
September

631,0 372,0 1 354,9 111,3 1 856,6 142,4 658,1 5 126,4 5 255,8 -2,5%

Outubro 
October

561,2 309,9 1 324,3 92,8 1 656,2 84,4 597,6 4 626,5 4 673,8 -1,0%

Novembro 
November

349,4 156,0 931,8 50,0 611,1 37,6 489,8 2 625,8 2 528,4 3,9%

Dezembro 
December

278,7 109,0 752,2 32,1 408,0 28,9 406,5 2 015,5 1 926,7 4,6%

Total  
Total

5 650,1 2 959,9 13 575,5 936,7 15 409,3 1 066,5 6 865,0 46 463,0 46 416,9 0,1%

2017 5 194,5 3 223,0 13 116,6 857,3 15 875,1 1 088,5 7 061,8 46 416,9

18/17 ∆ 8,8% -8,2% 3,5% 9,3% -2,9% -2,0% -2,8% 0,1%

Dormidas (Não residentes)
Room nights (Non residents)

Milhares  

Thousands

* Dados provisórios
** Dados finais 
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Meses 
Months

Reino Unido 
United 

Kingdom

Alemanha 
Germany

Espanha 
Spain

França 
France

Brasil 
Brazil

Holanda 
The 

Netherlands

EUA 
USA

Irlanda 
Ireland

Itália 
Italy

Bélgica 
Belgium

Janeiro 
January

323,8 256,7 161,8 163,4 202,3 121,0 67,7 29,5 80,7 28,1

Fevereiro 
February

411,7 338,2 208,9 197,9 157,7 149,8 74,1 33,7 74,7 40,8

Março 
March

553,2 539,0 430,7 271,9 153,8 162,4 129,3 57,5 102,8 55,4

Abril 
April

776,2 555,6 305,4 432,4 202,4 201,6 169,1 117,9 132,5 109,9

Maio 
May

1 008,7 671,1 288,7 572,8 259,9 285,4 243,1 211,4 121,6 110,7

Junho 
June

1 078,0 608,7 361,9 467,5 236,7 255,6 241,3 252,7 131,9 108,2

Julho 
July

1 053,8 573,0 612,5 463,3 275,7 292,9 282,9 257,3 154,4 176,6

Agosto 
August

1 073,5 573,6 1 009,8 724,4 208,7 319,5 222,8 206,4 311,5 127,0

Setembro 
September

1 109,2 738,1 454,1 479,3 251,1 259,8 260,3 208,7 148,3 116,3

Outubro 
October

993,4 701,7 370,6 419,3 242,4 220,7 250,0 154,6 125,2 80,7

Novembro 
November

422,4 386,8 268,9 189,5 192,0 117,7 149,2 48,3 94,7 44,8

Dezembro 
December

306,8 252,2 296,3 151,9 168,9 89,2 91,5 28,1 89,8 29,6

Total  
Total

9 110,7 6 194,6 4 769,5 4 533,7 2 551,6 2 475,6 2 181,4 1 606,1 1 568,0 1 028,2

2017 9 765,5 6 343,3 4 602,7 4 570,2 2 258,0 2 698,5 1 791,0 1 602,8 1 557,5 1 024,2

18/17 ∆ -6,7% -2,3% 3,6% -0,8% 13,0% -8,3% 21,8% 0,2% 0,7% 0,4%

Quota 19,6% 13,3% 10,3% 9,8% 5,5% 5,3% 4,7% 3,5% 3,4% 2,2%

Dormidas (Não residentes por nacionalidade)
Room nights (Non residents by nationalities)

* Dados provisórios
** Dados finais 

Polónia 
Poland

Canadá 
Canada

Suíça 
Switzerland

Suécia 
Sweden

Dinamarca 
Denmark

China 
China

Outros 
Other

2018* 2017** ∆ 18/17

40,4 22,8 27,3 45,6 40,974 25,952 314,26 1 952,2 1 832,6 6,5%

45,2 56,3 38,9 52,0 46,421 47,075 310,675 2 284,0 2 127,5 7,4%

49,1 90,1 53,8 85,1 67,584 33,057 421,88 3 256,7 2 931,2 11,1%

66,6 63,9 89,0 80,1 57,404 43,812 511,391 3 915,2 4 131,8 -5,2%

80,3 79,8 88,5 54,3 39,453 52,173 564,078 4 732,1 4 633,3 2,1%

111,4 77,3 84,4 45,1 36,343 51,015 561,774 4 710,0 4 897,2 -3,8%

135,8 122,8 122,2 62,7 74,875 47,123 679,386 5 387,1 5 506,1 -2,2%

126,2 84,7 83,2 37,4 43,241 40,29 639,11 5 831,4 5 972,4 -2,4%

115,8 116,7 98,3 51,3 52,809 41,892 624,515 5 126,4 5 255,8 -2,5%

88,0 95,7 102,3 93,6 49,632 49,6 589,283 4 626,5 4 673,8 -1,0%

41,0 44,6 44,8 93,4 37,378 35,631 414,594 2 625,8 2 528,4 3,9%

31,6 22,5 32,7 46,2 27,638 37,13 313,468 2 015,5 1 926,7 4,6%

931,4 877,2 865,4 746,7 573,8 504,8 5 944,4 46 463,0 46 416,9 0,1%

1 065,9 737,9 886,2 727,6 612,6 455,2 5 717,7 46 416,9

-12,6% 18,9% -2,3% 2,6% -6,3% 10,9% 4,0% 0,1%

2,0% 1,9% 1,9% 1,6% 1,2% 1,1% 12,8% 100,0%

Milhares  

Thousands
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Meses 
Months

Reino Unido 
United 

Kingdom

Alemanha 
Germany

Espanha 
Spain

França 
France

Brasil 
Brazil

Holanda 
The 

Netherlands

EUA 
USA

Irlanda 
Ireland

Itália 
Italy

Bélgica 
Belgium

Janeiro 
January

67,1 55,4 80,0 60,7 82,1 23,2 27,5 7,9 31,7 9,8

Fevereiro 
February

88,8 72,8 100,4 71,0 64,5 28,3 30,7 9,7 28,9 13,6

Março 
March

125,2 134,6 186,9 99,4 66,2 34,8 56,5 16,3 40,5 17,7

Abril 
April

186,3 149,8 143,6 147,5 89,4 53,1 77,0 30,1 55,9 32,2

Maio 
May

230,7 179,7 138,8 201,2 117,0 73,1 109,6 45,8 52,7 34,1

Junho 
June

236,8 157,5 161,7 167,9 103,9 65,0 112,3 49,7 56,2 33,2

Julho 
July

218,4 131,2 234,2 147,0 113,0 69,8 115,8 45,8 65,3 48,5

Agosto 
August

208,7 140,0 361,8 235,5 89,1 74,4 95,2 41,2 131,5 39,8

Setembro 
September

243,2 196,4 196,7 177,4 110,4 67,5 121,0 46,8 64,7 37,6

Outubro 
October

215,6 177,0 170,2 154,2 107,3 55,5 114,8 35,7 51,8 26,7

Novembro 
November

102,0 90,8 125,9 75,7 79,6 29,9 64,0 13,5 38,0 15,9

Dezembro 
December

70,1 57,8 139,2 58,2 68,9 20,1 37,2 7,9 35,6 10,0

Total  
Total

1 992,9 1 543,2 2 039,3 1 595,7 1 091,4 594,7 961,6 350,4 652,9 319,2

2017 2 086,5 1 550,9 1 968,7 1 590,8 971,1 614,7 789,0 345,5 649,6 311,0

18/17 ∆ -4,5% -0,5% 3,6% 0,3% 12,4% -3,3% 21,9% 1,4% 0,5% 2,6%

Quota 13,3% 10,3% 13,6% 10,7% 7,3% 4,0% 6,4% 2,3% 4,4% 2,1%

Hóspedes (Não residentes por nacionalidade)
Guests (Non residents by nationalities)

* Dados provisórios
** Dados finais 

Polónia 
Poland

Canadá 
Canada

Suíça 
Switzerland

Suécia 
Sweden

Dinamarca 
Denmark

China 
China

Outros 
Other

2018 2017 ∆ 18/17

11,6 7,4 9,1 10,0 7,233 15,144 120,23 626,2 580,8 7,8%

12,3 13,0 12,5 10,4 9,195 27,831 113,263 707,2 642,9 10,0%

13,4 22,4 18,1 17,3 14,002 20,786 155,235 1 039,4 898,7 15,7%

22,8 25,8 30,2 20,0 13,733 28,291 200,523 1 306,4 1 331,6 -1,9%

27,6 35,3 31,0 16,6 11,038 35,817 229,351 1 569,5 1 494,6 5,0%

32,3 34,6 30,2 13,2 9,868 32,352 226,431 1 523,2 1 518,3 0,3%

38,5 44,4 37,8 18,4 18,823 26,432 242,69 1 615,9 1 614,0 0,1%

34,1 35,8 28,2 11,5 11,173 23,774 230,832 1 792,5 1 767,6 1,4%

36,1 52,7 34,4 17,0 15,924 27,574 254,296 1 699,6 1 689,6 0,6%

28,2 41,8 34,0 23,1 13,73 32,222 231,755 1 513,8 1 507,6 0,4%

12,8 16,3 16,1 17,7 8,486 22,785 154,658 884,2 833,2 6,1%

8,1 8,5 11,8 10,2 6,072 21,887 122,361 693,8 652,1 6,4%

277,8 338,1 293,4 185,4 139,3 314,9 2 281,6 14 971,8 14 531,2 3,0%

318,7 284,9 291,1 181,6 145,3 277,5 2 154,3 14 531,2

-12,8% 18,7% 0,8% 2,1% -4,1% 13,5% 5,9% 3,0%

1,9% 2,3% 2,0% 1,2% 0,9% 2,1% 15,2% 100,0%

Milhares  

Thousands
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Meses
Months

TOTAL 
Total

Janeiro 
January

330,8 896,2 414,0 192,8 1 833,7

Fevereiro 
February

378,4 1 042,1 486,5 212,8 2 119,9

Março 
March

530,0 1 429,9 656,3 283,3 2 899,4

Abril 
April

601,3 1 675,3 758,1 318,5 3 353,2

Maio 
May

736,0 1 892,0 850,0 373,0 3 851,1

Junho 
June

791,8 1 947,2 865,1 367,5 3 971,7

Julho 
July

882,7 2 188,0 961,6 409,9 4 442,2

Agosto 
August

1 008,3 2 515,3 1 123,4 494,6 5 141,6

Setembro 
September

836,5 2 123,1 945,0 417,0 4 321,7

Outubro 
October

727,6 1 895,8 840,7 368,2 3 832,3

Novembro 
November

447,2 1 213,3 571,6 264,2 2 496,3

Dezembro 
December

357,6 1 024,2 494,8 232,3 2 108,9

Total  
Total

7 628,2 19 842,4 8 967,2 3 934,0 40 371,8

2017 7 469 19 508 8 956,6 3 893,5 39 827

18/17 ∆ 2,1% 1,7% 0,1% 1,0% 1,4%

HOTÉIS 
HOTELS

Dormidas (Por tipo de estabelecimento)
Room nights (By type of establishment)

Milhares  

Thousands

Meses 
Months

TOTAL 
Total

Janeiro 
January

22,6 217,1 64,8 304,5

Fevereiro 
February

25,5 269,7 77,9 373,1

Março 
March

33,3 369,8 104,9 508,1

Abril 
April

38,7 456,2 122,1 616,9

Maio 
May

46,2 525,9 145,8 717,9

Junho 
June

48,7 581,8 160,8 791,2

Julho 
July

64,5 710,2 186,3 960,9

Agosto 
August

72,9 794,2 223,6 1 090,7

Setembro 
September

54,0 603,8 169,8 827,6

Outubro 
October

49,7 509,6 134,5 693,8

Novembro 
November

34,8 280,9 66,0 381,6

Dezembro 
December

25,6 234,4 54,7 314,6

Total  
Total

516,5 5 553,4 1 511,0 7 581,0

2017 512,6 5 645,6 1 590,8 7 749,1

18/17 ∆ 0,8% -1,6% -5% -2,2%

HOTÉIS /APARTAMENTOS
HOTELS / APARTMENTS

Milhares  

Thousands
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Meses 
Months

Pousadas e 

quintas 

Lodges

Apartamentos 
turísticos 

Tourist 
apartments

Aldeamentos 
turísticos 

Tourist resorts

Total Hotelaria 

Total Hotel

Alojamento 

local Local 

accommodation

Turismo rural/

habitação Rural 

tourism/housing

Janeiro 
January

44,4 139,1 87,5 2 409,2 385,3 47,7

Fevereiro 
February

52,5 188,1 117,9 2 851,4 414,3 67,7

Março 
March

67,3 253,6 165,3 3 893,6 549,7 90,6

Abril 
April

70,1 352,8 192,6 4 585,5 635,7 120,9

Maio 
May

78,5 441,2 229,1 5 317,9 737,6 156,0

Junho 
June

77,0 545,5 264,2 5 649,5 772,2 170,1

Julho 
July

82,8 718,8 365,2 6 569,9 960,1 256,7

Agosto 
August

104,2 823,3 441,2 7 600,9 1 121,4 361,3

Setembro 
September

84,7 590,6 284,3 6 108,9 900,5 211,5

Outubro 
October

74,1 435,3 237,1 5 272,7 755,0 146,5

Novembro 
November

51,7 168,2 105,1 3 202,9 481,1 70,5

Dezembro 
December

51,3 145,5 97,1 2 717,4 423,3 78,7

Total  
Total

838,6 4 801,9 2 586,6 56 179,8 8 136,1 1 778,2

2017 832,8 4 749,6 2 576 55 734,6 7 531,2 1 700

18/17 ∆ 0,7% 1,1% 0,4% 0,8% 8,0% 8,0%

OUTROS 
OTHER

Dormidas (Por tipo de estabelecimento)
Room nights (By type of establishment)

Milhares  

Thousands

TOTAIS 
TOTALS

Meses  
Months

2018* 2017** ∆ 18/17

Janeiro 
January

2 842,2 2 657,8 6,9%

Fevereiro 
February

3 333,4 3 081,0 8,2%

Março 
March

4 533,9 4 015,8 12,9%

Abril 
April

4 342,1 5 706,1 -6,4%

Maio 
May

6 211,5 6 002,0 3,5%

Junho 
June

6 591,8 6 716,4 -1,9%

Julho 
July

7 786,7 7 841,7 -0,7%

Agosto 
August

9 083,6 9 021,7 0,7%

Setembro 
September

7 220,9 7 194,7 0,4%

Outubro 
October

6 174,1 6 071,4 1,7%

Novembro 
November

3 754,5 3 537,5 6,1%

Dezembro 
December

3 219,3 3 119,7 3,2%

Total  
Total

66 094,1 64 965,7 1,7%

2017 64 965,7

18/17 ∆ 1,7%

Milhares  

Thousands

* Dados provisórios
** Dados finais 
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Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Center

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira

2018* 2017** ∆ 18/17

Janeiro 
January

23 721 14 470 59 788 5 009 18 197 2 973 25 559 149 716 131 933 13,5%

Fevereiro 
February

25 101 16 282 61 704 5 841 26 138 3 226 26 446 164 739 147 256 11,9%

Março 
March

35 662 20 587 89 424 7 765 46 971 4 985 34 029 239 423 200 851 19,2%

Abril 
April

44 498 24 864 107 174 9 688 71 903 7 109 37 205 302 442 290 595 4,1%

Maio 
May

55 624 28 966 131 827 12 672 98 642 9 515 38 411 375 657 339 481 10,7%

Junho 
June

54 596 28 919 125 776 14 041 137 029 12 020 39 985 412 367 379 140 8,8%

Julho 
July

58 273 37 470 129 771 18 981 197 398 15 242 42 959 500 093 468 826 6,7%

Agosto 
August

70 638 50 685 129 330 25 805 240 998 15 684 49 042 582 181 555 291 4,8%

Setembro 
September

62 872 37 578 137 180 17 233 152 673 12 169 42 878 462 583 450 722 2,6%

Outubro 
October

54 724 30 608 129 825 12 009 93 515 7 799 36 354 364 834 350 786 4,0%

Novembro 
November

34 849 19 118 85 847 7 347 29 293 3 950 26 602 207 006 192 381 7,6%

Dezembro 
December

34 285 21 214 69 617 7 424 23 819 3 370 27 599 187 328 173 946 7,7%

Total  
Total

554 844 330 762 1 257 263 143 815 1 136 576 98 042 427 068 3 948 370 3 681 207 7,3%

2017  489 312  316 308 1 151 787  135 134 1 078 233  90 763  419 670 3 681 207

18/17 ∆ 13,4% 4,6% 9,2% 6,4% 5,4% 8,0% 1,8% 7,3%

Proveitos totais - Estabelecimentos de alojamento local
Total Income - Local Housing Establishments

Milhares  

Thousands

* Dados provisórios
** Dados finais 

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Center

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira

2018* 2017** ∆ 18/17

Janeiro 
January

17 463 9 581 44 270 3 226 12 373 2 058 16 687 105 658 91 865 15,0%

Fevereiro 
February

18 727 11 201 46 365 4 096 16 983 2 282 16 912 116 566 103 242 12,9%

Março 
March

 27 186  14 083  69 334  5 425  31 696  3 454  22 513 173 690 140 903 23,3%

Abril 
April

 34 151  17 405  84 648  6 884  49 148  5 211  24 682 222 129 213 136 4,2%

Maio 
May

 43 155  19 895  106 420  8 958  68 865  7 088  25 001 279 380 248 773 12,3%

Junho 
June

 42 718  20 433  100 950  10 158  100 158  8 956  25 376 308 749 283 521 8,9%

Julho 
July

 44 906  27 661  106 679  14 764  154 824  12 241  28 664 389 739 363 365 7,3%

Agosto 
August

 56 316  38 549  106 498  20 538  193 202  12 641  33 255 461 000 438 420 5,2%

Setembro 
September

 49 161  26 574  110 029  12 559  115 568  9 381  27 707 350 979 336 796 4,2%

Outubro 
October

 42 474  20 972  102 598  8 434  64 328  5 745  23 698 268 250 258 941 3,6%

Novembro 
November

 26 147  13 006  66 600  5 085  18 745  2 769  16 921 149 273 138 680 7,6%

Dezembro 
December

 23 474  13 469  51 365  4 974  14 947  2 061  17 596 127 886 120 356 6,3%

Total  
Total

425 879 232 829 995 756 105 099 840 837 73 886 279 012 2 953 297 2 737 998 7,9%

2017  374 691  223 796  894 564  98 299  806 308  66 529  273 812 2 737 998

18/17 ∆ 13,7% 4,0% 11,3% 6,9% 4,3% 11,1% 1,9% 7,9%

Proveitos - Aposento
Income - Rooms

Milhares  

Thousands

* Dados provisórios
** Dados finais 
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Revpar (€)
Revpar (€)

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Center

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira

2018* 2017** ∆ 18/17

Janeiro 
January

  21,3   13,2   40,3   12,2   12,3   13,9   35,5   23,3   21,1 10,6%

Fevereiro 
February

  25,0   16,6   45,1   16,3   16,8   16,7   39,9   27,3   25,4 7,4%

Março 
March

  31,2   17,9   61,8   18,7   24,4   22,3   47,1   34,7   29,9 16,1%

Abril 
April

  40,3   22,3   77,4   23,9   34,5   33,7   51,8   43,8   43,4 0,9%

Maio 
May

  48,3   24,2   93,5   28,9   45,6   43,5   48,9   52,3   48,1 8,6%

Junho 
June

  48,5   25,5   91,3   33,2   68,0   56,3   51,1   59,1   55,2 7,0%

Julho 
July

  48,1   32,2   92,8   45,7   100,0   71,5   55,2   70,8   67,7 4,6%

Agosto 
August

  59,9   44,7   91,4   63,0   124,7   73,7   63,8   83,3   81,3 2,4%

Setembro 
September

53,9 32,0 98,2 40,2 76,5 56,2 54,9 65,5   64,8 1,0%

Outubro 
October

45,9 24,9 87,8 26,9 43,2 34,0 46,5 49,5   49,4 0,3%

Novembro 
November

30,6 17,1 59,0 18,3 16,5 17,9 35,5 31,2   30,5 2,3%

Dezembro 
December

  26,6   17,6   44,9   17,4   14,5   13,3   35,5   26,9   26,5 1,6%

Total  
Total

40,5 24,5 74,0 29,6 52,6 38,8 47,4 48,6   46,7 4,0%

2017 37,8 24,2 68,9 28,4 51,9 36,3 48,1 46,7

18/17 ∆ 7,2% 1,0% 7,3% 4,4% 1,3% 7,0% -1,5% 4,0%

Milhares  

Thousands

* Dados provisórios
** Dados finais 

Taxa líquida de ocupação - cama
Net ccupancy rate - bed

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Center

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira

2018* 2017** ∆ 18/17

Janeiro 
January

25,6% 17,7% 39,1% 16,0% 20,6% 21,9% 51,1% 28,2% 27,5% 2,5%

Fevereiro 
February

31,4% 23,4% 45,8% 21,5% 29,7% 28,1% 58,6% 35,0% 34,1% 2,6%

Março 
March

36,0% 26,8% 56,0% 24,9% 35,9% 37,1% 60,6% 40,6% 38,2% 6,3%

Abril 
April

43,2% 31,4% 61,9% 29,0% 43,9% 46,3% 64,5% 46,8% 51,5% -9,1%

Maio 
May

46,8% 33,7% 64,2% 33,6% 52,5% 53,4% 65,7% 51,4% 51,5% -0,2%

Junho 
June

47,0% 35,3% 64,3% 37,2% 62,7% 59,2% 69,8% 55,6% 57,7% -3,6%

Julho 
July

49,5% 40,6% 68,4% 45,0% 73,0% 69,2% 68,5% 61,4% 63,4% -3,2%

Agosto 
August

61,6% 53,0% 73,1% 58,7% 80,5% 74,4% 75,7% 70,1% 71,5% -2,0%

Setembro 
September

51,4% 42,1% 68,0% 42,3% 64,5% 61,7% 70,8% 59,0% 60,7% -2,8%

Outubro 
October

45,7% 34,2% 63,4% 32,4% 51,3% 44,6% 62,6% 50,1% 51,0% -1,8%

Novembro 
November

34,4% 24,6% 48,2% 24,0% 26,1% 27,5% 53,8% 35,0% 34,9% 0,3%

Dezembro 
December

30,7% 23,3% 41,3% 21,3% 21,9% 18,9% 43,8% 30,4% 30,8% -1,3%

Total  
Total

42,4% 32,8% 58,0% 33,0% 50,2% 46,2% 62,4% 48,0% 49,0% -2,0%

2017 42,0% 34,3% 58,4% 32,1% 51,6% 47,5% 66,2% 49,0%

18/17 ∆ 1,0% -4,4% -0,7% 2,8% -2,7% -2,7% -5,7% -2,0%

Milhares  

Thousands

* Dados provisórios
** Dados finais 



5352

Análise Estabelecimentos de Alojamento Turístico/  Analysis of Tourist Accommodation Establishments

Estadia média (dias)
Average Stay (days)

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Center

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira

2018* 2017** ∆ 18/17

Janeiro 
January

1,70 1,52 2,24 1,60 4,19 2,64 5,38 2,44 2,42 0,8%

Fevereiro 
February

1,73 1,60 2,25 1,67 4,41 2,94 5,46 2,51 2,53 -0,6%

Março 
March

1,80 1,69 2,34 1,67 4,23 2,94 4,96 2,58 2,61 -1,4%

Abril 
April

1,81 1,68 2,31 1,62 4,02 2,92 4,54 2,56 2,63 -2,6%

Maio 
May

1,83 1,64 2,29 1,63 4,09 2,94 4,93 2,60 2,67 -2,7%

Junho 
June

1,85 1,70 2,25 1,73 4,39 2,90 5,14 2,72 2,81 -3,2%

Julho 
July

1,98 1,93 2,46 2,10 4,81 3,07 5,34 2,99 3,01 -0,7%

Agosto 
August

2,04 1,98 2,51 2,23 4,77 3,14 5,54 3,00 3,08 -2,6%

Setembro 
September

1,87 1,74 2,29 1,74 4,23 3,09 5,43 2,68 2,75 -2,3%

Outubro 
October

1,84 1,73 2,30 1,73 4,28 2,96 4,96 2,63 2,66 -1,0%

Novembro 
November

1,78 1,69 2,25 1,73 4,06 2,72 5,05 2,44 2,48 -1,8%

Dezembro 
December

1,71 1,58 2,17 1,68 3,46 2,61 5,01 2,27 2,30 -1,4%

Total  
Total

1,85 1,74 2,32 1,80 4,35 2,96 5,14 2,67 2,72 -2,0%

2017 1,84 1,78 2,34 1,82 4,47 3,02 5,13 2,72

18/17 ∆ 0,3% -2,4% -1,0% -0,6% -2,7% -2,1% 0,3% -2,0%

Milhares  

Thousands

* Dados provisórios
** Dados finais 
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Moneris follows a customer-focused approach with an integrated offering 
of services and solutions that enables organisations to achieve 360-degree 
management support.

We strive to promote financial reporting excellence by improving the 
effectiveness of decision-making processes that are critical to the success of 
our clients.

We are the largest national accounting and management support group 
in Portugal, with a network of 20 offices and more than 300 experienced 
consultants.

Our teams have extensive knowledge and understanding of every industry 
sector, enabling our clients to benefit from the support of professionals who 
understand their challenges and accompany them through every obstacle. 
Knowing our customers well is essential for us to actively address their 
needs. Over the years we have built strong, close and lasting relationships 
with our clients, who in turn have given us their trust and loyalty.

Partilhamos a sua visão do futuro.
We share your vision of the future.

accounting and reporting 

tax

human resources

corporate finance
risk and compliance

insurance

training

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A Moneris tem uma abordagem focada no cliente, com uma oferta 
integrada de serviços e soluções que permite prestar às organizações 
um apoio de 360 graus na área da gestão, promovendo a excelência da 
informação financeira e a melhoria dos processos de tomada de decisão 
críticos para o seu sucesso. 

Somos o maior grupo nacional de contabilidade e apoio à gestão, 
presente de norte a sul de Portugal, com uma rede de 20 escritórios 
sustentada por, aproximadamente, 300 consultores.

Os nossos serviços são garantidos por equipas com um profundo 
conhecimento em todos os setores de atividade, o que permite que 
cada cliente beneficie do apoio de profissionais que entendem os 
seus desafios e o acompanham em cada obstáculo. Conhecer bem os 
nossos clientes é para nós essencial, para que possamos responder 
proativamente às suas necessidades.

contabilidade e reporting

assessoria fiscal
recursos humanos

corporate finance
risco e compliance

seguros

formação

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


