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Ficha Técnica 
Os dados quantitativos apresentados tiveram as 
seguintes fontes:

• INE (Instituto Nacional de Estatística)
• Turismo de Portugal

Technical Details
The quantitative data presented had the following 
sources:

• Statistics Portugal ( INE)
• Turismo de Portugal
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Centro de 
Competências 
em Turismo
Tourism knowledge 
centre 

Na Moneris desenvolvemos Centros de Competências que nos 
permitem pensar proativamente nos mais variados mercados e 
nas suas tendências e desafios.

Ciente das exigências e desafios deste setor fundamental da 
nossa economia, a Moneris criou o Centro de Competências em 
Turismo, que reúne um conjunto de profissionais experientes 
e especializados no setor, com o objetivo de disponibilizar aos 
nossos clientes as soluções integradas e especializadas que 
maximizem o seu desempenho e os ajudem a alcançar os seus 
objetivos.

O Centro de Competências em Turismo da Moneris desenvolveu 
um modelo de apoio à gestão específico para o setor, que 
serve de suporte a gestores e agentes do mercado, para uma 
consciente e esclarecida tomada de decisões.

At Moneris we develop Knowledge Centres that allow us 
to carry out proactive analysis of the full range of markets, 
their trends and challenges. 

Aware of the demands and challenges of this fundamental 
sector of our economy, Moneris created  the Tourism 
Knowledge Centre. We have brought together a group 
of experienced and qualified professionals from different 
industries and sectors to develop integrated and specialised 
solutions for each challenge. 

The Tourism Knowledge Centre has developed a specific 
management support model for the sector, which supports 
managers and market agents for conscious and informed 
decision making.

Conheça a nossa equipa 
Meet our team
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Partner e Coordenador do 
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Carlos Rosa  
Partner and Coordinator of 
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Armando Inocentes
Partner e Membro do 
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Henrique Ferreirinha
Partner e Membro do 
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Rita Soares
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Partner and Member of 
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Rui Almeida
CEO e Managing Partner 
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CEO and Managing 
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Editorial
Editorial

Estamos perante o início de uma era de novos e complexos de-
safios – pandemias, emergência climática, instabilidade política, 
agitação social, desinformação, ameaças cibernéticas e tantos 
outros.

A democratização do turismo, vivida nas últimas décadas, de-
corrente do aumento do nível de vida das populações; da emer-
gência das companhias aéreas low-cost e das possibilidades de 
aceder a viagens acessíveis; das novas opções de alojamento 
económicas e diversificadas; das plataformas digitais e da frui-
ção de toda a informação disponível na internet; impeliu-nos a 
considerar que esta seria uma marcha ininterrompível. 

Mas durante quase um ano e meio travámos todos a fundo. 
O vírus foi, também ele, fiel ao incontornável fenómeno da 
globalização. Foi democrático, correu mundo e fez o turismo 
recuar de uma forma sem precedentes, com impactos severos 
nas economias que desta atividade estavam mais dependentes 
ou que para esta estavam mais vocacionadas.

Ansiamos e antecipamos agora por um momento de viragem. 
Alguns sinais positivos apontam no sentido de uma progres-
siva retoma, que demorará pelo menos 2 anos ainda até uma 
recuperação total. Os números a partir do segundo trimestre 
de 2021 e as expectativas até final do ano, que aqui analisamos 
e debatemos, suportam já esse sentimento.

O advento que agora se anuncia coloca-nos, contudo, impe-
rativos novos, como o da sustentabilidade e da inovação, mas 
também o da qualificação de talento. Se o primeiro se prende 
com uma crescente consciencialização do impacto das ativida-
des humanas sobre o planeta e a nossa vida futura, já o desafio 
da inovação coloca outras questões alinhadas com a sustentabi-
lidade, mas também com a necessidade de reimaginar a expe-
riência turística e revalorizar a sua proposta de valor. Por fim, 
a necessidade de qualificação, atração e retenção de talento é 
hoje, mais do que antes, condição essencial para o crescimento 
e melhoria da qualidade da indústria turística.

Neste anuário, percorremos a retoma do turismo e traçamos os 
caminhos possíveis a seguir para minimizar os impactos da nova 
conjuntura e para potenciar as oportunidades que ela encerra.

We are facing an era of new and complex challenges – 
pandemics, climate emergency, political uncertainty, social 
unrest, disinformation, online threats and many others.

The democratisation of tourism that has taken place over 
recent decades, thanks to the increased standard of living 
in communities; the emergence of low-cost airlines and the 
subsequent cheap journeys; new affordable and wide-ranging 
accommodation options; online platforms and all the information 
available on the internet; leads us to believe this is a direction 
that is here to stay. 

But for almost a year we all put on the brakes. The virus was also 
faithful to the undeniable phenomenon of globalisation. It was 
democratic, it went all around the world and it made tourism 
take a step back in an unprecedented manner, with severe 
impacts on the economics of sectors that depended on or were 
geared towards this industry.

We are now looking forward to and expecting a turning point. 
Some positive signs point in the direction of a progressive 
resumption, which will take at least 2 years until achieving full 
recovery. The numbers from the second quarter of 2021 and the 
forecasts until the end of the year, which we analyse and discuss 
here, back up this feeling.

The impending recovery, however, brings fresh challenges that 
cannot be ignored, such as sustainability and innovation, but also 
the qualification of talent. While the first aspect is intertwined 
with the growing awareness of the impact of human activities 
on the planet and our future life, the challenge of innovation 
raises other questions linked to sustainability, but also the need 
to redesign the tourist experience and reassess the value it brings. 
Finally, the need to qualify, attract and retain talent is today, 
more than ever, an essential condition for growth and improving 
quality in the tourist industry.

In this yearbook, we analyse the resumption of tourism and 
map out the possible pathways to minimise the impacts 
of the current state of affairs and take advantage of the 
opportunities it affords.

Anuário Turismo | Tourism Yearbook
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Rui Almeida 
CEO Moneris

Olhamos para a relevância do ecossistema inovador e das 
start-ups, bem como para a importância do investimento e do 
capital de risco no setor, enquanto agente propulsor da melho-
ria da experiência turística.

O setor do turismo tem diferentes dimensões, complemen-
tares e adjacentes, sendo que fazemos uma incursão pelos 
setores da hospitalidade, gastronomia e mobilidade. Todas elas 
são partes essenciais de um ecossistema que é um organismo 
vivo e interdependente.

A cultura, o desporto e o lazer são também objeto de análise e 
de uma reflexão aturada neste nosso anuário, que fecha com a 
análise dos indicadores de 2020.

A todos os que contribuíram para a Edição 2021 do Anuário do 
Turismo da Moneris, o meu muito obrigado, permitindo-me um 
agradecimento especial à Sra Secretária de Estado do Turismo, 
Eng. Rita Marques, e ao Sr. Presidente do Turismo de Portugal, 
Dr. Luís Araújo.

A disponibilidade e contributo de todos é inestimável para a 
valorização deste pensamento estratégico que empreendemos 
sobre o turismo do futuro e o futuro do turismo em Portugal. 

A todos desejo uma boa leitura!

We look to the importance of the innovation and start-ups 
ecosystem, as well as the importance of investment and risk 
capital in the sector, as an agent driving forward an enhanced 
tourist experience.

The tourism industry has different, complementary and 
adjacent dimensions, encompassing the sectors of hospitality, 
gastronomy and mobility. They are all essential parts of an 
ecosystem that is a living and interdependent organism.

Culture, sport and leisure are also the object of a thorough 
analysis and reflection in this yearbook, which ends by 
analysing the 2020 indicators.

I would like to express my gratitude to everybody who 
contributed to the 2021 Edition of the Moneris Tourism 
Yearbook, and allow me to especially thank the Secretary of 
State for Tourism, Rita Marques, and the President of Portugal 
Tourism, Luís Araújo.

Everyone’s availability and contribution is indispensable for 
enhancing strategic thinking on the tourism of the future and 
the future of tourism in Portugal. 

We hope you enjoy reading it!
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Na Moneris, promover e difundir o 
conhecimento faz parte do nosso ADN.
At Moneris, encouraging and disseminating 
knowledge is part of our DNA.

Nos dias de hoje, fruto de vários fatores sociais e tecnológi-
cos, as mudanças e atualizações que impactam os negócios 
sucedem a um ritmo cada vez mais intenso.

De modo a dar resposta a essas solicitações, a Moneris criou 
um projeto estrutural e estratégico, os Centros de Conhe-
cimento e Centros de Competência, que promovem conti-
nuamente a excelência técnica e a inovação tecnológica.

Nos Centros de Conhecimento da Moneris (Comités Técni-
cos Contabilístico, Fiscal e Laboral e ainda o FIID – Fórum de 
Inovação, Investigação e Desenvolvimento), orgulhamo-nos 
em promover continuamente a partilha de conhecimento 
e de saber entre os nossos colaboradores, pois só deste 
modo conseguimos prosseguir uma contínua melhoria da 
qualidade de serviço prestado e sustentar a excelência 
técnica a que sempre habituámos os nossos clientes.

Num outro ângulo, de partilha de conhecimento ao nível 
setorial, a Moneris criou cinco Centros de Competência – 
Agricultura, Educação, Setor Social, Sistemas de Informação 
e Turismo, que nos permitem pensar, de forma proativa, 
sobre as necessidades dos nossos clientes e do mercado. 
Nos nossos Centros de Competências reunimos um grupo 
de profissionais experientes e qualificados em cada setor, 
de modo a fornecer soluções integradas e especializadas 
aos nossos clientes, que maximizam o seu desempenho e os 
ajudam a atingir os seus objetivos.

Como líder de conhecimento nas nossas áreas de especia-
lização, na Moneris acreditamos que a partilha e a gestão 
do conhecimento são fundamentais para o sucesso de uma 
organização.

Special Interest Groups
Centros de Conhecimento

• Comité Técnico 
Contabilístico 
Accounting Technical 
Committee  

• Comité Técnico Fiscal   
Taxation Technical Committee 

• Comité Técnico Laboral 
Labour Technical Committee 

• FIID (Fórum de 
Inovação, Investigação e 
Desenvolvimento) 
FIID (Innovation, Research 
and Development Forum)

Knowledge Centres
Centros de Competência

• Agricultura 
Agriculture  

• Educação 
Education  

• Setor Social 
Social Sector 

• Sistemas de Informação 
Information Systems 

• Turismo 
Tourism

International Desks
Desks Internacionais

• German Desk 
German Desk 

• French Desk 
French Desk  

• Spanish Desk 
Spanish Desk

Today, several social and technological factors, constant 
changes and updates impact businesses at an increasingly 
fast rate.

In order to respond to these requirements, Moneris has 
created a structural and strategic project, the Special Interest 
Groups and Knowledge Centres, which continually promote 
technical excellence and technological innovation.

At the Moneris Special Interest Groups (Accounting, 
Taxation and Labour Technical Committees and the FIID 
– Innovation, Research and Development Forum), we take 
pride in continually encouraging the sharing of knowledge 
and knowhow among our employees. Only in this way can 
we pursue continuous improvement in the quality of service 
provided and sustain the technical excellence that our clients 
have become accustomed to.

From another angle, of sharing of sectoral knowledge, 
Moneris has created five Knowledge Centres – Agriculture, 
Education, Social Sector, Information Systems and Tourism, 
which allow us to proactively think about the needs of our 
clients and the market. At our Knowledge Centres we gather 
a group of experienced and qualified professionals in each 
sector, to provide integrated and specialised solutions for our 
clients, which maximise their performance and help them 
achieve their goals.

As the knowledge leader in our areas of specialisation, at 
Moneris we believe that sharing and managing knowledge 
are essential factors for the success of an organisation.
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Estamos num momento de viragem que exige o empenho 
de todos para que possamos explorar o ciclo que se espera 
positivo. O turismo pode ser novamente um motor de cres-
cimento e de coesão do país. O foco, a estratégia e os instru-
mentos de política pública, assim como a cooperação entre os 
agentes do setor, serão fundamentais para acelerar a retoma, 
reconstruir o setor e projetar o país para um melhor turismo.

É do conhecimento de todos o impacto que a pandemia teve 
sobre as nossas vidas, e bem assim, sobre o nosso setor. Os 
números mais recentes indiciam, contudo, que a recuperação 
ter-se-á já iniciado. O setor do alojamento turístico registou 
2,1 milhões de hóspedes e 5,6 milhões de dormidas em agos-
to de 2021, correspondendo a aumentos de 52,3% e 58,4%, 
respetivamente, face ao ano passado. De facto, nos primeiros 
nove meses do ano, verificou-se um aumento de 11,8% das 
dormidas totais face a 2020. As dormidas nos primeiros nove 
meses de 2021 já superaram o valor de todo o ano de 2020.

Pese embora estes sinais positivos, estamos bem cientes que 
continuamos bem aquém da atividade observada em agosto 
de 2019. Efetivamente, comparando setembro de 2021 com 
2019, verificamos que o número de hóspedes e de dormidas 
reduziram 28,9% e 26,6%, respetivamente. Em termos agre-
gados, nos primeiros nove  meses do ano, comparando com o 
mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 54,0%.  

É também notório que a recuperação é assimétrica, altamen-
te dependente do turismo doméstico, com algumas regiões 
e atividades a recuperarem mais rapidamente do que outras. 
Em agosto, o mercado interno registou 4,2 milhões de dormi-
das, o valor mensal mais elevado desde que há registos. Em 
setembro, este mercado registou 2,6 milhões de dormidas e 
aumentou 26,8%, continuando a superar os níveis de 2019 
(+15,6%). Os mercados externos duplicaram face a setembro 
de 2020 e totalizaram 3,0 milhões de dormidas, mas foram 
cerca de metade das registadas em setembro de 2019. Em 
termos agregados, nos primeiros nove meses do ano de 2021, 
comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas di-
minuíram -14,4% nos residentes e -71,2% nos não residentes.

Esta janela de oportunidade deve ser aproveitada com foco 
e com confiança. Para tal, para além de progredir de forma 
sustentável com medidas de desconfinamento a nível interno 
e externo, o governo está vigorosamente empenhado na 
implementação do plano Reativar o Turismo | Construir o 
Futuro, lançado em maio de 2021. Um plano de 6 mil milhões 
de euros, que incide em 4 eixos de atuação – apoiar empresas, 
fomentar segurança, gerar negócio e construir futuro – e é 

Reativar o Turismo ! Construir o Futuro.
Reactivate Tourism! Build the Future.

We are at a turning point that calls for commitment from every-
body to take advantage of what is expected to be a positive cycle. 
Tourism can again be the driving force for Portugal’s growth and 
cohesion. Focus, strategy and public policy instruments, as well as 
cooperation among the agents in the sector, will be essential for 
accelerating the recovery, rebuilding the sector and pushing the 
country towards better tourism.

Everybody knows the impact the pandemic had on our lives, as 
well as on our sector. The most recent numbers however, show 
that the recovery has begun. The tourist accommodation sector 
recorded 2.1 million guests and 7.5 million overnight stays in 
August 2021, which is 52,3% e 58,4% up respectively on last 
year’s figures. In the first nine months of the year, there was 
a 19,5% rise in total overnight stays compared to 2020. Overnight 
stays in the first nine months of 2021 have already surpassed the 
value for the entire year of 2020.

Although these are positive signs, we are fully aware that we 
remain well short of the level of activity observed in August 
2019. In fact, comparing September 2021 with 2019, the 
number of guests and overnight stays dropped by 28,9% and 
26,6%, respectively. In overall terms, in the first nine months of 
the year, compared to the same period in 2019, overnight stays 
fell by 54,0%. 

It is noticeable that the recovery is asymmetric, highly 
dependent on domestic tourism, with some regions and 
activities recovering faster than others. In August, the 
domestic market recorded 4.2 million overnight stays, the 
highest monthly amount since records began. In September, 
this market registered 2.6 million overnight stays and 
increased 26.8%, continuing to outperform 2019 levels 
(+15.6%). External markets doubled compared to September 
2020 and totaled 3.0 million overnight stays, but were about 
half of those registered in September 2019. In aggregate 
terms, in the first nine months of 2021, compared to the 
same period of 2019 , overnight stays decreased by -14.4% for 
residents and -71.2% for non residents.

This window of opportunity should be taken advantage of by 
focusing on it with confidence. To do so, as well as progressing 
in a sustainable manner with measures to lift restrictions 
domestically and abroad, the government is striving vigorously to 
implement the Re-energise Tourism | Build the Future plan (PRT), 
launched in May 2021. A €6 bn plan which focuses on 4 facets: 
supporting companies, enhancing safety, generating business and 

Anuário Turismo | Tourism Yearbook
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Rita Marques 
Secretária de Estado do Turismo 

Secretary of State for Tourism

composto por ações específicas que, a curto, médio e longo 
prazo, permitirão transformar o setor e posicioná-lo num 
patamar superior de criação de valor, contribuindo de forma 
expressiva para o crescimento do PIB e para uma distribuição 
mais justa da riqueza. Um Plano que ambiciona contribuir para 
que ultrapassemos os 27 mil milhões de euros de receitas 
turísticas em 2027, gerando riqueza e bem-estar em todo o 
território, ao longo de todo o ano e apostando na diversifica-
ção de mercados e segmentos.

Quatro meses após o seu lançamento, registamos com 
agrado que das 52 medidas do PRT, mais de 80% das me-
didas encontram-se já em curso, em diferentes estádios, e 
6 medidas encontram-se já integralmente implementadas. 
Salienta-se que a maior parte das medidas (eixos III e IV) serão 
implementadas ao longo de seis anos, pelo que estarão em 
curso durante todo este período.

No Eixo I – Apoiar as Empresas – verifica-se um maior nível de 
execução do PRT. Neste eixo, que representa praticamente 
metade do orçamento previsto no PRT, foi já lançada a me-
dida Retomar (que permite uma melhor gestão dos créditos 
sob moratórias), criado o Fundo de Capitalização e Resiliência, 
reforçados e criados instrumentos de apoio à liquidez, assim 
como criada a equipa especializada de apoio às empresas 
junto do Turismo de Portugal. Com a execução deste eixo, as 
empresas estarão em melhores condições para gerir a dívida 
pré-COVID e a dívida contraída durante a pandemia, e para 
aceder a mais liquidez para fundo de maneio.   

No Eixo II, destaca-se para já o lançamento do selo clean & 
safe 2.0. Até agora, registamos 22.350 aderentes ao selo, 
36.645 pessoas formadas e 23 tipologias de atividade abran-
gidas. Destaca-se também a criação de conteúdos para a 
campanha de estímulo à adoção de comportamentos seguros, 
que está a ser distribuída. Pese embora o avanço nas medidas 
de desconfinamento, há que continuar a manter um compor-
tamento seguro.    

No Eixo III, salienta-se o programa IVAucher, e destaca-se, para já, 
o lançamento da campanha nacional e internacional, incluindo o 
retomar da presença em feiras internacionais, a capacidade aérea 
já reposta (60%), as novas rotas aéreas já captadas, assim como o 
lançamento do site de enoturismo, no âmbito da oferta comer-
cial de produtos diferenciadores. No início deste quadrimestre 
foram realizadas duas conferências internacionais importantes – 
a conferência mundial dedicada ao Enoturismo, em parceria com 
a Organização Mundial do Turismo e a World For Travel dedicada 
aos temas atinentes à Sustentabilidade -, demonstrando que te-
mos as condições adequadas para a retoma do segmento MICE. 

building the future. The plan comprises specific short, medium 
and long-term initiatives, which will enable the sector to be 
transformed and position it at a higher value creation level, 
making a significant contribution to the growth of GDP and to 
a fairer distribution of wealth. A Plan that aims to contribute to 
exceeding €27 bn in tourist revenue in 2027, generating wealth 
and wellbeing throughout Portugal, all year round, and investing 
in the diversification of markets and segments.

Four months after its launch, we are pleased to note that of the 
52 measures of the PRT, more than 80% of the measures are 
already underway, at different stages, and 6 of which have been 
fully implemented. It is pointed out that most of the measures 
(axes III and IV) will be implemented over a six-year period, and 
will be ongoing throughout this period. 

In Axis I – Support for Companies – the PRT implementation 
level has been higher. In this axis, which accounts for 
practically half of the PRT budget, the Resumption measure 
has been launched (which allows a better management of 
credits under moratorium), creating the Capitalisation and 
Resilience Fund, strengthening and creating liquidity support 
instruments, and creating a specialised team to support 
companies in Portugal Tourism. Through the implementation 
of this axis, companies will be better positioned to manage 
pre-COVID debt and debt accumulated during the pandemic, 
and to access more liquidity for their operating fund. 

In Axis II, the highlight for now is the launch of the clean & 
safe 2.0 seal. So far, 22,350 entities have registered for the 
seal, involving training for 36,645 staff members working in 
23 different types of activity. Also noteworthy is the creation 
of content for the campaign to encourage the adoption of 
safe behaviours, which is being disseminated. Although the 
lockdown restrictions are being lifted, it is important to keep 
up safe behaviours. 

In Axis III, the IVAucher programme is highlighted, as is the 
launch of national and international campaigns, including the 
resumption of Portugal’s presence at international fairs, the 
increased air capacity (back up to 60%), the opening of new 
air routes, and the launch of the wine tourism website for 
the commercial sale of cutting-edge products. At the start of 
this four-month period two major international conferences 
took place – the world conference dedicated to Wine Tourism, 
in partnership with the World Tourism Organisation, and 
World For Travel, dedicated to topics of Sustainability - 
demonstrating that we are in an appropriate position to 
reenter the MICE segment.
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No Eixo IV, fortemente dependente da evolução do PT2030, 
é de destacar o trabalho desenvolvido na estruturação de 
alguns dos produtos financeiros aí previstos (FIEAE e Obriga-
ções), no lançamento do Plano Turismo + Sustentável 20-23, 
na implementação da LAQO 2021, com cerca de 62 M€ de 
investimento financiado até ao momento, e no lançamento 
da edição 2021/2022 do programa FIT – Fostering Innovation 
in Tourism com 1,2 M€. Com o lançamento do Call Tourism 
em 30 de setembro, especialmente orientado a startups que 
disponibilizam soluções inovadoras, disponibilizamos 10 M€ 
para o fomento do empreendedorismo no setor, materializan-
do a nossa ambição de projetar Portugal também como país 
produtor de inovação para o turismo.  Realça-se ainda neste 
eixo, o lançamento do Upgrade 2.0 e do BEST, assim como da 
medida Empresas Turismo 360º.

Neste processo tem ficado evidente a necessidade de atrair e 
reter talento, de valorizar as profissões do turismo, de formar 
os trabalhadores, aspeto que consideramos central para reju-
venescer o setor e impulsionar a sua retoma. Para tal, aposta-
mos fortemente na rede de Escolas de Hotelaria e Turismo do 
Turismo de Portugal, destacando desde já o desenvolvimento 
do programa de internacionalização da rede das escolas, com 
a realização da primeira summer school para lusodescenden-
tes (com 534 participações de 46 países). 

Estes factos demonstram que, com foco e com confiança, 
estamos a retomar o nosso caminho, com a certeza de que, 
assim como em outras crises passadas, o setor do turismo se 
regenerará e voltará a dar um contributo importante para o 
progresso e bem-estar de todos. Não só daqueles que nos 
visitam, mas também dos que trabalham no setor e de todos 
aqueles que habitam nos territórios que são visitados.

In Axis IV, heavily dependent on the evolution of PT2030, we 
point out the work done on the structuring of financial products 
(FIEAE and Bonds), the launch of the More Sustainable Tourism 
Plan 20-23, the implementation of LAQO 2021, with around €62 M 
of investment financed to date, and the launch of the 2021/2022 
Fostering Innovation in Tourism (FIT) programme with €1.2 M. 
With the launch of Call Tourism on 30 September, especially geared 
towards startups that use innovative solutions, we pro-vided €10 M 
to boost entrepreneurship in the sector, in our ambition to project 
Portugal also as a producer of innovative tourism. Also noteworthy 
in this area is the launch of Upgrade 2.0 and BEST, as well as the 
measure Empresas Turismo 360º.

In this process, the need to attract and retain talent has become 
obvious, to value the tourism professions and train employees, which 
we believe is a central aspect to rejuvenate the sector and drive 
forward its recovery. Therefore, we have heavily invested in the 
Portugal Tourism Hotel and Tourism Schools, where we highlight the 
development of the programme to internationalise the network of 
schools, holding the first summer school for Portuguese descendants 
(with 534 participations from 46 countries).

These facts show that, with focus and confidence, we are return-
ing to our path, with the certainty that, as in other past crises, the 
tourism sector will regenerate itself and again make an important 
contribution to the progress and well-being of everyone. Not only 
of those who visit us, but also those who work in the sector and 
everyone who lives in the regions that are visited.
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É indiscutível que o turismo é um setor fundamental na geração 
de valor e emprego em Portugal.

E não é por acaso que o país ocupa hoje a 12.ª posição no ran-
king de competitividade do Fórum Económico Mundial e que 
foi considerado, por vários anos consecutivos, o “Melhor Desti-
no do Mundo”. A realidade é que o nosso país beneficia de um 
conjunto de atributos – patrimoniais, culturais, económicos, e 
não só – que, aliados a uma estratégia turística incisiva e com 
objetivos claros, lhe permitem apresentar-se como um destino 
turístico de excelência e com grande potencial de atração. 

A tendência de crescimento do setor foi bem visível na última 
década. E, apesar da crise pandémica que veio abalar a ativi-
dade de uma forma sem precedentes, surge uma renovada 
oportunidade para apostar na evolução e inovação da oferta 
turística nacional, reforçando assim o posicionamento compe-
titivo do destino Portugal.

Enquanto principal atividade exportadora nacional e enquan-
to setor fortemente gerador de emprego e promotor de de-
senvolvimento regional, o turismo tem uma responsabilidade 
acrescida no processo de recuperação da economia portugue-
sa. Acresce que o turismo tem vindo a afirmar-se como uma 
atividade especialmente vocacionada para a revitalização da 
atividade económica nas regiões do interior, valorizando os 
recursos endógenos, criando polos de atração e fixação de 
população e construindo novas oportunidades de negócio e, 
consequentemente, de desenvolvimento regional. 

Esta é a altura para pensarmos no potencial de desenvolvi-
mento do setor em torno de políticas de clusterização que 
permitam pensar de forma global, mas atuar de modo foca-
do e integrado, em áreas com maiores potencialidades de 
inovação, crescimento e efeito de arrastamento (Enoturismo, 
Gastronomia, Termas, Saúde, Desporto, são apenas alguns 
exemplos). 

O enfoque deve estar na modernização e personalização da 
oferta, nomeadamente por via da introdução de novas tecno-
logias que permitam capacitar as empresas para uma gestão 
mais eficiente dos seus serviços e recursos e, em paralelo, 
potenciar a integração de soluções verdes e sustentáveis. 

Importa, ainda, assegurar um processo estrutural de desen-
volvimento e valorização das competências e das qualifica-
ções dos recursos humanos do setor, de captação e atração 
de talento, assim como de capacitação das empresas para a 
gestão, que lhes permita estar mais preparadas e resilientes 
para gerir situações de crise como a dos últimos meses.

No trilho da inovação 
On the pathway of innovation

It is undeniable that tourism is an essential sector for generating 
value and jobs in Portugal.

It is not by chance that the country is ranked 12th in the World 
Economic Forum’s competitiveness ranking and has been 
considered, for several consecutive years, the “Best Destination 
in the World”. The reality is that our country benefits from a set 
of attributes – patrimonial, cultural, economic, and more – which, 
when allied to an incisive tourism strategy and clear objectives, 
allows it to present itself as a tourist destination of excellence 
with a huge potential to attract visitors. 

The growth trend of the sector has been clear to see over the 
last decade. And, despite the pandemic crisis that has shaken 
the industry in an unprecedented fashion, a new opportunity has 
emerged to invest in evolution and innovation in national tourism, 
thus strengthening the competitive positioning of destination 
Portugal.

As the main national export activity and a major generator of jobs 
and regional development, tourism has added responsibility in the 
process of recuperating the Portuguese economy. Furthermore, 
tourism has shown itself to be an industry especially suited to the 
revitalisation of economic activity in inland regions, enhancing 
the native resources, creating poles of attraction and settlement 
of the population and constructing business opportunities, in turn 
boosting regional development. 

This is the time to think about the potential development of the 
sector around cluster policies, thinking about the bigger picture 
but acting in a focused and integrated manner, in areas with 
the most potential for innovation, growth and knock-on effects 
(Wine tourism, Gastronomy, Natural Spas, Health, Sport, are some 
examples).

The focus should be on the modernisation and customisation of 
the offer, namely by introducing new technologies that allow 
companies to be given the skills to more efficiently manage their 
services and resources, and at the same time encourage the 
integration of green and sustainable solutions.

It is also important to safeguard a process of structural 
development and valuation of the skills and qualifications of the 
human resources in the sector, capturing and attracting talent, 
and giving companies management skills that will enable them to 
be better prepared and more resilient to manage crisis situations 
such as the situation of recent months.
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Luis Araújo 
Presidente Turismo de Portugal  

President of Portuguese National Tourism Authority

No que diz respeito às tecnologias, há várias ao dispor da 
nossa atividade e que podem e devem ser potenciadas. 
Refiro-me, a título de exemplo, à Inteligência Artificial e ao 
seu potencial no tratamento e análise de dados, aplicada ao 
conhecimento da procura e otimização das operações; mas 
também ao Turismo Inteligente, por meio da gestão e intero-
perabilidade de sistemas e medições de impactos; ou ainda 
ao Blockchain, e a possibilidade de mediar a oferta de acordo 
com as especificidades do turista. 

É assim que construímos o turismo do futuro, inovador e 
sustentável. Um turismo preocupado em reduzir os impac-
tos da pegada de carbono, que otimiza o uso dos recursos e 
procura soluções alternativas para a redução de resíduos ou 
elementos poluentes. Um turismo com uma oferta variada e 
original, que aposta nas especificidades de cada região para 
que o país cresça de forma uniforme, equilibrada e no respei-
to por todos.

Mas não nos podemos esquecer que é necessário, ainda, 
ultrapassarmos alguns obstáculos, sendo um deles a desma-
terialização dos processos ao longo de toda a cadeia de valor. 
É preciso que a transformação digital do setor se concretize 
para que as organizações possam focar-se maioritariamente 
na satisfação do turista - que, cada vez mais, procura expe-
riências únicas – numa perspetiva tendencialmente “con-
tactless”.

A inovação, a par da sustentabilidade, e ambas sustentadas 
pela retenção de talento, é imprescindível para o crescimento 
que ambicionamos na indústria turística. Se queremos refor-
çar o posicionamento internacional de Portugal, devemos 
promover uma política particularmente forte e ativa no pro-
cesso de transição digital e de evolução para um setor mais 
sustentável. É este o turismo do futuro.

With regard to technologies, several are available to our 
industry and should be taken advantage of. I am referring, 
for example, to Artificial Intelligence and its potential in the 
processing and analysis of data, applied to the knowledge of 
demand and optimisation of operations; but also Intelligent 
Tourism, through the management and inter-operability 
of systems and measurement of impacts; and even the 
Blockchain, and the possibility to tailor the offer to the 
particularities of the tourist.

This is how we can build the innovative and sustainable tou-
rism of the future. Tourism that strives to reduce the impacts 
of the carbon footprint, which optimises the use of resources 
and the search for alternative solutions to reduce waste and 
pollutants. Tourism with a wide-ranging and original offer, 
which invests in the particularities of each region so that the 
country grows in a uniform and balanced manner, respecting 
everybody.

We cannot ignore the fact that it is necessary to overcome 
some obstacles, one of which is the dematerialisation 
of processes throughout the value chain. The digital 
transformation of the sector must allow organisations to focus 
their energies on tourist satisfaction, taking into account the 
fact that tourists increasingly seek unique experiences, as we 
move towards a “contactless” society.

Innovation, alongside sustainability, and both underpinned by 
the retention of talent, is indispensable for the growth we aim 
to achieve in the tourism industry. If we want to reinforce the 
international positioning of Portugal, we should promote a 
particularly strong and energetic policy encouraging the digital 
transformation process and the evolution towards a more 
sustainable sector. This is the tourism of the future.
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Sustentabilidade é uma palavra bonita. Encerra em si a 
preocupação pelo ambiente, o respeito pela autenticidade 
sociocultural das comunidades e o crescimento económico 
viável a longo prazo, distribuído de forma justa por todos os 
stakeholders.

O tema começou a fazer parte da agenda política em 1992, 
com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), mas só 20 anos 
mais tarde, na conferência Rio+20, o Turismo entra verdadei-
ramente na estratégia de sustentabilidade, com a definição 
de medidas para reduzir o impacto do turismo mundial na 
biodiversidade, nas alterações climáticas, na pegada carbóni-
ca, na diversidade cultural e na proteção do ambiente e dos 
ecossistemas.

O Turismo representa 10,4% do PIB global , é responsável por 
334 milhões de empregos em todo o mundo (1 em cada 10 
empregos)1 e, por isso, é um dos setores que mais tem contri-
buído nos últimos anos para o crescimento da economia.

Inevitavelmente, o Turismo é também um dos setores que 
mais tem contribuído para a pegada carbónica, o consumo 
excessivo de recursos, a poluição, a destruição de ecossiste-
mas, a sobrelotação, a perda de identidade cultural.

O que fazer então para não colocar em risco o planeta, con-
tinuando a desenvolver uma das atividades que geram maior 
riqueza e emprego a nível mundial?

A resposta está na sustentabilidade. As diretrizes e práticas 
de gestão do turismo sustentável são aplicáveis a todas as 
formas de turismo, em todos os tipos de destinos, norteadas 
por três princípios fundamentais: ambiental, económico e 
sociocultural.

Assim, o turismo sustentável deve:

• Aproveitar da melhor forma os recursos ambientais que 
constituem um elemento chave no desenvolvimento do 
turismo, mantendo processos ecológicos essenciais e aju-
dando a conservar o património natural e a biodiversidade.

• Respeitar a autenticidade sociocultural das comunidades 
anfitriãs, conservar sua herança cultural viva e construída e 
os seus valores tradicionais e contribuir para a compreen-
são e tolerância interculturais.

Turismo Sustentável: 
encruzilhada ou ponto de viragem?
Sustainable Tourism: 
a crossroads or a turning point?

Sustainability is a beautiful word. It encapsulates the concern 
for the environment, respect for the sociocultural authenticity of 
communities and long-term viable economic growth, distributed 
fairly amongst all the stakeholders.

This issue began to be put on the political agenda in 1992, with 
the holding of the United Nations Conference on Environment 
and Development (Rio-92), but only 20 years later, at the Rio+20 
conference, did Tourism truly become part of the sustainability 
strategy, with the definition of measures to reduce the impact of 
worldwide tourism on biodiversity, climate change, the carbon 
footprint, cultural diversity and the protection of the environment 
and the ecosystems.

Tourism accounts for 10.4% of the global GDP, and provides more 
than 334 million jobs all over the world (1 in every 10 jobs), and is 
therefore one of the sectors that has most contributed in recent 
years to economic growth.

Inevitably, Tourism is also one of the sectors that has most 
contributed to the carbon footprint, excessive consumption of 
resources, pollution, the destruction of ecosystems, overcrowding, 
and the loss of cultural identity.

So what should be done to not put the planet at risk while 
continuing to develop one of the industries that generates the 
most wealth and employment in the world?

The answer is in sustainability. The guidelines and practices of 
sustainable tourism management are applicable to all forms of 
tourism, at all kinds of destinations, guided by three fundamental 
principles: environmental, economic and sociocultural aspects.

Hence, sustainable tourism should:

• Take better advantage of the environmental resources 
that are a key factor in tourism, preserving the essential 
ecological processes and helping conserve natural habitats 
and biodiversity.

• Respect the sociocultural authenticity of the host 
communities, conserving their living and constructed 
cultural heritage and their traditional values, and 
contributing to cross-cultural understanding and tolerance.
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Vânia Soares 
Business Developer da Moneris 
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• Garantir operações económicas viáveis de longo prazo, com 
benefícios socioeconómicos distribuídas de forma justa 
por todos os stakeholders, incluindo empregos estáveis, 
oportunidades de geração de rendimento e serviços sociais 
para as comunidades anfitriãs, e contribuindo para o alívio 
da pobreza.

O movimento de Turismo Sustentável está a crescer em todo 
o Mundo, resultado da consciencialização sobre o tema, 
especialmente por parte dos consumidores, do aumento da 
oferta turística sustentável, e das orientações firmadas.

Apesar dos impactos negativos da COVID-19 na atividade 
turística, a crise está a proporcionar uma oportunidade de 
repensar o turismo para o futuro. Alcançar uma recuperação 
turística mais ecológica e sustentável exige uma maior aten-
ção política aos pilares ambientais e socioculturais da susten-
tabilidade. 

As soluções políticas recomendadas visam: I) repensar o su-
cesso do turismo, ii) adotar uma abordagem integrada entre 
política-indústria-comunidade, iii) integrar políticas e práticas 
sustentáveis, iv) desenvolver modelos empresariais de turis-
mo mais sustentáveis, e v) implementar políticas de monitori-
zação para alcançar uma melhor gestão. 

A verdade é que mais do que orientações estratégicas ou 
políticas governamentais, o que está verdadeiramente a ditar 
uma viragem de paradigma são as exigências dos turistas, 
que procuram agora, mais do que nunca, opções ecológicas 
e sustentáveis na hotelaria, ainda que isso exija um custo 
superior.

Ainda antes do contexto pandémico, viajar de forma mais 
sustentável era já um objetivo de 87%  dos turistas, dos quais 
39% já o havia feito em 2018, especialmente na escolha de 
alojamentos eco-friendly ou green.

Mas é desta crise sem precedentes no setor, causada pela 
pandemia mundial de SARS-COV-2, que nasce uma oportuni-
dade única de parar, refletir e vislumbrar um futuro de via-
gens e turismo e curto, médio e longo prazo, que tenha em 
consideração a sustentabilidade social, ambiental, económica 
e cultural.

A crise da COVID-19, aliada a algumas megatendências de oferta 
e procura, como a digitalização, o turismo excessivo, as emissões 

• Guarantee the long-term viability of economic operations, 
with the socioeconomic benefits distributed fairly among all 
the stakeholders, including stable jobs, income generation 
opportunities and social services for the host communities, 
and contributing to the alleviation of poverty.

The Sustainable Tourism movement is growing all over the world, as 
people, especially consumers, become more aware of the increased 
offer of sustainable tourism and the guidelines underpinning it.

Despite the negative impacts of COVID-19 on the tourist industry, 
the crisis has provided an opportunity to rethink tourism for the 
future. Achieving a more ecological and sustainable tourism recovery 
requires careful political attention to the environmental and 
sociocultural pillars of sustainability. 

The recommended political solutions encompass: I) rethinking the 
success of tourism, ii) adopting an integrated approach between 
policy-industry-community, iii) integrating sustainable policies and 
practices, iv) developing more sustainable tourist business models, 
and v) implementing monitoring policies to bring about better 
management. 

The truth is more than strategic guidelines or government policies, 
what is truly dictating a change of paradigm are the demands of the 
tourists themselves, who now, more than ever, seek ecological and 
sustainable accommodation options, even if at a higher cost.

Even before the pandemic, travelling in a more sustainable manner 
was a goal of 87% of tourists, of whom 39% had already done so in 
2018, especially in choosing eco-friendly or green accommodation.

But it is this unprecedented crisis in the sector, caused by the 
worldwide SARS-COV-2 pandemic, which has given rise to a unique 
opportunity to stop, reflect and map out a short, medium and long-
term future for travel and tourism that takes into consideration 
social, environmental, economic and cultural sustainability.
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de gases com efeito de estufa, os impactos ambientais e sociais, 
ou as crescentes exigências de responsabilidade regulatória 
e do cliente, abalou o status quo e levantou questões sobre o 
modelo baseado no crescimento linear da indústria. 

O setor do Turismo está profundamente interligado e in-
terdependente de múltiplos fluxos de recursos essenciais, 
cadeias de valor de bens e commodities - da agricultura à 
alimentação, ao meio ambiente e às indústrias de transporte, 
para citar alguns. 

Modelo de Economia Circular para o Turismo

É precisamente neste contexto que a Organização das Na-
ções Unidas, através da One Planet Network, apresenta um 
modelo de Economia Circular aplicado ao setor . Até agora, o 
discurso da Economia Circular tem-se concentrado predomi-
nantemente nas indústrias de produção. No entanto, o foco 
na fabricação de produtos tangíveis subestima os setores 
dominados pelos serviços, como as viagens e turismo, e o seu 
papel na transição da Economia Circular global.

O negócio das viagens e turismo, com todos os seus produtos 
e serviços conexos, deve questionar o seu propósito e os im-
pactos naturais, sociais e económicos da sua atividade e dos 
seus modelos de negócio. Este é um setor que pode mesmo 
atuar como um poderoso capacitador da circularidade global, 
dado o seu peso na economia e os produtos e serviços cone-
xos que alimenta. 

A verdade é que se até agora a pressão vinha de organiza-
ções locais e globais, da comunidade científica ou de algumas 
políticas governamentais, agora é o consumidor que exige 
este compromisso entre o crescimento económico e a sus-
tentabilidade.

Mas para que não voltemos a “velhos hábitos” depois de 
ultrapassada a situação pandémica, são necessárias várias 
iniciativas para que a transformação circular no Turismo acon-
teça em escala. É essencial a educação e a consciencialização 
sobre a Economia Circular como um modelo económico 
lucrativo, justo, otimizado e holístico, aplicável a todos os ato-
res do turismo do nível macro ao micro. É necessário investir 
em pesquisas para demonstrar os benefícios financeiros, 
ambientais e sociais de um ecossistema de turismo circular e 
regenerativo. É fundamental haver mais colaborações entre 
as partes interessadas do turismo público-privado e alianças 
entre setores.

Só assim será possível explorar modelos de negócio circulares 
inovadores e caminhos de transição sustentável. Só assim te-
remos o Turismo como alavanca de desenvolvimento econó-
mico central na formulação de políticas regionais e nacionais 
e estratégias de economia circular.

Estamos numa encruzilhada. Num ponto de viragem. A pan-
demia permitiu-nos um reset único na História. Como irão os 
decisores escrever as próximas páginas?

The COVID-19 crisis, alongside some of the supply and demand 
megatrends, such as digitalisation, excessive tourism, greenhouse 
effect gas emissions, environmental and social impacts, or the 
growing regulatory requirements and customer demands, has shaken 
the status quo and led to questions about the model based on the 
linear growth of the industry. 

The Tourism sector is profoundly interconnected and interdependent 
on multiple flows of essential resources, value chains of goods and 
commodities - from agriculture to food, to the environment and the 
transport industries, to name just a few. 

Circular Economy Model for Tourism

It is precisely in this context that the United Nations, through the 
One Planet Network, presents a Circular Economy model for use in 
the sector. Until now, the Circular Economy discourse has focused 
predominantly on the production industries. However, the focus 
on the production of tangible products underestimates the sectors 
dominated by services, such as travel and tourism, and their role in 
the transition to the global Circular Economy.

The travel and tourism business, with all its connected products and 
services, should question its purpose and the natural, social and 
economic impacts of its activity and its business models. This is a 
sector that can act as a powerful facilitator of global circularity, given 
its weight in the economy and the products and services that feed it. 

The truth is that while so far the pressure has come from local 
and global organisations, from the scientific community or some 
government policies, now it is the consumer who is demanding this 
compromise between economic growth and sustainability.

But in order not to fall back into “old habits” after the pandemic 
has passed, several initiatives are necessary to bring about the 
circular transformation in Tourism on a large scale. It is essential to 
educate people and raise awareness about the Circular Economy as 
a profitable, fair, optimised and holistic economic model, applicable 
to all the actors in tourism from macro to micro level. You have to 
invest in research to demonstrate the financial, environmental and 
social benefits of a circular and regenerative tourism ecosystem. It 
is fundamental to have more collaboration among stakeholders in 
public-private tourism and alliances among sectors.

Only as such will it be possible to exploit innovative circular business 
models and the ways towards sustainable transition. Only as 
such will we have Tourism as a driving force for central economic 
development in the formulation of regional and national circular 
economy policies and strategies.

We are at a crossroads. At a turning point. The pandemic has given 
us the only reset possibility in history. How will the decision makers 
write the next pages?

Anuário Turismo | Tourism Yearbook

18  



19  

Capital e 
tecnologia 
Capital & 
Technology

03



A importância das Startups no 
setor do Turismo.
The importance of Startups in the 
Tourism sector.

O turismo em Portugal é o principal motor da economia, sendo 
considerado uma atividade económica estratégica para o desen-
volvimento económico e social do país, designadamente para o 
emprego e para o crescimento das exportações.

Para além disso, o crescimento do turismo aconteceu em todas as 
regiões e ao longo de todo o ano, produzindo um desejável efeito 
de arrastamento e de alavancagem da economia nacional.

Efetivamente, nos últimos 15 anos o produto “turismo” sofreu 
alterações significativas na ótica da sua oferta e promoção. Anti-
gamente para o planeamento e reservas, quase tudo dependia de 
capacidade que as agências de viagens tinham, e da confiança que 
nelas depositávamos. 

Assistimos assim nos últimos anos a uma autêntica revolução da 
forma de fazer turismo na ótica do consumidor, e na ótica de todos 
os operadores. 

Portugal, um país onde o turismo é uma das principais fontes de 
riqueza e de tração da atividade económica, elegeu o Turismo há 
uns anos a esta parte como uma das atividades a apoiar. 

A exemplo disso o Programa StartUP Portugal lançado em 2016 
apresentou uma estratégia nacional para o empreendedorismo, 
com o objetivo de reforçar o ecossistema e a capacidade de finan-
ciamento das empresas tecnológicas, e fomentar a competitividade 
da economia, pela atração de investimento estrangeiro na área 
tecnológica, renovação do tecido económico e criação de mais 
emprego qualificado. 

Em apenas dois anos, o ecossistema de inovação português mudou 
radicalmente. O número de startups e de incubadoras aumentou 
significativamente, as empresas tecnológicas cresceram, aparecen-
do os primeiros unicórnios portugueses (Farfetch e Outsystems).

Um pouco por todo o mundo se percebeu o turismo como sendo 
um setor estratégico de inovação, crucial para o crescimento da 
economia. Neste enquadramento, Portugal foi criando condições 
para o aparecimento de Startups tecnológicas com potencial global 
na área do turismo. 

Neste cenário favorável, de dinamização de startups com conceitos 
inovadores aplicáveis à atividade do Turismo, foram aparecendo 
centenas de empresas inovadoras nesta área, das quais podem ser 
destacadas as seguintes: 

HereWeGo – plataforma de turismo acessível, que liga 
turistas com mobilidade reduzida ou outros condicionantes 
a anfitriões locais, que fazem um trajeto tendo em conta as 
características das pessoas.

Tourism in Portugal is the main driving force of the economy, 
and is a strategic economic activity for the economic and social 
development of the country, namely for employment and growth 
in exports.

Furthermore, growth in tourism has taken place in all regions and 
throughout the year, producing a desirable knock-on effect and 
acting as a lever for the national economy.

In fact, in the last 15 years the “tourism” product has undergone 
considerable changes in terms of supply and marketing. Previously, 
to plan and book holidays, almost everything was reliant on travel 
agencies and the trust we put in them. 

In recent years we have witnessed an authentic revolution in how 
tourism takes place, both from the point of view of the consumer 
and the point of view of the operators. 

Portugal, a country where tourism is one of the main sources of 
wealth and levers of economic activity, several years ago made 
Tourism one of the industries that required support. 

As an example of this, the StartUP Portugal Programme launched 
in 2016 presented a national strategy for entrepreneurship, 
aimed at strengthening the ecosystem and financing capacity of 
technology companies, and fostering the competitiveness of the 
economy, by attracting foreign investment in the technological 
area, renewing the business fabric and creating more skilled 
employment. 

In just two years, the Portuguese innovation ecosystem radically 
changed. The number of startups and incubators increased 
significantly, technology companies grew, and the first Portuguese 
unicorn companies appeared (Farfetch and Outsystems).

All over the world people started to realise that tourism was a 
strategic sector of innovation, which was crucial for the growth of 
the economy. Against this background, Portugal created conditions 
for the appearance of technological Startups with global potential 
in the field of tourism. 

In this favourable scenario, of an array of dynamic startups with 
innovative concepts applicable to the Tourism industry, hundreds 
of innovative companies started to appear in this area, of which we 
highlight the following: 

HereWeGo – accessible tourism platform, which connects 
tourists with reduced mobility or with other special needs 
to local hosts, who organise itineraries taking into account 
people’s characteristics.
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The Poshpacker – site de reservas de luxo a preços acessíveis, 
com espaços mais criativos e de design abaixo dos 100 euros.

WeHostels – app que ajuda os jovens a encontrar os aloja-
mentos mais acessíveis em todo o mundo, enquanto promove 
ligações a outros jovens em viagem a partir dos smartphones.

B-Guest – ferramenta de CRM que funciona como um con-
cierge pessoal para quem fica em hotéis.

Uniplaces – ferramenta muito popular que ajuda estudantes 
a encontrar alojamento.

Screencorp – software para gerir o conteúdo de TV corporativas.

Feedcruncher – motor de pesquisa para imóveis e imobiliárias.

Mougli – sistema inovador de reservas online.

Whale – plataforma de CRM estratégica para o sector turísti-
co que maximiza a marca através das redes sociais.

Este tipo de ofertas, que outrora não teriam qualquer aceitação, 
são atualmente fundamentais para atrair fluxo turístico a muitas 
cidades em todo o mundo.

Ainda mais significativo foi o impacto que as novas tecnologias 
criadas por startups tiveram no último ano e meio sobre a forma de 
“visitarmos” cidades e, por exemplo, museus. De repente passou a 
ser possível “viajarmos” sem sairmos de casa; possível com camaras 
ao vivo, que filmam o local e disponibilizam a chamada online. 

Os hóspedes de hotéis já podem utilizar aplicações (app) Yotel para 
fazer o check-in antecipadamente ou em quiosques self-service, bem 
como criar uma SmartKey nos smartphones. A app permite ainda aler-
tar o pessoal do hotel se, por exemplo, é necessária limpeza adicional 
nos quartos e pode ser usada para controlar a iluminação e a televisão.

Os hóspedes podem aceder às informações a qualquer momento 
que precisarem, a partir dos seus telefones na forma de um e-con-
cierge. Eles podem, inclusive, aceder a bots de conversação ativados 
por voz para abrir as cortinas do quarto, definir o alarme para o 
despertar ou pedir o pequeno-almoço, sem nunca chegar a falar 
com um ser humano. Todos estes desenvolvimentos têm impacto 
na indústria do Turismo.

O negócio de viagens e de turismo que move milhares de milhões de 
euros à escala planetária. A inovação e os serviços aportados pelas em-
presas que trabalham com o setor, nomeadamente as Startups, têm sido 
os grandes agentes de alterações significativas no negócio Turismo.

The Poshpacker – luxury bookings website at reasonable pri-
ces, with more creative and design spaces below 100 euros.

WeHostels – app that helps young people find cheaper accom-
modation all around the world, while encouraging connections 
to other young travellers using smartphones.

B-Guest – CRM tool that functions as a personal concierge for 
hotel guests.

Uniplaces – extremely popular tool that helps students find 
accommodation.

Screencorp – software to manage content in corporate television.

Feedcruncher – search engine for properties and real estate 
agents.

Mougli – innovative online booking system.

Whale – strategic CRM platform for the tourist industry that 
maximises brands through the social networks.

These kind of offers, which previously would not gain any traction, 
are nowadays essential for attracting tourists to many cities all 
around the world.

Even more significant is the impact that the new technologies 
created by startups have had in the last year and a half on the way 
we “visit” cities, and museums, for example. Suddenly it has become 
possible to “travel” without leaving home; live cameras, filming the 
location, enable an online visit. 

Hotel guests can now use applications (apps) such as Yotel to 
check-in in advance or go to self-service kiosks, as well as creating 
a SmartKey on their smartphones. The app also allows you to 
alert the hotel staff if, for example, extra cleaning is needed in the 
bedrooms and it can be used to control the lights and the television.

Guests can get access to information any time they need to, 
using their phones as an e-concierge. They can even access voice-
activated conversation bots to open bedroom curtains, set wake-up 
alarms or order breakfast, without ever talking to a human being. 
All these developments have an impact on the Tourism industry.

The travel and tourism business is a multi-billion euro industry all 
over the planet. Innovation and the services provided by companies 
that work in the sector, particularly Startups, have been important 
agents of the significant changes in the Tourism industry.
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O investimento da Portugal 
Ventures no Turismo
Portugal’s Investment 
Ventures in Tourism

Na altura em que escrevo estas palavras, Portugal atingiu a 
meta de 85% da população totalmente vacinada, a maior per-
centagem da Europa e uma demonstração de civismo e solida-
riedade da sociedade portuguesa como um todo. Esta é igual-
mente uma meta importante, em termos económicos, para 
Portugal, pois permite começar a perspetivar a recuperação 
do setor do turismo, responsável por cerca de 15% do PIB em 
2019, que viu a sua dimensão decrescer perto de 70% desde o 
início desta pandemia. Conforme refere Gonçalo Rebelo de Al-
meida, do Grupo Vila Galé “…não vale a pena dourar a pílula … 
Durante mais de um ano todas as empresas do setor perderam 
60 a 70% das suas receitas…”. 

A área de turismo da Portugal Ventures conta atualmente com 
27 participadas, das quais 20 correspondem a StartUps investi-
das desde 2019. Para muitas destas StartUps o contraste senti-
do entre o final de Fevereiro de 2020, onde algumas acumula-
vam crescimentos de 70% na faturação, face ao ano anterior, e 
o final de Março de 2020 onde, para muitas, o mercado pratica-
mente que desapareceu, é ainda maior. A vantagem das Star-
tUps em situações dramáticas como esta reside na sua elevada 
capacidade de adaptação, sendo que as costumo equiparar à 
diferença entre um speed boat, capaz de efetuar manobras 
rápidas adaptando-se às condições do mar, e um petroleiro, 
robusto mas incapaz de efetuar alterações rápidas na sua rota. 
E essa acabou (continua) por ser a realidade da participadas de 
turismo da Portugal Ventures ao não enveredarem por uma 
opção de “one size fits all” e adotarem estratégias de acordo 
com os segmentos de mercado onde atuam. Esta flexibilidade 
resultou em várias iniciativas adaptadas à situação pandémica, 
nomeadamente na adesão de algumas participadas à iniciativa 
Tech4Covid, o programa de vouchers de apoio à restauração 
da Classihy em parceria com a Delta Cafés ou o lançamento de 
álcool gel de origem vegetal, pela Oliófora, produzido a partir 
de uvas do Douro.

Sendo consensual que o setor do turismo deverá continuar a 
ser cada vez mais digital, mas sem esquecer a sua componen-
te humana, é importante focar no futuro e nesse sentido é 
encorajador ver participadas como a LUGGit, Hijjffy (vencedora 
em 2020 da UNWTO Tourism Startup Competition), TripWix, 
HomeIT, Merytu, e Sailside, entre outras, a alcançarem, nos 
últimos meses, records de faturação, numa altura em que o 
turismo ainda se encontra em níveis bastante inferiores aos de 
2019. Estes são indícios de que o pior poderá já ter passado e 
que nos leva a manter o foco no investimento em StartUps ino-
vadoras, tecnológicas e não tecnológicas, através das iniciativas 
Call FIT e Call Tourism, procurando replicar o êxito obtido com 

At the time I am writing these words, Portugal has reached 
its target of 85% of the population completely vaccinated 
against COVID-19, which is the highest percentage in Europe 
and a demonstration of the civic-mindedness and solidarity of 
Portuguese society as a whole. This is also an important target, 
in economic terms, for Portugal, as it allows us to start seeing 
the recovery of the tourism sector, which was responsible for 
around 15% of GDP in 2019, and the size of which decreased 
by nearly 70% from the start of the pandemic. As stated by 
Gonçalo Rebelo de Almeida, of the Vila Galé Group “…there is 
no point sugarcoating it … For over a year all the companies in 
the sector lost 60% to 70% of their revenue…”. 

The tourism area of Portugal Ventures currently has 
27 companies, of which 20 are StartUps invested since 2019. 
For many of these StartUps, the contrast between the end of 
February 2020, when some were experiencing 70% growth in 
their annual turnover, compared to the end of March 2020, 
when for many the market practically disappeared, is even 
bigger. The advantage for StartUps in dramatic situations like 
this lies in their high capacity for adaptation. It is equivalent to 
comparing a speed boat, able to carry out quick manoeuvres 
to adapt to sea conditions, to an oil tanker, which is strong but 
unable to make fast changes in direction. And this ended up 
(and continues) to be the reality for the tourist companies of 
Portugal Ventures who did not implement a “one size fits all” 
option and instead adopted strategies in line with the market 
segments they operate in. This flexibility resulted in several 
initiatives adapted to the circumstances of the pandemic, 
namely some of the members joining the Tech4Covid initiative, 
the vouchers program of Classihy in support to restaurants, in 
partnership with Delta Cafés or the launch of vegetable-based 
alcohol gel, by Oliófora, produced from grapes from the Douro 
region.

Given that it is consensual that the tourism sector must 
continue to be more and more digital, but without forgetting 
the human component, it is important to focus on the future 
and as such it is encouraging to see companies such as LUGGit, 
Hijjffy (winner in 2020 of the UNWTO Tourism Startup 
Competition), TripWix, HomeIT, Merytu, and Sailside, among 
others, achieving records in their turnover in recent months, 
at a time when tourism is still at levels well below the 2019 
figures. These are indications that the worst may be behind 
us and lead us to keep the focus on investment in innovative 
technological and non-technological Startups, through the Call 
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a Indie Campers, que já não faz parte da carteira da Portugal 
Ventures, mas que recebeu investimento quando detinha me-
nos de 10 caravanas, sendo atualmente detentora de cerca de 
2000 veículos e com uma presença geográfica que se espalha 
por toda a Europa.

Internacionalmente, a parceria estabelecida com a UNWTO, 
nomeadamente através Tourism Startup Competition, permi-
tiu à área de turismo da Portugal Ventures vir a efetuar o seu 
primeiro investimento fora de Portugal, em Israel, na Refundit, 
um coinvestimento efetuado com a Amadeus Ventures.

Uma nota final para duas parcerias muito importantes, com 
o Turismo de Portugal e com o NEST - Centro de Inovação do 
Turismo, sem as quais nada disto seria possível. Através deste 
triângulo de entidades que se complementam e em articulação 
permanente, pretende-se potenciar alguns dos atributos já 
ganhos por Portugal, como melhor país europeu para expatria-
dos, melhor destino turístico do mundo por três vezes ou o 4º 
país mais seguro do mundo, tornando Portugal num país de 
StartUps inovadoras, contribuído igualmente para atrair outras 
internacionais para se virem a instalar no nosso país.

FIT and Call Tourism initiatives, aimed at replicating the success 
obtained with Indie Campers, which is no longer part of the 
Portugal Ventures portfolio, but which received investment when 
it held less than 10 caravans, and which currently owns around 
2000 vehicles with a geographical reach all over Europe.

Internationally, the partnership established with UNWTO, 
namely through the Tourism Startup Competition, enabled the 
tourism area of Portugal Ventures to make its first investment 
outside Portugal, in Israel, in Refundit, a joint investment made 
with Amadeus Ventures.

A final note for two very important partnerships, with Turismo 
de Portugal and NEST - Tourism Innovation Centre, without 
which none of this would be possible. Through this triangle of 
entities which complement one another in ongoing coordination, 
the aim is to build on some of the distinctions attributed to 
Portugal, such as the best European country for expatriates, the 
best tourist destination in the world three times or the 4th safest 
country in the world, making Portugal a nation of innovative 
Startups, and helping attract other international startups to 
move here.
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“A vantagem das StartUps em situações 
dramáticas como esta reside na sua elevada 
capacidade de adaptação”

“The advantage of Startups setting up in 
dramatic situations like this is their high 
adaptation capacity”

“...pretende-se potenciar alguns dos atributos já ganhos 
por Portugal, como melhor país europeu para expatriados, 
melhor destino turístico do mundo por três vezes ou o 4º 
país mais seguro do mundo, tornando Portugal num país de 
StartUps inovadoras, contribuído igualmente para atrair outras 
internacionais para se virem a instalar no nosso país.”

“... the aim is to empower some of the distinctions attributed to 
Portugal, such as the best European country for expatriates, the best 
tourist destination in the world three times or the 4th safest country 
in the world, making Portugal a nation of innovative Startups, also 
helping attract other international startups to move here.”

“A inovação e os serviços aportados pelas empresas que traba-
lham com o setor, nomeadamente as Startups, têm sido os gran-
des agentes de alterações significativas no negócio Turismo.”

“Innovation and services provided by companies who work in the sec-
tor, especially Startups, have been the great agents of the significant 
changes in the Tourism industry.”

Miguel Barbosa 
Investment Director for Tourism,  

Portugal Ventures

Miguel Barbosa 
Investment Director for Tourism,  

Portugal Ventures

Henrique Ferreirinha 
Partner e Membro do Centro de 

Competências em Turismo da Moneris 
Partner and Member of the Moneris Tourism 

Knowledge Centre



25  

0405
Hotelaria
Hospitality

04



Evolução dos principais 
indicadores janeiro a julho 
de 2019/2020/2021

Á data de julho de 2021, os principais indicadores da atividade 
turística registavam valores acumulados com diferenças pouco 
expressivas face aos do ano anterior. 

As restrições à mobilidade internacional e as campanhas Gover-
namentais apelando diretamente ao turismo interno, elevou o 
indicador das dormidas de residentes para um crescimento de 
31,7% face ao ano 2020, tendo inclusive no mês de julho supera-
do os registos de 2019.

Em sentido inverso, as dormidas de não residentes no período 
de março de 2020 a abril de 2021 têm vindo a registar valores 
pouco expressivos. Da análise aos valores acumulados a julho, o 
ano 2021 regista uma quebra de 82,1% comparativamente com 
2019. O impacto em todo setor é imenso e impreterivelmente 
a procura externa é imprescindível à viabilidade das empresas 
e empresários em nome individual que direta ou indiretamente 
se relacionam com o turismo, bem como para o equilíbrio da 
balança comercial.

Os registos a partir de maio de 2021 aferem a intensificação da 
atividade turística com crescimentos sustentados até ao últi-
mo mês em análise, induzindo ao inicio de uma provável, mas 
lenta retoma. No entanto, os valores encontram-se ainda muito 
aquém dos de 2019.

Up to July 2021, the main tourism indicators recorded 
accumulated values which were very similar to the previous 
year’s numbers.

The international mobility restrictions and Government 
campaigns directly appealing for people to have domestic 
holidays increased the indicator of overnight stays by residents, 
causing a 31.7% rise compared to 2020, and the month of July 
even surpassed the 2019 figures.

In contrast, the overnight stays by non-residents in the period 
from March 2020 to April 2021 has been very low. Analysing 
the accumulated figures up to July 2021, there was a fall of 
82.1% compared to 2019. The impact in the whole sector is 
immense and unfailingly foreign demand is indispensable for 
the viability of the companies and individual businessmen who 
directly or indirectly work in tourism, as well as for a healthy 
balance of trade. 

Records from May 2021 onwards show intensified tourist 
activity with sustained growth up to the last month under 
analysis, suggesting the start of a probable but slow recovery. 
However, the numbers are still well short of the 2019 figures.

Evolution of the main 
indicators January to July 
2019/2020/2021

Carlos Rosa 
Partner e Coordenador  

do Centrode Competências  
em Turismo da Moneris 
Partner and Coordinator  

of the Tourism Knowledge Centre
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Análise dos principais 
indicadores de 2020 relativos 
às estadias na hotelaria, 
alojamento local, turismo 
no espaço rural e turismo de 
habitação

Consequência direta da Pandemia Covid-19, que originou uma in-
terrupção abrupta da atividade económica mundial e restituições 
à circulação interna e internacional impostas pelos Governos 
com o objetivo de travar a propagação do vírus, assistiu-se a uma 
redução significativa das atividades ligadas ao setor do turismo.

Os impactos fizeram-se sentir de imediato e, a partir de março 
de 2020, todas as expetativas que apontavam para um ano ainda 
melhor que o anterior caíram abruptamente.  Estas quebras 
estão refletidas na comparação entre os indicadores de 2020 e 
de 2019 conforme a seguir analisados.

A direct consequence of the Covid-19 pandemic, which gave 
rise to an abrupt interruption of worldwide economic activity 
and domestic and international travel restrictions imposed 
by Governments to try and halt the spread of the virus, was a 
significant fall in activities linked to the tourism industry.

The impacts were immediate and from March 2020 all 
forecasts that pointed to an even better year than the previous 
one plummeted abruptly. These falls are reflected in the 
comparison between the indicators for 2020 and 2019, as 
analysed below.

Analysis of the main 2020 indicators 
related to hotel stays, local 
accommodation, rural tourism 
and guest houses

Carlos Rosa 
Partner e Coordenador  

do Centrode Competências  
em Turismo da Moneris 
Partner and Coordinator  

of the Moneris Tourism Knowledge Centre
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Nos meses de Janeiro e Fevereiro aferiram-se crescimentos de 
11,5% e 13,8% respetivamente. A partir de março devido ao 
surto pandémico, assistiu-se  à descida significativa da procura 
que se prolongou pelos restantes meses do ano. Em abril e 
maio a atividade praticamente parou;  

Em 2020 registaram-se 10,43 milhões de hóspedes, ou seja, um 
decréscimo de 61,6% face ao ano anterior que traduziu uma 
diminuição de 16,71 milhões hóspedes. Os hóspedes estrangei-
ros representaram 37,4% da quota de mercado;

A Região da Área Metropolitana de Lisboa foi a mais penalizada, 
devido ao afastamento do turista dos locais de maior densidade 
populacional, reduzindo 5,78 milhões os hóspedes face a 2019. 
A Região Norte foi a que registou um maior número de hóspe-
des (2,47 milhões), seguida de Lisboa com 2,43 milhões.

Hóspedes

The months of January and February saw growth of 11.5% 
and 13.8% respectively. From March owing to the pandemic, 
there was a significant fall in demand that lasted for the rest 
of the year. In April and May business practically stopped;  

In 2020 a total of 10.43 million guests were registered, i.e. 
a 61.6% fall compared to the previous year which translated 
into a reduction of 16.71 million guests. Foreign guests 
accounted for 37.4% of the market share;

The Metropolitan Area of Lisbon Region was the hardest 
hit, because of the disappearance of tourists from the most 
highly populated places, with a 5.78 million fall in the 
number of guests compared to 2019. The North Region was 
the region that recorded the highest number of guests  
(2.47 million), followed by Lisbon with 2.43 million.

Guests

Hóspedes 
Guests
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O total de dormidas aproximou-se dos 25,80 milhões, o que 
representou uma descida de 44,36 milhões, comparativamente 
com o ano anterior. A paridade das dormidas entre residentes e 
não residentes alterou-se significativamente o que se traduziu 
num aumento de quota em 22,6 pontos percentuais a favor dos 
residentes. No final do ano de 2020 a quota de residentes era de 
52,7% e a dos não residentes de 47,3%;

A Região com maior número de dormidas foi o Algarve (7,89 mi-
lhões), seguida pela Área Metropolitana de Lisboa (5,25 milhões);

 A estadia média nacional registou uma redução marginal face 
a 2019, tendo-se fixando nos 2,47 dias.  As Regiões do Centro e 
do Alentejo aferiram crescimentos na estadia média de 3,0% e 
12,8%, respetivamente.

Dormidas (Total)

The total overnight stays was close to 25.80 million, which was 
44.36 million down compared to the previous year. The parity 
between residents and non-residents changed significantly, as 
the share of the residents increased by 22.6 percentage points. 
At the end of 2020 the share of residents was 52.7% and non-
residents 47.3%;

The Region with the highest number of overnight stays was the 
Algarve (7.89 million), followed by Lisbon Metropolitan Area 
(5.25 million);

The average stay fell slightly compared to 2019, ending the 
year on 2.47 days.  The Centre and Alentejo Regions underwent 
growth in the average stay of 3.0% and 12.8% respectively.

Room nights 
(Total)

Dormidas (Total) 
Room nights (Total)
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As dormidas de residentes aproximaram-se dos 13,59 milhões, 
ou seja; reduziram 35,6% face ao ano anterior o que se traduz 
numa diminuição de 7,50 milhões;

Os residentes continuaram a eleger o Algarve e o Norte para 
gozar as suas férias, registaram-se 3,81 e 2,75 milhões de dor-
midas respetivamente.

Dormidas 
(Residentes)

The number of overnight stays by residents was approximately 
13.59 million, which was 35.6% down compared to the previous 
year, which translates into a fall of 7.5 million;

Residents continue to choose the Algarve and the North for their 
holidays, registering 3.81 million and 2.75 million overnight stays 
respectively.

Room nights 
(Residents)

Dormidas (Residentes) 
Room nights (Residents)
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As dormidas de não residentes fixaram-se nos 12,20 milhões, ou 
seja, um decréscimo de 75,1%, que correspondeu a uma redução 
de 36,85 milhões face ao ano anterior;

As regiões mais afetadas pela quebra foram o Algarve com me-
nos 11,83 milhões e a Área Metropolitana de Lisboa com descida 
de 11,41 milhões. 

Dormidas 
(Não Residentes)

The number of overnight stays by non-residents was 12.2 million, 
which was 75.1% down, corresponding to a drop of 36.85 million 
compared to the previous year;

The regions most affected by the fall were the Algarve with 
11.83 million fewer overnight stays and the Metropolitan Area of 
Lisbon with a drop of 11.41 million. 

Room nights 
(Non-Residents)

Dormidas (Não Residentes) 
Room nights (Non-Residents)
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Verificou-se, comparativamente com o ano anterior, a descida 
acentuada nas dormidas de não residentes em todas as nacio-
nalidades. O mercado do Reino Unido apresentou uma descida 
de 78,6% face ao ano anterior que se expressou numa redução 
de 7,36 milhões de dormidas;

A percentagem da quebra por mercado emissor apresenta 
ligeiras oscilações, o que reflete o constrangimento nas viagens 
a nível mundial originado pela pandemia. Mantiveram-se como 
principais os tradicionais mercados emissores; registaram-se as 
seguintes quotas nas dormidas de não residentes: Reino Unido 
(16,4%), Alemanha (14,8%), Espanha (14,4%) e França (10,9%);

Ao longo dos anos tem-se mantido a dependência dos mesmos 
mercados emissores, o desafio à diversificação de mercados 
continua!

Dormidas 
(Não Residentes 
por nacionalidade)

The sharp fall in overnight stays of non-residents compared 
to the previous year occurred across all nationalities. The 
UK market fell 78.6% in relation to the previous year, with 
7.36 million fewer overnight stays;

The percentage fall per market showed slight oscillations, 
which reflects the worldwide travel restrictions caused by 
the pandemic. The traditional markets remained the same, 
with the following breakdown of overnight stays by non-
residents: United Kingdom (16.4%), Germany (14.8%), Spain 
(14.4%) and France (10.9%);

Throughout the years Portugal has depended on the same 
markets. The challenge to diversify the markets continues!

Room nights 
(Non-Residents 
by nationality)

Dormidas (Não Residentes por nacionalidade)
Room nights (Non-Residents by nationality)
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The sharp decrease in the occupation rate was directly reflected in 
the average national Revpar of €22.60, which was 54.2% down 
compared to the previous year; 

This indicator was €24.50 in hotels (55.9% down), €14.50 in local 
accommodation (51.5% down), and €22.90 in rural tourism and 
guest houses (11.2% down);

The Alentejo region with a Revpar of €27.10 surpassed the Lisbon 
Metropolitan Area which recorded €23.30, reflecting the demand 
for places that enabled social distancing.

RevPAR

RevPAR 
RevPAR

A descida acentuada na taxa de ocupação teve reflexo direto no 
Revpar médio nacional que se fixou nos 22,6€, o que traduziu 
uma descida de 54,2% face ao ano anterior; 

Este indicador registou na hotelaria 24,5€ (redução de 55,9%), 
no alojamento local 14,5€ (redução de 51,5%), no turismo de 
espaço rural e de habitação 22,9€ (redução de 11,2%);

A região do Alentejo com o Revpar de 27,1€ superou a região da 
Área Metropolitana de Lisboa que registou 23,3€, reflexo da pro-
cura por locais que permitem um maior distanciamento social.

RevPAR
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A taxa líquida nacional média de ocupação por cama nos esta-
belecimentos de alojamento turístico foi de 24,1%, menos 23,2 
pontos percentuais face ao ano anterior. 

Taxa líquida de 
ocupação por cama

The average national net occupation rate per bed in tourism 
establishments was 24.1%, which is 23.2 percentage points fewer 
than the previous year. 

Net occupancy rate 
per bed

Taxa líquida de ocupação por cama 
Net occupancy rate per bed
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Os proveitos dos estabelecimentos de alojamento turístico regis-
taram 1.445 milhões de euros, o que traduziu um decréscimo de 
66,3% comparativamente com o ano 2019;

O Alentejo foi a região menos impactada pela redução nos pro-
veitos totais registando um desvio de 35,5%;

Os proveitos totais encontram-se distribuídos por proveitos de 
aposento (74,4%) e restantes proveitos (25,6%).

Proveitos 
(Totais)

Profits from tourist accommodation establishments was 
1.445 billion euros, which was 66.3% down on the 2019 figure;

The Alentejo was the region that was least impacted in terms 
of falling profits, with a reduction of 35.5%;

The total profits are split into profits from lodgings (74.4%) and 
other profits (25.6%).

Revenue  
(Totals)

Proveitos (Totais) 
Revenue (Totals)
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Registaram-se 1.076 milhões de euros em proveitos de apo-
sento, menos 2.153 milhões de euros, que se traduziram num 
decréscimo de 66,7% face a 2019.

Proveitos 
(Aposentos)

A total of 1.076 billion euros of profits was generated by lodgings, 
which was 2.153 billion euros less than 2019, a fall of 66.7%.

Revenue 
(Room Revenue)

Proveitos (Aposento) 
Revenue (Room Revenue)
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2020

20/19 variation 
20/19 variation Quota % 

% share
2020%

Absoluto 
Absolute

Receitas do turismo (milhões €)
Revenue from tourism (millions €)

7 753,0 -57,6 -10 538,1 100,0

Reino Unido
United Kingdom

1 201,7 -63,3 -2 070,7 15,5

França 
France

1 551,2 -39,6 -1 015,0 20,0

Espanha 
Spain

1 011,9 -47,9 -929,1 13,1

Alemanha 
Germany

882,6 -55,3 -1 091,4 11,4

EUA 
USA

315,6 -74,4 -915,5 4,1

Países Baixos 
Netherlands

314,4 -55,6 -392,9 4,1

Brasil 
Brazil

734,9 10,1 67,3 4,0

Bélgica 
Belgium

201,9 -46,7 -176,7 2,6

Suíça 
Switzerland

304,6 -48,3 -285,0 3,9

Angola 
Angola

186,8 -49,9 -186,1 2,4

Irlanda 
Ireland

194,0 -72,2 -503,6 2,5

Itália  
Italy

186,9 -60,5 -286,6 2,4

Luxemburgo 
Luxembourg

147,5 -29,9 -62,8 1,9

Outros 
Others

1 037,7 -66,9 -2 101,3 13,4

Os dados provisórios apontam para um total de 8,80 milhões de 
passageiros, o que representou um decréscimo de 70%, ou seja, 
menos 20,50 milhões do que no ano anterior;

Os passageiros desembarcados internacionais fixaram-se 
7,23 milhões, ou seja; 82,2% do total, o que representou uma 
quebra de 17,50 milhões comparativamente com o ano 2019.

Fluxos nos 
aeroportos

The provisional data pointed to a total of 8.8 million passengers, 
which is a 70% drop, or 20.5 million fewer than the previous year;

International passengers accounted for 82.2% of the total 
(7.23 million), which was 17.5 million fewer than 2019.

Passenger traffic 
in airports

A balança turística aferiu em 2020 um saldo positivo de 4.958 
milhões de euros, com um decréscimo de 62,2% face ao ano 
anterior;

As receitas do turismo geraram 7.753 milhões de euros, com des-
cida de 57,6%. As despesas do turismo totalizaram 2.795 milhões 
de euros, com decréscimo de 46,1%;

O quadro seguinte traduz a contribuição de cada país emissor para 
as receitas do turismo:

Balança Turística

The tourist balance of trade in 2020 had a positive result of 
4.958 billion euros, which was 62.2% down compared to the 
previous year;

Tourism revenue generated 7.753 billion euros, a 57.6% decrease. 
Tourism expenses totalled 2.795 billion euros, which was a fall 
of 46.1%;

The following table breaks down the share of each country to the 
tourism revenue:

Tourism Balance
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2020 Receitas - Balança Turística
2020 Revenue - Tourism Balance
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MILHARES 
THOUSANDS
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Experiências no Turismo
Tourism experiences

No turismo as experiências sempre foram importantes, 
contudo, atualmente, ganharam outra relevância, muito em 
virtude das novas gerações de consumidores extremamente 
complexos, com fortes emoções e expectativas. São jovens 
com uma gestão de prioridades diferente, no que respeita a 
tempo e dinheiro, assente, em parte, no adiamento de vários 
eventos importantes nas suas vidas pessoais, como a saída de 
casa dos pais, a compra de casa, o casamento e o nascimento 
de filhos, que se reflete numa maior disponibilidade, de tem-
po e financeira, para viajar, jantar fora, usufruir de eventos de 
entretenimento entre outros programas.

As experiências são subjetivas, intangíveis e extremamente 
pessoais, pelo que, o grande desafio está em conhecer e 
compreender as pessoas, perceber o que as motiva, o que as 
envolve, em que é que confiam, o que as impacta, o que lhes 
proporciona emoções e memórias inesquecíveis. Precisamos 
de saber como chegar aos pontos-chave das pessoas, para 
lhes oferecer experiências imbuídas de significado, sabendo 
que todas são diferentes, quais as ligações que iremos criar e 
que sentimentos lhes queremos proporcionar.

Temos de saber se os clientes querem usufruir de novas 
aprendizagens com vista ao enriquecimento pessoal, desafiar-
-se e experimentar coisas novas, partilhar experiências com 
outras pessoas, se procuram causas com que se identifiquem, 
como as de responsabilidade social e sustentabilidade. Os 
clientes querem que as empresas os conheçam de tal forma 
que os consigam surpreender, antecipando as suas espectati-
vas e necessidades, ao invés de se verem obrigados a infor-
mar o que gostariam de usufruir.

Este trabalho de personalização é extremamente complexo 
e exigente, contudo, também traz muitas oportunidades, 
pois, quanto maior for a diversidade maior a possibilidade de 
sermos criativos e de criarmos experiências marcantes para os 
nossos clientes.

No entanto, para atingir este objetivo, há que considerar duas 
situações, primeiro, a capacidade para ouvir e compreender 
as pessoas, fazendo uso da tecnologia como suporte funda-
mental na reunião e organização da informação, no sentido 
de a tornar útil e fidedigna, e depois, a necessidade de que-
brar os silos que fragmentam a experiência do cliente. O Tu-
rismo deve ser visto como sistema holístico, pois, é assim que 
o cliente o perceciona, este não divide a viagem, do hotel, dos 
eventos e dos restantes serviços que está a sonhar usufruir. O 

In tourism the experiences provided have always been important, 
but nowadays this aspect has gained more importance, much 
because of the new generations of consumers who are extremely 
complex, and who have strong emotions and expectations. They 
are youngsters who manage their priorities differently, with regard 
to time and money, based partly on delaying various important 
events in their personal lives, such as moving out of their parents’ 
home, buying a house, marrying and having children, which results 
in more availability, time and money to travel, eat out, and enjoy 
entertainment events among other options.

Experiences are subjective, intangible and extremely personal. 
Therefore, the big challenge is to get to know and understand 
people, find out what motivates them, what gets them going, 
what they trust in, what impacts them, what provides them with 
unforgettable emotions and memories. We need to know how to 
reach the key points of people, to supply them with experiences 
that have meaning, in the knowledge that everyone is different, 
what connections we can create and what feelings we would like 
to provide.

We have to find out if the customers want to use new knowledge 
with a view to personal enrichment, challenge themselves and 
try out new things, share experiences with other people, look 
for causes they can identify with, such as issues linked to social 
responsibility and sustainability. Customers want the companies 
to know them so they can surprise them, anticipating their 
expectations and needs, instead of having to be asked what they 
would like to do.

This customisation effort is extremely complex and demanding, 
but it also brings lots of opportunities, and the more diversity is 
on offer, the greater the chance we can be creative and create 
experiences that will leave a lasting impression for our customers.

However, to achieve this goal, two situations have to be 
considered. First, the ability to listen to and understand people, 
making use of technology as an essential backup to bring together 
and organise the information, to make it useful and reliable, 
and then the need to break down the silos that fragment the 
customer’s experience. Tourism should be seen as a holistic system, 
as that is how it is viewed by the customer. Tourists do not split up 
the travel, the hotel, the events and the rest of the services they 



Vanessa Reis 
Head of Strategic Development of ETI S.A. & 

General Manager of Lamego Hotel & Life

turismo tem de trabalhar em conjunto numa ótica de rede e 
partilha, pois, só desta forma se conseguirá aumentar o valor 
oferecido ao cliente e atingir a diferenciação.

Assim, o paradigma mudou da tradicional conceção do 
negócio em torno dos produtos e dos serviços, para passar 
a colocar as pessoas no centro de todas as relações. E, as-
sente nesta premissa, estender esse propósito às pessoas 
que proporcionam as experiências aos clientes, sendo fun-
damental que estas façam parte do processo, mas, para isso, 
as empresas devem rever as estratégias de gestão do capital 
humano, no sentido de conceder mais autonomia e respon-
sabilidade aos seus funcionários, dotando-os das ferramentas 
necessárias para satisfazerem e excederem as expectativas 
dos clientes.

As organizações que se irão diferenciar e proporcionar ex-
periências com significado, capazes de impactar as pessoas, 
conquistando-as e fidelizando-as, são aquelas que consegui-
rem colocar as pessoas no centro das suas decisões.

hope to enjoy. Tourism has to work in conjunction as a network 
and a shared experience, as this is the only way added value can be 
offered to the customer and a leading edge will be achieved.

Hence, the paradigm has changed from the traditional conception 
of the business based around products and services, to now put 
people at the centre of all the relations. And, based on this premise, 
to extend this goal to the people who provide the experiences to 
the customers. It is essential that they are part of the process, 
but for this to happen the companies should review their human 
capital management strategies, to provide more autonomy and 
responsibility to their employees, endowing them with the tools 
needed to satisfy and exceed the expectations of the customers.

Organisations who differentiate and provide experiences with 
meaning, which have an impact on people, winning them over and 
breeding loyalty, are those who manage to put people at the centre 
of their own decision-making.
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“Temos de saber se os clientes querem usufruir de novas apren-
dizagens com vista ao enriquecimento pessoal, desafiar-se e 
experimentar coisas novas, partilhar experiências com outras 
pessoas, se procuram causas com que se identifiquem, como as 
de responsabilidade social e sustentabilidade. 

Os clientes querem que as empresas os conheçam de tal forma 
que os consigam surpreender, antecipando as suas espectativas 
e necessidades, ao invés de se verem obrigados a informar o 
que gostariam de usufruir.”

“We have to find out if the customers want to use new 
knowledge with a view to personal enrichment, challenge 
themselves and try out new things, share experiences with 
other people, look for causes they can identify with, such as 
issues linked to social responsibility and sustainability.

Customers want the companies to know them so they can 
surprise them, anticipating their expectations and needs, 
instead of having to be asked what they would like to do.”

Vanessa Reis 
Head of Strategic Development of 

ETI S.A. & General Manager 
of Lamego Hotel & Life
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“Luxo não é o oposto de pobreza, mas da vulgaridade”  
(Coco Chanel)

O desafio para qualquer produto ou serviço que se queira 
posicionar num segmento de Luxo, será estimular os sentidos 
do Cliente para um estado da mente sofisticado, proporcionan-
do-lhe experiências inovadoras, de excelência, contando uma 
estória que acrescente valor à oferta e a posicione junto do 
Cliente como uma experiência única, imersiva. O exotismo e o 
mistério são duas boas estratégias para atingir este fim.

Importante, as equipas! Uma oferta sofisticada e diferenciadora 
só poderá ser servida por uma equipa elegante e charmosa.

Claro que o conceito de Luxo é subjetivo e evolutivo!

O meu destino de Luxo hoje poderá ser uma das aldeias de-
sertas de Portugal, amanhã, visitar as praias de San Diego, na 
Califórnia, tendo como guia uma “sereia profissional”… Daqui a 
uns 10 anos (?), poderá ser passar férias na Lua. 

Será também um luxo hoje ir jantar ao JNCQUOI ou amanhã 
experimentar uma refeição no deserto Agafay, ambas expe-
riências gastronómicas únicas.

Hoje gostava de estar num ginásio com todas as comodidades 
mas amanhã vou experimentar fazer a Nacional 2 de Chaves a 
Faro, em bicicleta, com um grupo de amigos, ficar alojada em 
spots estratégicos e ter, claro, uma carrinha de apoio a acompa-
nhar o trajeto.

É cada vez mais difícil de conceptualizar o Luxo, com tantas 
mudanças sociais, culturais e tecnológicas. Talvez perceber que 
proporcionar Luxo é proporcionar ao Cliente explorar a autenti-
cidade do destino, atendendo aos seus desejos físicos, emocio-
nais e intelectuais.

O Luxo também se quer sustentável. Parecem até palavras an-
tagónicas, assim numa primeira abordagem sem grande refle-
xão. Preocupações sobretudo ambientais (reduzir desperdícios, 
não destruir recursos autóctones) levam a que o durável, o 
reutilizável e o reciclável estejam na ordem do dia e que o Luxo 
não se possa esquecer de ser positivo. 

Luxo nos momentos de Lazer
Luxury in your Leisure time

“Luxury is not the opposite of poverty, but of vulgarity”  
(Coco Chanel)

The challenge for any product or service that wants to position 
itself in a Luxury segment is to stimulate the Customers’ senses 
to a sophisticated mind state, providing them with innovative 
experiences of excellence, telling a story that adds value to the offer 
and positions it in the Customer’s viewpoint as a unique, immersed 
experience. Exoticism and mystery are two good strategies to 
achieve this goal.

Important, teams! A sophisticated offer that stands out from the 
rest can only be served by an elegant and charming team.

Of course the concept of Luxury is subjective and evolves over time!

My Luxury destination today may be one of Portugal’s deserted 
villages, tomorrow it may be to visit the beaches of San Diego, in 
California, with a “professional mermaid” as my tour guide… In 
10 years from now (?), it may be to spend my holidays on the moon. 

It may also be a luxury eat at JNCQUOI today or tomorrow try a 
meal in the Agafay desert, both unique culinary experiences.

Today I would like to be in a gym with all the amenities but tomorrow 
I’m going to try riding the “Nacional 2” road from Chaves to Faro, on 
a bicycle with a group of friends, staying at strategic spots and, of 
course, having a support van following us the whole way.

It is increasingly difficult to conceptualise Luxury, with so many 
social, cultural and technological changes. Perhaps you understand 
the provision of Luxury as providing the Customer with the chance 
to explore the authenticity of the destination, taking into account 
their physical, emotional and intellectual desires.

Luxury also should be sustainable. They seem to be opposite ideas, 
from an initial approach without much reflection. Environmental 
concerns (cutting down on waste, not destroying native resources) 
have led what is durable, reusable and recyclable to become the 
order of the day and Luxury cannot forget to set a positive example 
in this regard. 
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Especially considering that around 40% of total spending by 2025 
will be in the hands of millennials, the young people born between 
1980 and 1996, with a new vision of Luxury that is more aware 
of the impacts on society, their consumption habits and therefore 
more rational when consuming, more ecologically responsible and 
fans of customised “made-to-measure” products and services.

In Portugal, Luxury can be experienced in Nature with 850 km of 
beaches and 6,260 square km of natural parks, in Culture through 
25 UNESCO World Heritage sites ranging from historical centres, 
archaeological sites, landscapes, natural parks and intangible 
heritage, in Gastronomy, with its Mediterranean diet, also classified 
as World Heritage by UNESCO, an exclusive wine list of the utmost 
quality and 35 Michelin stars spread all over the country. 

We cannot please everyone, it is true. We will please those who 
we want to seek us out. What profile of customer do we want to 
attract? What type of “ journey” do we want to provide them with? 
What experiences are we going to offer them?

As a business owner, analysing the market, trends, defining very 
carefully our concept, finding the right partners, whether in relation 
to the capital, or in terms of suppliers and staff, and implementing 
a good business control and monitoring system, could be the 
foundation for success.

Rita Soares 
Partner e Membro 

do Centro de Competências 
em Turismo da Moneris 

Partner and Member of the Moneris Tourism 
Knowledge Centre

Até porque cerca de 40% do total de gastos até 2025 estará 
sob a alçada da geração dos millennials, jovens nascidos entre 
1980 e 1996, com uma nova visão do Luxo mais consciente dos 
impactos na sociedade, dos seus hábitos de consumo e, por 
isso, mais racionais a consumir, eco-responsáveis e fãs de pro-
dutos personalizados e serviços “à medida”.

Em Portugal, o Luxo pode ser vivido na Natureza com 850 kms 
de praias e 6.260 kms quadrados de parques naturais, na Cul-
tura, com 25 classificações de Património da Humanidade pela 
UNESCO de centros históricos, locais arqueológicos, paisagens, 
parques naturais e património intangível, na Gastronomia, com 
a sua dieta Mediterrânica, também classificada como Patrimó-
nio Mundial pela UNESCO, uma carta de vinhos de qualidade e 
caráter exclusivo e 35 estrelas Michelin espalhadas pelo país. 

Não podemos agradar a todos, é verdade. Agrademos àqueles 
que queremos que nos procurem. Que perfil do cliente quere-
mos atrair? Que propósito de “viagem” lhe queremos propor-
cionar? Que experiências lhe vamos oferecer?

Enquanto empresário, analisar o mercado, as tendências, defi-
nir muito bem o nosso conceito, encontrar os parceiros certos, 
seja ao nível do capital, seja ao nível de fornecedores e colabo-
radores, e implementar um bom sistema de controlo e acompa-
nhamento do negócio, poderão ser a base para o sucesso.
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O mundo está em permanente mudança e a pandemia COVID-19 
veio acelerar (e até mesmo antecipar) a introdução de novos 
modelos e conceitos na atividade económica da Restauração e 
Similares. Se conseguirem sobreviver até ao final desta inédita 
crise, as empresas estarão prontas para responder às necessida-
des e (novas) vontades dos consumidores. 

A frase “Fique em Casa” foi mais do que um slogan no último ano. 
Marcou o momento de viragem na vida de milhões de pessoas, 
que passaram a preocupar-se mais com o seu espaço, com a sua 
saúde e doença, sem deixar, no entanto, de ter acesso ao que 
mais necessitam. 

Os consumidores alteraram os seus comportamentos e hábitos, 
e a “casa” como lugar central no consumo (onde se vive, compra, 
trabalha, come e socializa) continuará a marcar este ano de 2021, 
apesar de não com a mesma intensidade. Os serviços de entre-
ga ao domicílio/ delivery (a que muitos estabelecimentos tive-
ram de aderir por ser a única forma de se manterem a funcionar, 
apesar das comissões exigidas), e a digitalização (que permite 
ter acesso ao mundo, aos produtos e serviços desejados a partir 
de um só local), vieram, assim, para ficar, apesar de não se poder 
descurar as soluções digitais híbridas: a compra online e recolha 
em loja, os pagamentos sem contacto, as soluções self-service, 
entre outras. 

A entrega de comida em casa (ou onde quer que se esteja) deu 
origem a outras tendências de negócios, que começaram na 
pré-pandemia, como as dark kitchens, autênticos restaurantes 
sem “sala”.

Por culpa do teletrabalho, da utilização massificada da internet, 
das compras online, do próprio perfil do consumidor e do turista, 
houve uma incorporação forçada (ou mesmo antecipada) das 
ferramentas digitais por muitas empresas, e o grande desafio, 
agora, é dar-lhe uma estratégia e um sentido. Muitas empresas 
não estarão preparadas e o repto para associações como a AH-
RESP passará também por criar propostas de valor inovadoras, 
que promovam a competitividade das nossas empresas.

Outra das tendências que veio para ficar é a sustentabilidade. 
Segundo as previsões da consultora Ernst & Young e de acordo 
com o Future Consumer Index, cerca de 29% dos consumidores 
confirma a intenção de serem mais conscientes sobre as suas 
ações e o impacto que elas têm no mundo. Este despertar de 

Novas tendências de consumo na 
restauração
New consumer trends in the restaurant trade

The world is constantly changing and the COVID-19 pandemic 
has accelerated (and even brought forward) the introduction of 
new models and concepts in the Restaurant trade and similar 
businesses. If they managed to survive until the end of this 
unprecedented crisis, the companies will be ready to respond to 
the needs and (new) wishes of consumers. 

The phrase “Stay at Home” was more than a slogan over the past 
year. It marked the turning point in the life of millions of people, 
who began to pay more attention to their space, their health and 
illnesses, without ignoring, meanwhile, the need to have access 
to what they most required. 

Consumers have changed their behaviours and habits, and “home” 
as a central consumption location (where you live, purchase, 
work, eat and socialise) will continue to mark this year of 2021, 
albeit not as intensely. Home delivery services (which many 
establishments had to adopt as the only way to stay in business, 
despite the costs), and digitalisation (which allows access to the 
world, to the products and services desired from a single location), 
have come to stay, although hybrid digital solutions cannot 
be ignored: online purchases and in-store pickup, contactless 
payments, self-service solutions, among others. 

Food deliveries at home (or wherever you want it) have given 
rise to other business trends, which began pre-pandemic, such as 
dark kitchens, authentic restaurants with no “dining room”.

Teleworking, the widespread use of the internet, online shopping, 
the very profile of the consumer and the tourist, has led to the 
forced incorporation (or early implementation) of digital tools 
by many companies, and the big challenge now is to draw up 
a strategy and a direction for this new reality. Many companies 
will not be prepared and the challenge for associations like 
AHRESP will also be to create innovative proposals that boost 
the competitiveness of our companies.

Another trend that is here to stay is sustainability. According 
to forecasts by the consultancy Ernst & Young and the Future 
Consumer Index, around 29% of consumers confirm they intend 
to make more conscious decisions regarding their actions and the 
impact they have on the world. This raised awareness may give 
rise to new concepts, and possibly a revision of the kind of food 
served by establishments.
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consciência poderá implicar o surgimento de novos conceitos e, 
possivelmente, a revisão do tipo de comida servida pelos estabe-
lecimentos.

Prevendo as exigências dos novos consumidores, preocupações 
ambientais, sociais e económicas, a AHRESP tinha definido que 
2020 seria o seu Ano da Sustentabilidade, mas por culpa da pan-
demia, esse desiderato não foi possível de executar conforme 
previsto.

No entanto, e tendo por base a visão pública assente na Estra-
tégia Turismo 2027, que pretende posicionar Portugal como 
um dos destinos mais competitivos e sustentáveis do mundo, a 
AHRESP está pronta para acompanhar este desafio. No âmbito 
do programa Turismo Sustentável: Um melhor Futuro para (com) 
todos, desenvolvemos em conjunto com o Turismo de Portugal, 
um Guia de Boas Práticas para uma Restauração Circular e Sus-
tentável. 

Na área da alimentação, a Sustentabilidade continuará também 
a marcar as tendências, com maior procura (e oferta por parte 
dos restaurantes) de alternativas responsáveis e que não prejudi-
quem o ambiente e o planeta.

Apesar do contexto sanitário atual ser favorável, a resiliência que 
os empresários demonstraram até à data terá que continuar por 
período incerto. A confiança dos clientes é a garantia de sobrevi-
vência das empresas, pelo que é nela que temos de trabalhar de 
forma contínua, garantindo, sempre, o regresso em segurança 
aos nossos estabelecimentos. 

Predicting the demands of the new consumers regarding environ-
mental, social and economic concerns, AHRESP had defined 2020 
as its Sustainability Year, but because of the pandemic, it was not 
possible to implement this as planned.

However, and based on the public vision within the Tourism 
Strategy 2027, which intends to position Portugal as one of the 
most competitive and sustainable destinations in the world, 
AHRESP is ready to take up the challenge. Within the scope of 
the Sustainable Tourism programme: A better Future for (with) 
everybody, developed in conjunction with Portugal Tourism, a Guide 
to Good Practices for a Circular and Sustainable Restaurant Trade. 

In the field of food, Sustainability will also continue to mark the 
trends, with higher demand (and a more wide-ranging offer by 
restaurants) for responsible alternatives which do not harm the 
environment and the planet.

Despite the favourable current health context, the resilience 
that business owners have shown to date will have to continue 
for an uncertain period of time. Customer confidence is required 
for businesses to survive, so that is what has to be worked 
on continuously, always guaranteeing a safe return to our 
establishments. 

Ana Jacinto 
Secretária-Geral da AHRESP 

Ana Jacinto General Secretary of the AHRESP
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Luxo é um conceito bastante fácil de absorver e interiorizar. 
Não estamos perante uma caracterização complexa, muito pelo 
contrário, é algo extremamente simples, mesmo considerando a 
recente evolução do seu background.

Atualmente, o luxo transcende o bem material, na verdade it is all 
about the experience and no longer about the thing. Quem procura o 
luxo quer uma experiência única e personalizada, a story to tell. 

Na minha opinião, esta evolução é francamente positiva para o 
nosso país, o que de certa forma é corroborado pelos sucessivos 
destaques que temos vindo a angariar no setor do turismo de 
luxo, como é o recente caso da distinção enquanto 8º destino 
favorito para os viajantes de luxo, atribuída pela Condé Nast 
Johansens.

Mas deveremos nós ficar satisfeitos com o patamar até então atin-
gido? Não terá o nosso país potencial para ambicionarmos novos 
marcos no turismo de luxo?

Estou certo de que a resposta a esta questão será unânime…. Te-
mos, e muito, pois na verdade dispomos de todos os ingredientes 
necessários para que Portugal se torne um verdadeiro case study 
no turismo de luxo. Ora vejamos, temos uma beleza natural com 
elevada diversidade, uma gastronomia amplamente reconhecida, 
segurança, um elevado potencial no que respeita a bem saber 
acolher, um património histórico cultural extraordinário, um leque 
interessante de experiências e hotéis de elevada gama, entre 
outros. Basta termos a capacidade de capitalizar todos estes fato-
res de forma a que as experiências vividas no interior das nossas 
fronteiras sejam efetivamente únicas e marcantes, o que não será 
difícil dado que a nossa reduzida dimensão geográfica é a ideal 
para desenvolver o nicho de mercado do luxo. Temos tudo, mas 
absolutamente tudo, para ser uma edição limitada que proporcio-
na aos aficionados do luxo a tão ambicionada história marcante e 
única que mais tarde poderão partilhar.

Não quero com isto dizer que tudo está por fazer, muito pelo con-
trário. Na minha perspetiva, já percorremos uma parte substancial 
do caminho, pois Portugal, até ao início da pandemia, registou 
uma performance extraordinária no que respeita ao crescimento 
de receitas e projeção do turismo português à escala global, ainda 
que assente em uma estratégia demarcada pelo crescimento das 
taxas de ocupação aliado a uma receita por visitante relativamente 
baixa, quando comparada com os nossos peers. 

Considero, portanto, que o mais difícil está feito, pois já conquistá-

Turismo de Luxo em Portugal. 
Elevar a Fasquia
Luxury Tourism in Portugal. Raising the Bar

Luxury is a concept that is easy to comprehend and internalise. 
We are not talking about anything complex, quite the opposite 
in fact, something extremely simple, even considering the recent 
evolution of its background.

Currently, luxury transcends material possessions; in truth it is 
all about the experience and no longer about the thing. Those 
looking for luxury want a unique and customised experience, 
a story to tell. 

In my opinion, this evolution is frankly positive for our country, 
as corroborated by the successive mentions Portugal has earned 
in the luxury tourism sector, such as recently being ranked as the 
8th favourite destination for luxury travellers, by Condé Nast 
Johansens.

But should we be satisfied with the level we have reached? Does 
our country not have the potential to aim for new luxury tourism 
landmarks?

I am sure the answer to this question will be unanimous. We have 
immense potential, because we have all the ingredients needed to 
make Portugal an authentic case study in luxury tourism. We have 
outstanding and highly diverse natural beauty, well recognised 
gastronomy, safety, excellent potential as regards providing a 
warm welcome, extraordinary historical and cultural heritage, an 
interesting array of experiences and high-end hotels, among other 
factors. We simply need to capitalise on all these factors so the 
experiences tourists enjoy in Portugal are unique and leave their 
mark, which will not be difficult given that our small geographical 
size is ideal for developing the luxury market niche. We have 
everything, but absolutely everything, to be a limited edition that 
provides lovers of luxury with the much sought-after memorable 
and unique experience that they will later share.

That does not mean to say that we have everything to do; 
precisely the opposite. I believe we have already done a 
substantial part of the work, as Portugal, up until the start of 
the pandemic, was performing extraordinarily well in terms of 
growth in revenue and projecting Portuguese tourism on a global 
scale, even if based on a strategy based on increased occupation 
rates combined with a relatively low revenue per visitor, when 
compared to our peers. 

Therefore, I think the most difficult part has been done, as we 
have already reached the stage. Now we just need to raise the 
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mos o palco, falta apenas reforçar e elevar a qualidade do turismo 
praticado no nosso país. Temos de continuar a procurar o equilí-
brio ideal entre o turismo de qualidade e o turismo de massa.

A meu ver, é precisamente para o equilíbrio desta equação que o 
turismo de luxo poderá contribuir de forma marcante, elevando 
a imagem e projeção do turismo nacional através de uma oferta 
de qualidade assente em experiências únicas e diferenciadoras 
que proporcionem aos consumidores do luxo a possibilidade de 
colecionar momentos memoráveis. Acredito, ainda, que o turismo 
de luxo poderá ser um trunfo no combate da sazonalidade, assim 
como na promoção de regiões com menor reconhecimento no 
mercado externo. Basta-nos aproveitar toda a matéria-prima de 
que dispomos como catalisador, não descurando a antecipação e 
gestão dos desafios associados a esta evolução, e que naturalmen-
te não são poucos.

Partilho, abaixo, alguns dos desafios que, a meu ver, assumirão 
maior relevância.

A insuficiência de mão de obra qualificada é precisamente um dos 
desafios que marca atualmente o setor do turismo, com impactos 
mais profundos e marcantes no segmento do luxo, e que deverá 
ser rapidamente adereçado, visto que se trata de um dos princi-
pais pilares para a diferenciação das experiências que os consu-
midores de luxo procuram. É imperativo que a nossa formação se 
alinhe e tenha em consideração as exigências associadas a este 
patamar. Uma vez mais, it is all about the experience.

Outro desafio bastante relevante está associado à potencial alte-
ração dos padrões de consumo provocada pelas gerações Z e Y, 
visto que serão estas os motores de crescimento do mercado de 
Luxo. De facto, estima-se que os seus gastos representem mais do 
que 60% do consumo do segmento em 2025. Assim sendo, na mi-
nha perspetiva, poderemos estar perante uma nova metamorfose 
da própria conceção de luxo, possivelmente marcada, de forma 
profunda, pelo conceito de sustentabilidade, o que irá natural-
mente exigir uma elevada capacidade de adaptação por parte dos 
vários players do mercado.

Last but not least, a intensificação da digitalização terá certamente 
um impacto representativo no setor de luxo, com os consumido-
res a ganharem maior apetência pelo omnichannel. Sendo certo 
que se tratam de clientes que valorizam substancialmente a 
experiência, como será gerida a relação entre o online e as lojas 
brick and mortar no futuro? Há que antecipar o comportamento 
dos consumidores e garantir um elevado nível de personalização 
da experiência no processo de compra. Temos de nos preparar, 

quality of the tourism enjoyed in our country. We have to continue 
to seek the ideal balance between high-quality tourism and mass 
tourism.

In my view, it is precisely in the balance of this equation that luxury 
tourism can contribute decisively, raising the image and projection 
of national tourism through a high-quality offer based on unique 
and leading edge experiences that provide luxury consumers with 
the chance of experiencing memorable moments. I also believe that 
luxury tourism can help alleviate seasonality, and be an asset in 
promoting regions that are less well-known abroad. We simply have 
to take advantage of the raw material we have as a catalyst, without 
neglecting the need to anticipate and manage the challenges 
involved in this evolution, which will naturally be plentiful.

Below I share some of the challenges that I believe will be extremely 
important.

Insufficient labour is precisely one of the challenges facing the 
tourism industry today, with deeper and more striking impacts on 
the luxury segment, which should be addressed rapidly, given that 
it is one of the main pillars that differentiates the experiences that 
luxury consumers seek. It is imperative that our training is aligned 
with and takes into consideration the demands associated with this 
segment. Again, it is all about the experience.

Another very important challenge is linked to the potential change 
in the consumption patterns caused by generations Z and Y, as they 
are the driving forces behind the Luxury market. It is estimated that 
their spending will account for over 60% of consumption in the 
segment in 2025. Therefore, I believe we may be witnessing a new 
metamorphosis of the very concept of luxury, possibly profoundly 
influenced by the concept of sustainability, which will naturally 
require a high degree of adaptability by the various players in the 
market.

Last but not least, the intensification of digitalisation will certainly 
have an impact on the luxury sector, with consumers leaning more 
towards omnichannel options. As these are certainly customers 
who put substantial value in the experience, how will the 
relationship between online solutions and brick and mortar shops 
be managed in the future? It is important to stay a step ahead of 
consumer behaviour and guarantee a high level of customisation in 
the purchasing process. We have to prepare ourselves, for example, 
for consumers to start a purchase online, but who then prefer to 
complete it in a shop where the fragrance and music is adjusted 
to their arrival and they are served by somebody who knows their 
preferences in detail. Indeed, the sky is the limit!

Ricardo d’Assunção 
Executive Board Member  

CFO Amorim Luxury Group
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por exemplo, para um consumidor que inicia a compra online, mas 
dará preferência a concluí-la em lojas cuja fragância e música se 
ajusta à sua entrada e é atendido por alguém que conhece deta-
lhadamente todas as suas preferências. É caso para dizer, sky is the 
limit!

Torna-se, portanto, imperativo adereçar todos os desafios que se 
vislumbram no horizonte do turismo de luxo, sendo certo que os 
players deste nicho terão que se ajustar de forma astuta, necessi-
tando para este efeito de realizar níveis elevados de investimento. 
Para além do esforço financeiro dos próprios grupos económicos, 
a disponibilização de apoios ajustados, de forma atempada, será 
certamente um fator chave para o sucesso da evolução necessária, 
ainda para mais tendo em consideração os impactos profundos 
que a COVID-19 causou neste segmento. É de extrema importân-
cia que esta componente não seja desvalorizada pelas autoridades 
competentes, pois no luxo é necessário dar antes de receber, you 
give then you take.

É precisamente esta necessidade de adaptação aos desafios an-
teriormente mencionados que tem pautado a atuação do Grupo 
Amorim Luxury, que ao longo dos últimos meses tem efetuado 
profundos ajustamentos nas suas operações. De facto, queremos 
estar totalmente preparados para aqueles que se perspetivam 
que venham a ser os padrões de consumo e tendências do mer-
cado de luxo. Queremos estar, como sempre, na vanguarda deste 
mercado e liderar pelo exemplo.

É um facto que passámos por momentos extremamente desafian-
tes e turbulentos devido às severas restrições impostas pela atual 
pandemia e consequentes períodos de lockdown, que resultaram 
no encerramento dos nossos espaços. Mas, felizmente, demons-
tramos ter a capacidade de encarar este período como uma autên-
tica janela de oportunidades. Intensificámos a nossa presença no 
mercado online, concentramos operações em espaços comuns e 
contratámos pessoas extraordinárias, tudo isto com um simples 
propósito – proporcionar aos nossos clientes experiências repletas 
de um certo JNcQUOI, mantendo a devida robustez do Grupo.

Estamos numa fase mais estável com níveis de atividade bastante 
interessantes, inclusivamente muito próximos da performance 
que o Grupo havia registado pré COVID. Ainda temos bastante 
para recuperar, mas ver os nossos espaços com este dinamismo 
dá-nos o alento necessário para encarar o futuro com a devida 
confiança e manter o foco na expansão e desenvolvimento do 
Grupo.

De facto, temos no nosso pipeline projetos extraordinários que 
visam atingir o pleno do nosso conceito, food meets fashion meets 
hospitaliy, para os quais nos temos vindo a preparar e especializar 
ao longo dos últimos anos. Temos o JNcQUOI House, um hotel 
icónico em plena Avenida da Liberdade complementado por um 
fabuloso restaurante de fish & seafood cuja abertura está prevista 
para 2023 e visa intensificar o nosso hub na localização mais pre-
mium do país, o já famoso JNcQUOI Comporta, JNcQUOI beach 
club, entre outros projetos fascinantes.

Para estes projetos temos um investimento projetado de 450 
milhões de euros, o que demonstra, não só toda a confiança que 
o Grupo Amorim Luxury deposita no nosso país, como também no 
desenvolvimento e evolução do setor do luxo em Portugal.

Em suma, considero que o nosso país tem registado uma perfor-
mance bastante interessante no que respeita ao desenvolvimento 
de uma oferta integrada no setor do turismo, sendo agora neces-
sário capitalizar de forma mais veemente todo o potencial que 
temos para que o turismo de qualidade ganhe maior representati-
vidade na equação. Acredito que o turismo de luxo terá um papel 
fundamental para o efeito, e que o Grupo Amorim Luxury, devido 
à sua motivação e ambição, será certamente um player importan-
te na sua dinamização.

It is therefore imperative to address all the challenges on the 
horizon in the luxury tourism industry. The players in this niche will 
have to adjust cleverly, and will need to invest heavily. In addition 
to the financial effort of the business groups themselves, providing 
the right support, at the right time, will certainly be a key factor 
in successfully bringing about the evolution necessary, even more 
so considering the profound impacts caused by COVID-19 in this 
segment. It is extremely important that this component is not 
underestimated by the respective authorities, because when it 
comes to luxury, you give then you take.

It is precisely this need to adapt to the challenges mentioned earlier 
that made the Amorim Luxury Group implement big adjustments 
in their operations in recent months. Indeed, we want to be 
completely prepared for what are expected to be the consumption 
patterns and trends in the luxury market. We want to be, as always, 
at the forefront of this market and to lead by example.

It is a fact that we are going through extremely challenging and 
turbulent times due to the severe restrictions imposed by the current 
pandemic and consequent lockdown periods, which have resulted 
in the closure of premises. But, fortunately, we have shown the 
ability to look at this period as an authentic window of opportunity. 
We have intensified our presence in the online market, focused 
operations in common spaces and recruited exceptional staff, all 
aimed at a simple goal – to provide our customers with experiences 
full of a certain JNcQUOI, maintaining the robustness of the Group.

We are now in a more stable phase with extremely encouraging 
levels of activity, very near to the Group’s performance pre-COVID. 
We still have a long way to recovery, but seeing our premises with 
this dynamism gives us the encouragement needed to face the 
future with confidence and keep the focus on the expansion and 
development of the Group.

We have our extraordinary projects in the pipeline aimed at fully 
achieving our food meets fashion meets hospitality concept 
that we have been preparing for and specialising in over the last 
few years. We have the JNcQUOI House, an iconic hotel in the 
middle of Avenida da Liberdade complemented by a fabulous 
fish & seafood restaurant which is due to open in 2023 and aims 
to enhance our most premium location in the country, the now 
famous JNcQUOI Comporta, and the JNcQUOI beach club, 
among other fascinating projects.

We have set aside investment of 450 million euros for these 
projects, which shows not only the confidence that the Amorim 
Luxury Group has in our country, but also the development and 
evolution of the luxury sector in Portugal.

To sum up, I believe our country has performed extremely well with 
regard to the development of an integrated offer in the tourism 
sector, and it is now necessary to capitalise more energetically 
on all the potential we have so that high-quality tourism gains 
a bigger share in the equation. I believe that luxury tourism will play 
an essential role towards this goal, and that the Amorim Luxury 
Group, thanks to its motivation and ambition, will certainly be an 
important player in bringing this about.
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O ano de 2020, por força do forte impacto da Pandemia Covid 
19, pode bem ser descrito como o “Annus Horribilis” para o 
setor do Turismo na última década.

As fortes limitações e constrangimentos às viagens, com a total 
interrupção de deslocações aéreas em muitos países e durante 
vários meses, aliado ao pânico e receio por parte da população, 
foram talvez os principais fatores que condicionaram o turismo 
nesse ano, traduzindo-se em perdas generalizadas para os 
países mais dependentes deste setor de atividade.

Muito tem sido estudado e debatido sobre o ano de 2021 e 
quais as formas de ultrapassar esta crise e ultrapassar o impac-
to negativo que esta forte quebra teve na maioria das econo-
mias mundiais.

Torna-se, pois, fundamental perceber tendências de mobilida-
de e alternativas preconizadas pelos potenciais turistas como 
forma de maximizar ganhos em quotas de mercado e dessa 
forma recuperar mais rapidamente as perdas sentidas no ano 
anterior.

Os operadores turísticos deverão posicionar-se no mercado de 
forma diferenciadora, potencializando mais do que nunca as 
ferramentas tecnológicas ao seu dispor que lhes permita che-
gar a um público-alvo de forma mais eficaz.

Aparentemente e de acordo com dados do Grupo Expedia, o 
ano de 2021 parece já apresentar tendências de melhoria face 
a 2020, tendo no seu mais recente estudo verificado alguns 
sinais de alteração e melhoria. Neste seu estudo, o 1º trimestre 
de 2021 verificou já as seguintes tendências e motivações:

• O processo de vacinação em curso em todo o mundo, mas 
sobretudo nos países mais desenvolvidos, tem servido como 
principal estimulo a esse crescimento da procura turística;

• Procura realizada em muito pouco tempo, motivado ainda 
pela incerteza na concretização de viagens;

• Procura por viagens mais longas, com reservas e estadas 
mais prolongadas;

• Primazia em viagens domésticas, mas sem perder o interesse 
nas viagens internacionais.

Os desafios da mobilidade  
na retoma do setor
Mobility challenges in the recovery of the sector

The year 2020, because of the huge impact of the Covid-19 
Pandemic, can be described as the “Annus Horribilis” for the 
Tourism sector in the last decade.

The severe restrictions and travel constraints, with a complete 
stoppage of air travel in many countries for several months, 
combined with the panic and fear among the population, 
were perhaps the main factors that hindered tourism this year, 
translating into widespread losses for the countries most reliant 
on this sector of activity.

Much has been studied and debated about 2021, and how to 
overcome this crisis and the negative impacts of the sharp fall in 
most of the world’s economies.

It is therefore essential to understand the trends in mobility and the 
alternatives perceived by potential tourists as a way of maximising 
gains in market shares and hence recovering from the losses in the 
previous year as quickly as possible.

Tourist operators must position themselves in the market to be 
difference makers, making more use than ever of the technological 
tools available that allow them to reach their target audience more 
effectively.

Apparently and according to data from the Expedia Group, 2021 is 
showing an upward trend compared to 2020. Its most recent study 
confirmed some signs of change and improvement. In this study, the 
1st quarter of 2021 confirmed the following trends and motivations:

• The vaccination process has served, all over the world, but 
especially in the more developed countries, as the main 
stimulus for this growth in tourism;

• Demand consists of tourism booked with little time in 
advance, because of the uncertainty remaining about whether 
journeys can take place;

• Demand for longer journeys, with bookings made further in 
advance and for longer stays;

• Preference for domestic journeys, but without losing interest 
in international journeys.
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It should be taken into account that after a year of strict lockdown, 
people are keen to get out and discover the world again, experience 
new sensations, but health, safety and hygiene are among their 
biggest concerns nowadays. These will be the key factors that 
tourist operators (whether travel agencies, hotels, restaurants, 
rent-a-car or other agents) must prioritise to gain the loyalty and 
confidence of the “new” tourist. 

A market niche that must not be ignored by the different economic 
agents requires an approach that is geared towards working 
tourists, in other words, all those who now have their office 
anywhere in the world.

Forced teleworking and the extension of this option by many 
companies beyond what was initially planned has enabled many 
workers to change their residence to anywhere in the world, provided 
that an internet connection, safety and hygiene are guaranteed.

AL’s digital platforms were the first to understand this trend and 
to change the concept of short-term stays to long-term stays and 
many associates have adopted this new business formula.

As such, local accommodation facilities and even hotels have 
started to rethink their premises and their offers for these “digital 
nomads”, creating specific medium to long-term stay packages, 
redesigning their premises and creating, for example, so-called 
“co-working spaces”. 

Another of the major trends analysed seems to be tourism in 
smaller groups, be it with family, or groups of close friends, 
avoiding sharing experiences with third parties. In other words, the 
aforementioned guarantee of hygiene and safety is transposed to 
experiences in more restricted and exclusive locations, or places 
with a low population density.

This seems to be a concept adaptable to family homes, rural tourism 
or similar, which can provide a marginal gain for the operator: the 
exclusivity and an even more customised service can compensate 
for a lower turnover of rooms.

Another trend that has been analysed is “last minute” bookings, 
which have increased since the middle of last year. This new trend 
comes from the current uncertainty that remains, with lockdowns 
and travel restrictions being imposed and lifted, which has led to 

Há que ter em conta que um ano após um severo confinamen-
to, as pessoas estão ávidas de sair e descobrir o mundo, de 
experimentar novas sensações, mas tendo na saúde, segurança 
e  higiene, hoje mais do que nunca, algumas das suas maiores 
premissas. Estes serão os fatores-chave que os operadores 
turísticos (sejam as agências de viagens, hotéis, restaurantes, 
rent-a-car e demais agentes) deverão privilegiar, afim de garan-
tir a fidelidade e confiança do “novo” turista. 

Um nicho de mercado que não deverá ser descurado pelos 
diferentes agentes económicos passa pela abordagem a uma 
oferta aos turistas-trabalhadores, ou seja, a todos aqueles que 
passaram a ter o seu escritório em qualquer parte do mundo.

O teletrabalho forçado e o prolongamento desta opção por 
muitas empresas para lá do que foi inicialmente previsto permi-
tiu que muitos trabalhadores alterassem a sua residência para 
qualquer parte do mundo, desde que esta garantisse ligação à 
internet, segurança e higiene.

As plataformas digitais de AL foram as primeiras a perceber 
esta tendência e a alterar o conceito de estadias de curta para 
longa duração e muitos dos seus associados já aderiram a esta 
nova fórmula de negócio.

Neste sentido, as unidades de alojamento local ou mesmo os 
hotéis começam a repensar os seus espaços e as suas ofertas 
para estes “nómadas digitais”, criando pacotes específicos de 
estadias de média e longa duração, repensando os seus espa-
ços e criando, por exemplo, os designados “co-working spaces”. 

Outra das grandes tendências analisadas parece ser a do turis-
mo em grupo mais restrito, seja em família, seja com grupos 
de amigos mais próximos, evitando a partilha de experiências 
com terceiros. Ou seja, a tal garantia de higiene e segurança 
anteriormente mencionada, transposta para experiências em 
locais mais restritos, exclusivos ou de pequena densidade po-
pulacional.

Este parece ser um conceito adaptável a residências familiares, de 
turismo rural ou similar, o qual poderá potenciar um ganho margi-
nal no operador: a exclusividade e um serviço ainda mais persona-
lizado poderá compensar uma menor rotação de quartos.

Outra tendência que tem sido analisada é a de que as reservas 
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“last minute” têm aumentado desde meados do ano passado. 
Esta nova tendência advém da atual incerteza que ainda se 
vive, com avanços e recuos nos processos de confinamento e 
restrições à circulação, o que implica que muitos estejam a pla-
near as suas férias quase no momento da sua realização. Este 
facto deverá ser tido em consideração por muitos operadores, 
nomeadamente na forma como permite o cancelamento e 
reajustamento de férias dos seus clientes, com ou sem penali-
zação, ou mesmo com programas e ofertas de última hora.

Os operadores turísticos de zonas mais isoladas ou localizadas 
em espaços mais ligados à natureza poderão ter, também 
em 2021, uma maior procura (tendência essa já verificada em 
2020).

A necessidade de sair de casa, mas com segurança e de forma 
menos massificada, veio trazer ao turismo de campo e de natu-
reza um novo folego: criar, pois, programas baseados em ca-
minhadas, descoberta da natureza, permitindo mais atividade 
ao ar livre e com adrenalina redobrada podem ser uma forma 
competitiva a ser potenciada, quer para o mercado interno, 
quer para o mercado externo. 

Para este turismo de natureza há que contar ainda com a ver-
tente “detox”: um ano depois de confinamentos, de dependên-
cia excessiva das tecnologias, do stress acumulado por excesso 
de horas de trabalho, com afazeres familiares sobrepostos 
aqueles, a capacidade das unidades hoteleiras em disporem 
de programas de relaxamento e recuperação mental poderão 
muito bem servir como alavanca ao seu crescimento.

E o mercado nacional não deverá ser descurado pelos nossos 
agentes turísticos: os receios de terceiros em viajar também é 
acompanhado pelos nacionais, mas a sua vontade de sair não é 
menor. Criar condições para que os nacionais possam disfrutar 
de férias fora da sua zona residencial, pode ser uma boa opor-
tunidade para colmatar as perdas do turismo internacional.

Por fim, e não menos importante: a capacidade dos diferentes 
players colocarem a tecnologia ao seu dispor e dessa forma, 
maximizarem o seu negócio. s

Por um lado, deverão ser capazes de estar bem visíveis nas 
diferentes plataformas de marcação e agendamento de férias, 
sem esquecer eventuais parcerias com agências de viagens, 
promotoras de pacotes completos aos seus clientes. 

Não esquecerem que, hoje em dia, os telemóveis são uma 
ferramenta importantíssima, substituindo os tradicionais com-
putadores e laptops. Disporem de aplicações ou referenciação 
em aplicações de viagens pode ser uma mais-valia a ponderar e 
um investimento a ser tido em consideração.

Potenciarem, igualmente, as tecnologias garantindo uma maior 
sensação de segurança e conforto junto dos seus clientes, 
pode também ser elemento diferenciador determinante no 
momento de escolha final, por exemplo, com a implementação 
de equipamentos automáticos que evitem grandes contactos 
manuais.

Finalmente, e não menos importante, procurarem informação 
detalhada sobre a mobilidade turística pode ser determinante 
para o futuro dos diferentes players do turismo. De acordo 
com Leid Zejnilovic, co-fundador do Data Science Knowledge 
Center e Professor Assistente na Nova School of Business and 
Economic, o planeamento de uma qualquer região turística e 
das suas unidades locais pode ser exponencialmente melhora-
da quanto maior for a perceção da mobilidade dos turistas-alvo 
do seu mercado.

many people planning their holidays very close to when they are 
having them. This fact must be taken into account by operators, 
especially in the way they allow their customers to cancel or change 
their holiday plans, with or without extra charges, or even with last-
minute programmes and offers.

Tourist operators working with more isolated zones or locations 
more connected to nature may also witness an increase in demand 
in 2021 (a trend that was noticeable in 2020).

The need to have a break from home, but in safety and with less 
tendency to follow the crowds, has provided a boost for countryside 
and nature tourism: creating programmes based on walking, 
discovering nature, more outdoor activities which involve a lot of 
adrenaline, can be a way to increase competitiveness, both for the 
domestic market and for foreign tourists. 

With regard to this nature tourism, “detox” options should also 
be taken into account: one year after the lockdowns, excessive 
dependence on technologies, the accumulated stress of long 
working hours, with domestic family tasks infringing on work 
tasks, the capacity to provide relaxation and mental recharging 
programmes could well serve as an engine of growth.

The domestic market must not be neglected by our travel agents: 
the fears of third parties when it comes to travelling are also shared 
by national residents, but their desire to travel is no less for that. 
Creating conditions so that national residents can enjoy holidays 
outside their residential area can be a good opportunity to offset 
the losses in international tourism.

Finally, and no less important: the capacity of the different players 
to make the most of the technology available and as such maximise 
their business.

On the one hand, they must be able to make themselves visible on 
the different holiday booking and scheduling platforms, without 
forgetting possible partnerships with travel agencies and organisers 
of complete packages for their customers. 

They cannot forget that mobile phones are an extremely important 
tool today, replacing traditional computers and laptops. Having 
Apps or references on travel Apps may bring benefits that are 
worth the investment.

Taking full advantage of technology to provide a greater sense 
of safety and comfort among customers can also be a difference 
maker when it comes to making the final choice, for example, by 
implementing automatic equipment that avoids frequent hand 
contact.

Finally, and no less important, obtaining detailed information 
about tourist mobility may be crucial for the future of the different 
tourism players. According to Leid Zejnilovic, co-founder of the 
Data Science Knowledge Center and Assistant Professor at the 
Nova School of Business and Economics, the planning of any tourist 
region and its local units can be exponentially improved the better 
the perception of the mobility of the target tourists in its market.
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Ao estudarem o comportamento turístico num determinado 
espaço e tempo conseguir-se-ão determinar padrões de mobi-
lidade turística, agrupando os turistas em diferentes perfis e, 
dessa forma, ajustar a oferta e a publicidade de acordo com as 
suas preferências.

Também os decisores políticos poderão, com base na informa-
ção recolhida, definir opções mais rentáveis de investimentos 
públicos, nomeadamente na construção de infraestruturas 
que permitam a dinamização de determinadas localidades com 
potencial turístico.

Em conclusão, o ano de 2021 será determinante na recupera-
ção de um setor vital como o do turismo.

A capacidade de adaptação e resiliência à nova realidade ins-
talada e à insistente dúvida e incerteza obriga todo um setor 
a procurar ajustar-se às novas tendências de mobilidade dos 
turistas.

Analisar e planear o futuro de forma consciente será determi-
nante para a sobrevivência de todo um setor em que a articula-
ção dos diferentes players será fundamental para o sucesso de 
todos eles.

By studying tourist behaviour within a certain space and time, it 
is possible to find out tourist mobility patterns, grouping together 
tourists into different profiles, and then adjusting offers and 
advertising accordingly.

Policy makers may also, based on the information collected, define 
more profitable public investment policies, namely by building 
infrastructures that allow certain locations with tourist potential to 
be boosted.

To sum up, the year of 2021 will be crucial for the recovery of a vital 
sector like tourism.

The capacity for adaptation and resilience in the face of the new 
reality and the persistent doubts and uncertainty has forced the 
entire sector to try and adjust to tourists’ new mobility trends.

Analysing and planning the future carefully will be crucial for 
the survival of the whole sector in which the articulation of the 
different players will be essential for their success.
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Durante a década de 90 foi desenvolvido no U.S. Army War 
College o conceito VUCA World que visava explicar como fun-
cionava o mundo no cenário pós-Guerra Fria. 

O termo VUCA é um acrónimo das palavras inglesas Volatility, 
Uncertainty, Complexity e Ambiguity. A expressão “Mundo 
VUCA” procura resumir as características da sociedade atual e a 
velocidade com que diversos aspetos do mundo em que vive-
mos acontecem. E, de facto, se ainda existiam algumas dúvidas 
sobre a pertinência deste conceito, as mesmas desapareceram 
nestes últimos 18 meses. 

Nunca como hoje vivemos uma realidade tão volátil, incerta, 
complexa e ambígua, que nos obriga a procurar antecipar e a 
reagir, a tomar decisões sem grandes certezas ou direção clara, 
no meio de enorme caos, rodeado de acontecimentos constan-
tes e imprevisíveis.

O setor do Turismo como um todo, mas em particular o setor 
das Agências de Viagens, onde me encontro, têm passado por 
tudo isto e é no meio de toda esta agitação que têm que cons-
truir o seu modelo de negócio, ajustando-o a novos modelos de 
consumo.

As Agências de Viagens já estavam conscientes da necessidade 
de evoluírem no seu modelo de negócio, procurando ajustar-
-se às necessidades dos seus clientes. O caminho já estava a 
ser percorrido e, esta pandemia, quando muito, veio acelerar 
o processo quer do lado das necessidades, quer do lado das 
respostas das Agências de Viagens a essas necessidades.

Uma das mudanças que já estava a ocorrer passa pela existên-
cia de uma realidade Omnicanal no setor, realidade essa que 
visa o desenvolvimento de uma experiência única e positiva 
independentemente dos canais aos quais o cliente recorre para 
realizar a sua compra: site; lojas; redes sociais, etc. 

Segundo dados recentes (fonte: Aberdeen), uma empresa que 
baseia o seu modelo de negócio numa estratégia Omnicanal 
apresenta um nível de satisfação de cliente 23 vezes superior, 
quando comparado com outras que não o façam.

Numa visão adaptada à realidade que vivemos hoje em dia, no 
setor das Agências de Viagens, aquilo que sentimos, em termos 

Novos modelos de negócio adaptados a 
novos modelos de consumor
New business models adapted to new 
consumer models 

In the 1990s the U.S. Army War College developed the VUCA World 
concept, which aimed to explain how the world would function in 
the post-Cold War scenario. 

The VUCA term is an acronym of the words Volatility, Uncertainty, 
Complexity and Ambiguity. The “VUCA world” expression aims to 
summarise the characteristics of today’s society and the speed at 
which the different aspects of the world we live in happen. If any 
doubts remained about the pertinence of this concept, they have 
disappeared in the last 18 months. 

Like never before, today we live in such a volatile, uncertain, 
complex and ambiguous reality, which forces us to try and 
anticipate and react, to make decisions with no great certainty 
or clear direction, in the midst of enormous chaos, surrounded by 
constant and unpredictable events.

The Tourism sector as a whole, but in particular the Travel Agency 
sector, where I work, has gone though all of this, and it is in the 
midst of this commotion that the business model has to be built, 
adjusting it to new consumer models.

Travel Agencies were already aware of the need to evolve their 
business model, to adjust to the needs of their customers. The 
road ahead had already been mapped out, and this pandemic 
only accelerated the process, both in terms of the needs and the 
responses of the Travel Agencies to these needs.

One of the changes that was happening was the existence of 
an Omnichannel reality in the sector. This reality is aimed at 
developing a unique and positive experience regardless of the 
channels the customer uses to make the purchase: website, shops, 
social networks, etc. 

According to recent data (source: Aberdeen), companies that base 
their business model on an Omnichannel strategy have a customer-
satisfaction level 23 times higher than companies that do not.

In a vision adapted to the reality we live in today, in the Travel Agency 
sector, what we feel in terms of consumers is that customers look 
to the following factors as priority decision factors 1) safety, and 2) 
confidence in the information they are supplied with, rather than 
prices. In addition to these needs is the following factor: 3) ease of 
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purchasing. With this focus, they want to get the information needed 
to feel they are safe to travel, regardless of whether they go to a 
Shop, a Website, or even a video call with a travel agent who can 
inform them about everything they need to know for the journey.

To respond to this kind of consumer need, Travel Agencies must 
evolve their business models, ensuring that are flexible enough to 
meet the customer’s needs, taking into account that these needs 
have never been as volatile and hard-hitting as they are today. 
Therefore, it is essential for them to have the means and the 
technology needed to respond to these challenges.

In a “VUCA World” we have to know how to work within a business 
model that has a clear direction, in line with the customer’s needs, 
but always with the flexibility and creativity to adjust the model 
and maintain its efficacy, despite the constant surprises and 
unpredictability of the world we live in. 

If that can be done, the future of the business is guaranteed, as 
never before has a Travel Agency made sense like today, for the 
safety, comfort and calmness that can be transmitted to the 
customers.

de consumo, é que os clientes procuram como fatores de de-
cisão prioritários 1) a segurança e 2) a confiança na informação 
que lhes é prestada, em detrimento do valor a pagar. A estas 
necessidades junta-se o fator 3) conforto na compra. Com este 
foco, procuram ter as informações necessárias para sentirem a 
tal segurança para viajar, independentemente de se dirigirem 
a uma Loja, ao Site, ou mesmo numa videochamada com um 
consultor de viagens que lhe possa transmitir tudo aquilo que 
necessitam para realizar essa viagem.

Para responder a este tipo de necessidade de consumo dos 
clientes, as Agências de Viagens têm que evoluir nos seus mo-
delos de negócio, garantindo que conseguem ter a agilidade 
para ir ao encontro das necessidades do cliente, necessidades 
essas que nunca foram tão voláteis e marcantes como aquilo 
que vivemos hoje em dia. Para isso, é fundamental que consi-
gam ter os meios e a tecnologia necessária para responder a 
estes desafios.

Num “Mundo VUCA” temos que saber trabalhar num modelo 
de negócio que tenha uma orientação concreta, de acordo com 
as necessidades do cliente, mas sempre com a flexibilidade e a 
criatividade para ajustarmos esse modelo e mantermos a sua 
eficácia, apesar das surpresas constantes e da imprevisibilidade 
do mundo em que vivemos. 

Se assim for, o futuro do negócio está garantido, pois nunca, 
como hoje em dia, uma Agência de Viagens fez tanto sentido 
pela segurança, pelo conforto e pela tranquilidade que pode 
transmitir a quem a essas agências recorre.

61  



62  

“Potenciarem, igualmente, as tecnologias garantindo uma maior sensação 
de segurança e conforto junto dos seus clientes, pode também ser elemen-
to diferenciador determinante no momento de escolha final, por exemplo, 
com a implementação de equipamentos automáticos que evitem grandes 
contactos manuais.”

“Taking full advantage of technology to provide a greater sense of safety 
and comfort among the customers can also be a difference maker when it 
comes to making the final choice, for example, by implementing automa-
tic equipment that avoids frequent hand contact.”

“Para responder a este tipo de necessidade de consumo dos clientes, as 
Agências de Viagens têm que evoluir nos seus modelos de negócio, garan-
tindo que conseguem ter a agilidade para ir ao encontro das necessidades 
do cliente, necessidades essas que nunca foram tão voláteis e marcantes 
como aquilo que vivemos hoje em dia. Para isso, é fundamental que consi-
gam ter os meios e a tecnologia necessária para responder a estes desafios.”

“To respond to this kind of consumer need, Travel Agencies must evolve 
their business models, ensuring that they are flexible enough to meet the 
customer’s needs, taking into account that these needs have never been 
as volatile and hard-hitting as they are today. Therefore, it is essential for 
them to have the means and the technology needed to respond to these 
challenges.”

Armando Inocentes 
Partner and Member of the Moneris 

Tourism Knowledge Centre

Pedro Quintela 
Sales & Marketing General Manager 

da Agência Abreu
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Opiniões  Opinions

Durante os últimos 18 meses, em que muitos estabelecimentos turísticos e serviços conexos foram obrigados a encerrar ou a 
diminuir drasticamente a sua atividade, um dos grandes desafios destas estruturas foi a manutenção das suas infraestruturas, 
quer estejamos a falar de estabelecimentos hoteleiros, campos de golf, parques temáticos, marinas e aeroportos, estruturas 
desportivas, ou mesmo museus e espaços culturais.

Over the last 18 months, when many tourist establishments and connected services have been forced to close or drastically reduce their 
operations, one of the major challenges was to keep their facilities well maintained, particularly for hotels, golf courses, theme parks, 
marinas and airports, sports facilities and museums and cultural venues.

Perguntamos a alguns destes protagonistas como foi manter as suas infraestruturas durante o período de pandemia.

We asked some of these operators how they maintained their facilities during the pandemic.

Martinho Fortunato 
Presidente do Conselho de Administração da Marlagos, 
S.A. (Marina de Lagos) & Chairman do ICOMIA (Internatio-
nal Council Of Marine Industry Associations) Marinas Group 

Se há área em que a experiência nos ensina muito, a manutenção 
de infraestruturas é sem dúvida a que está no topo da lista.

A melhor forma de entender a importância da manutenção é 
olhar para actividades em que a falta dela nos expõe de tal for-
ma que coloca a nossa vida em risco. A manutenção de aviões, 
helicópteros e embarcações, ou a falta dela, pode representar a 
fronteira entre a vida e a morte. Talvez por essa razão, estes são 
sectores exemplares em termos de organização, planeamento e 
execução da manutenção. 

Pessoalmente, tive a sorte de estar ligado ao meio náutico desde 
a minha infância e, mais tarde, profissionalmente ligado à gestão 
na área do turismo náutico. Os princípios da manutenção de um 
barco são os mesmos que aplicamos à manutenção das infraes-
truturas de uma marina. Tudo o que não fizermos hoje, consi-
derando que hoje será o timing ideal para essa tarefa, terá um 
custo exponencialmente maior amanhã e deixar-nos-á expostos 
a riscos que devemos evitar.

A crise pandémica que teve início em 2020, e ainda nos afecta 
em 2021, tal como em outras crises anteriores, colocou as em-
presas sobre uma enorme pressão de tesouraria. A total incerte-
za quanto ao futuro e um cenário presente em que o cash flow 
é nulo em muitas actividades, obrigou as empresas a tomarem 
medidas muito rápidas. Geralmente, focamo-nos no corte de 
todos os fluxos de saída de dinheiro.

As marinas têm a agravante de serem infraestruturas muito 
expostas a agentes que aceleram substancialmente a degrada-
ção dos materiais. A acção das ondas, das correntes, do vento ou 
mesmo o ar salino, são os principais agentes com que nos con-
frontamos diariamente. 

Da nossa experiência de mais de 25 anos na Marina de Lagos, a 
manutenção da marina tem de estar acima de todas as priorida-
des e não pode abrandar em tempos de crise. O foco tem que 
estar nos nossos clientes, nos seus bens que nos confiam e na 
salvaguarda das nossas infraestruturas.

Martinho Fortunato 
Chairman of the Board of Directors of Marlagos, S.A. 
(Lagos Marina) & Chairman of the ICOMIA (International 
Council Of Marine Industry Associations) Marinas Group 

If there is one area where experience teaches us a lot, 
infrastructure maintenance is without doubt top of the list.

The best way to understand the importance of maintenance is to 
look to activities where lack of maintenance can be life-threatening. 
The maintenance of airplanes, helicopters and boats, or lack of 
it, can be the difference between life and death. Perhaps for this 
reason, these are exemplary sectors in terms of the organisation, 
planning and implementation of maintenance. 

Personally, I am lucky to have been involved in nautical activities 
since childhood, and later, professionally involved in nautical tourism 
management. The principles of maintaining a boat are the same we 
apply to maintaining the infrastructure of a marina. Everything we 
do not do today, considering that today is the ideal timing for that 
task, will have an exponentially higher cost tomorrow and leave us 
exposed to risks we should avoid.

The pandemic crisis that began in 2020, and which is still 
affecting us in 2021, as in other previous crises, has put 
companies under huge financial pressure. The complete 
uncertainty about the future and a current scenario in which 
cash flow is zero in many activities has forced companies to take 
measures very quickly. Generally, we are focussing on cutting all 
cash outflows.

Marinas have the added disadvantage of being infrastructures 
that are extremely exposed to agents that substantially 
deteriorate materials. Waves, currents, wind and even the saline 
air are the main agents we are faced with every day. 

From our experience of over 25 years at Lagos Marina, the 
maintenance of the marina has to be the highest of all the 
priorities and cannot be neglected in times of crisis. The focus 
has to be on our customers, on their assets that are entrusted to 
us and on safeguarding our infrastructures.
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Filipe Amaral 
Head of Maintenance & Development do Discovery Hotel 
Management 

Ao longo dos últimos anos, tem acontecido diversas circunstâncias 
de contexto que alteram o cenário onde se enquadra a actividade 
da Manutenção na Hotelaria, resultando assim, em novos ou mais 
relevantes desafios.

São claros os desafios para a Manutenção que resultam da 
crescente competitividade no Sector do Turismo, com enorme 
crescimento na oferta, obrigando a maior nível de actividade e 
de eficiência e, por outro lado, também são evidentes os desa-
fios contrários postos pelo condicionamento ou encerramento 
abrupto da Operação devido a motivos exógenos. Em acréscimo, 
coloca-se uma enorme escassez de mão-de-obra qualificada, um 
aumento acentuado do preço de bens e serviços, bem como um 
quadro regulamentar mais exigente e burocrático (Segurança, 
Ambiental) e ainda o surgimento de novos conceitos de negócio e 
novas tecnologias que impelem ao investimento nas instalações.

Os desafios no exercício da Manutenção convergem, no essencial, 
para o objectivo da Eficiência – gastar o mínimo de recursos (in-
cluindo utilities) para termos as infraestruturas totalmente dispo-
níveis e actualizadas para os objectivos a que se destinam. Destaco 
os principais desafios:

• Organização Funcional com enfoque na centralização da ges-
tão de temas transversais aos diversos activos (manutenção 
preventiva, correctiva, intervenções de melhoria, fecho/ aber-
tura de instalações, …);

• Recursos Humanos com enfoque para a identificação, desen-
volvimento e retenção de talento;

• Especialização integrando competências técnicas das equipas 
internas com as competências dos consultores/ fornecedores 
externos e promovendo a colaboração, a partilha e a sinergia 
entre as equipas dos diferentes hotéis;

• Planeamento (Manutenção Preventiva) para reduzir custos 
satisfazendo o cumprimento de exigências regulamentares;

• Informação tratada por meio de ferramentas informáticas 
simples, permitindo uma visão global e desagregada da acti-
vidade, em tempo útil, e também a melhoria da comunicação 
sem registos em “papel”;

• Eficiência Energética através de Plano de Racionalização de 
Energia, incluindo energias renováveis e também o consumo 
de água.

Filipe Amaral 
Head of Maintenance & Development at Discovery Hotel 
Management 

Over recent years, a whole set of circumstances have occurred 
that have changed the scenario with regard to Maintenance in the 
Hotel trade, resulting in new or more relevant challenges.

There are clear challenges for Maintenance as a result of the 
growing competitiveness of the Tourism Sector, with huge 
growth on the supply side, forcing a higher level of activity and 
efficiency, and on the other hand, the opposite challenges caused 
by the conditions imposed or the abrupt closure Operations for 
outside reasons are obvious. Furthermore, there is an enormous 
scarcity of qualified labour, a sharp rise in the price of goods 
and services, as well as a more demanding regulatory and 
bureaucratic framework (Safety, Environment) and also the 
emergence of new business concepts and new technologies 
that drive forward investment in the facilities.

The challenges facing Maintenance converge, essentially, 
towards the goal of Efficiency – using the minimum amount 
of resources (including utilities) to have the infrastructures 
completely available and up-to-date in order to fulfil their 
purpose. I highlight the following main challenges:

• Functional Organisation, focused on centralising the 
management of issues that affect all the assets (preventive 
and corrective maintenance, interventions for improvement, 
closure/opening of facilities, etc.);

• Human Resources, focused on the identification, 
development and retention of talent;

• Specialisation integrating the technical skills of internal 
teams with the skills of external consultants/suppliers and 
encouraging collaboration, sharing and synergy among the 
teams at the different hotels;

• Planning (Preventive Maintenance) to cut costs, ensuring 
compliance with regulatory requirements;

• Information processed using simple IT tools, allowing both 
a global and segmented view of the activity, in real time, and 
also better communication without “paper” records;

• Energy Efficiency through the Energy Rationalisation Plan, 
including renewable energy and also water consumption.
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Paulo Ferreira 
Golf director/Golf Pro do Vidago Palace Golf Club  

A pandemia está a atingir duramente o turismo/ golfe e a econo-
mia do nosso país, com campos em dificuldade de sobrevivência, 
desemprego e outros investimentos (hotéis, restaurantes), que 
dependem muito do golfe durante a época baixa das atividades 
de verão, em risco de fecharem durante meses ou definitiva-
mente.

O golfe em Portugal vive sobretudo do turismo estrangeiro que 
nos últimos 18 meses foi praticamente nulo, o que acarreta uma 
situação difícil para os campos de golfe, com todos os custos de 
manutenção a terem a necessidade de contínuo suporte.

As empresas têm vindo a recorrer aos mecanismos de ajuda dis-
ponibilizados pelo estado Português, mas não são, nem de perto 
nem de longe, a solução, pois a falta de receitas e a necessidade 
de manter todas as infraestruturas operacionais coloca-nos a 
todos com problemas de tesouraria graves.

Os custos de manutenção de um campo de golfe são elevados 
independentemente de estarem ou não a ser utilizados, e se não 
o fizermos perde-se tudo.

Como tal, tivemos de nos adaptar e encontrar novos caminhos, 
mais eficientes e sobretudo mais económicos, estimulando um 
espírito de inovação e experimentação, que pode tornar-se re-
corrente.

O momento que se vive é grave e de muita incerteza e enquanto 
o plano de vacinação não for implementado de forma mais rápida 
e eficiente a nível global, e sobretudo as restrições de viagens 
impostas não forem abolidas, a retoma no setor do turismo, e 
particularmente no golfe, será afetada, colocando em causa a ma-
nutenção de muitos postos de trabalho  e respetivas atividades.

Paulo Ferreira 
Golf Director/Golf Pro at the Vidago Palace Golf Club  

The pandemic has hit tourism/golf and the economy of our 
country hard. Golf courses are finding it difficult to survive, 
unemployment and investment is down in hotels and restaurants 
that are heavily dependent on golf during the low season for 
summer activities, and are at risk of closing for months or even 
definitively.

Golf in Portugal essentially lives off foreign tourism, which in the 
last 18 months has been practically zero, which has given rise 
to tough times for golf courses, with all the maintenance costs 
having to continue.

Companies have been using the support mechanisms provided by 
the Portuguese state, but they are not nearly enough to resolve 
the situation, as the lack of revenue and the need to maintain 
all the operational infrastructures has caused serious financial 
problems for all of us.

The maintenance costs of a golf course are high, regardless 
of whether or not it is being used, and if we do away with the 
maintenance, everything is lost.

As such, we have had to adapt and find new, more efficient 
and especially more economic avenues, stimulating a spirit of 
innovation and experimentation, which can become ongoing.

We are living through extremely serious and very uncertain times, 
and as long as the vaccination plan is not implemented more 
quickly and efficiently at a global level, especially as long as the 
travel restrictions imposed are not abolished, the recovery of the 
tourism sector, especially for golf, will be affected, putting lots of 
jobs and businesses at risk.

Teresa Mourão 
Teresa Mourão - Diretora do Departamento de Museus,  
Conservação e Credenciação da Direção-Geral  do Património 
Cultural (DGPC)  

Num momento em que a sociedade portuguesa pretende retomar 
uma dita “normalidade” após as apertadas restrições e as severas 
contingências decorrentes das medidas de contenção da pandemia 
Covid-19 e das respetivas consequências em todos os setores, des-
de a saúde à economia e à cultura, aos hábitos sociais, culturais e 
de consumo, e em todas as dimensões da vida quotidiana, importa 
refletir sobre quais foram, e ainda são, os principais desafios das 
entidades culturais e, em concreto, dos museus nacionais.

Com efeito, durante os dois últimos anos, a pandemia Covid-19 
afetou gravemente as instituições culturais de todo o mundo, com 
repercussões imediatas a nível económico, social e cultural nas es-
truturas e atividades dos museus mas também com sérios impactos 
a médio e longo prazo. 

De acordo com os dados dos relatórios internacionais , em maio de 
2020 cerca de 95% das entidades museológicas no mundo foram 
forçadas a encerrar em ordem a salvaguardar a segurança dos fun-
cionários e dos visitantes. Já em setembro-outubro do mesmo ano 
a situação dos museus era mais variável consoante a sua localização 
geográfica e na Europa a maioria dos museus já tinha reaberto . 

Em Portugal, devido às sucessivas declarações de estados de 
emergência e de calamidade e à consequente emissão de regras e 
normas decretadas legalmente, os Museus e Palácios Nacionais e os 
Monumentos “Património da Humanidade” tutelados pela Direção-
-Geral do Património Cultural (DGPC – Ministério da Cultura)  viram 

Teresa Mourão 
Head of the Museums, Conservation and  
Accreditation Department / DMCC  

At a time when Portuguese society intends to resume so-called 
“normality” after the strict restrictions and the severe contingencies 
deriving from the measures to contain the Covid-19 pandemic 
and the respective consequences in all sectors, from health to the 
economy and culture, to social, cultural and consumption habits, 
and in all facets of everyday life, it is important to reflect on what 
have been and what are the main challenges facing cultural entities, 
and specifically national museums.

The fact is that over the last two years the Covid-19 pandemic 
has seriously affected cultural institutions all around the 
world, giving rise to immediate economic, social and cultural 
repercussions for the structures and activities of museums but 
also serious medium and long-term impacts. 

According to data from international reports, in May 2020 
around 95% of museum entities around the world had 
been forced to close to keep employees and visitors safe. In 
September-October of the same year, the situation of museums 
was more variable depending on their geographical location and 
in Europe most museums reopened. 

In Portugal, owing to the successive declarations of states of 
emergency and calamity and the consequent issue of legally 
decreed rules and regulations, the Museums and National Palaces 
and the “World Heritage” Monuments directly managed by the 
Directorate-General of Cultural Heritage (DGPC – Ministry of 
Culture) closed their doors for several months – in 2020 from 13 
March to 17 May, and in 2021 from 15 January to 4 April. 
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encerradas as suas portas durante vários meses – em 2020 de 13 de 
março a 17 de maio, e em 2021 no período compreendido entre 15 
de janeiro e 4 de abril. 

Acresce que, nos museus como em todos os serviços e em Portugal 
como no resto do mundo, a reabertura não significou o regresso 
a uma realidade conhecida e tida como “normal”, uma vez que foi 
acompanhada de medidas restritivas com a aplicação rigorosa de 
protocolos de segurança sanitária e, simultaneamente, de uma 
mudança de atitude dos visitantes/ consumidores. A retoma do 
funcionamento integral dos museus nacionais tem, por isso, vindo a 
ser gradual, assim como a adesão dos seus públicos, cujos perfis se 
alteraram por força das circunstâncias globais, nomeadamente, o 
decréscimo do turismo internacional.

Se bem que, na contemporaneidade, o Museu cumpra a sua função 
social através das ações de mediação entre património cultural que 
guarda e aqueles que o visitam, são muito mais as funções mu-
seológicas invisíveis ao olhar público do que as que têm aparência 
evidente para o exterior. 

Relembre-se o conceito de museu e as funções que, enquanto 
instituição cultural, deve cumprir na prossecução da sua missão. 

De acordo com a Lei Quadro dos Museus Portugueses , o Museu é 
uma instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade 
jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional 
que lhe permite: a) Garantir um destino unitário a um conjunto de 
bens culturais e valorizá-los através da investigação, incorporação, 
inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e 
divulgação, com objetivos científicos, educativos e lúdicos; b) Facultar 
acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a 
promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade.

Durante as fases de encerramento ao público, as equipas dos 
museus nacionais não pararam e os trabalhos de bastidores conti-
nuaram, ainda que o paradigma da prestação de trabalho possa ter 
alterado com a aplicação do teletrabalho sempre que as funções o 
permitiram. 

O estudo e investigação, bem como algumas tarefas relativas ao in-
ventário e documentação das coleções, foram desenvolvidos pelos 
profissionais em regime de trabalho à distância; a conservação e a 
segurança dos museus e acervos foram devidamente asseguradas 
com equipas presenciais rotativas; a interpretação das coleções, a 
divulgação e até as exposições, assim como a função educativa dos 
museus, foram objeto de uma mudança estrutural através do recur-
so às plataformas digitais.   

No primeiro impacto do encerramento e durante o confinamento, 
uma das maiores preocupações dos museus nacionais foi garantir a 
segurança dos edifícios e das suas coleções. Neste aspeto, a Interpol 
e o ICOM divulgaram um importante comunicado conjunto “Ensuring 
cultural heritage security during lockdown: a challenge for museum 
professionals and police services”  , cujas recomendações foram 
seguidas através da aplicação de medidas e ações de reforço dos 
mecanismos de segurança.

Fechadas as portas e os visitantes em confinamento, os museus 
nacionais seguiram a incontornável tendência mundial e aceleraram 
o passo da presença digital. A nível europeu estima-se que durante a 
pandemia 93% dos museus tenha aumentado ou iniciado atividade 
online, através das redes sociais e de oferta de atividades online e, 
ainda, da produção e divulgação de conteúdos digitais . 

O desafio de adaptação dos museus portugueses ao universo virtual 
pôs em evidência a necessidade de investimento na transformação 
digital, através do reforço de infraestruturas e equipamentos tecno-
lógicos mas também da formação dos profissionais e da definição de 
estratégias de comunicação mais inovadoras e diversificadas. 

In addition, in the museums, as in all services, and in Portugal, as 
in the rest of the world, the reopening did not mean a return to 
a reality known as “normal”, as it included restrictive measures with 
the application of strict health safety protocols, and simultaneously 
a change in attitude of the visitors/consumers. The resumption of 
fully operating national museums has, therefore, been gradual, 
as has the return of visitors, with the profile of visitors changing 
because of the global circumstances, namely the decrease in 
international tourism.

Although nowadays Museums fulfil their social function through 
mediation initiatives between the cultural heritage they store and 
the visitors, museums play many more roles that are invisible to 
the public eye than those which are evident for everyone to see. 

A reminder of the concept of the museum and the functions 
that, as a cultural institution, it should fulfil in carrying out its 
mission, is that: 

According to the Portuguese Museums Framework Law, a Museum 
is a permanent institution, with or without legal personality, non-
profit, with an organisational structure that allows it to: a) provide 
a single facility for a set of cultural goods and enrich them through 
research, incorporation, inventory, documentation, conservation, 
interpretation, exhibition and dissemination, with scientific, 
educational and leisure aims; b) provide regular access for the public 
and nurture the democratisation of culture, the enrichment of 
people and the development of society.

When the museums were closed, the national museum teams 
did not stop and the backstage work continued, even though the 
paradigm of the work done may have changed with the use of 
teleworking whenever the work allowed so. 

Study and research, as well as some tasks related to the 
inventory and documentation of the collections, were carried out 
by professionals working remotely; responsibility for maintaining 
the security of the museums and collections was assigned to 
rotational teams; the interpretation of the collections, their 
dissemination and the exhibitions, in addition to the educational 
function of the museums, was the object of a structural change 
by means of digital platforms.   

At the time of the first impact of the closure and during 
lockdown, one of the biggest concerns for the national 
museums was to guarantee the safety of the buildings and 
their collections. In this aspect, Interpol and ICOM disclosed 
an important joint communication entitled “Ensuring cultural 
heritage security during lockdown: a challenge for museum 
professionals and police services”, whose recommendations 
were followed by applying the measures and actions to reinforce 
security mechanisms.

With the doors closed to visitors during lockdown, Portugal’s 
museums followed the unstoppable worldwide trend and 
accelerated the steps towards their digital presence. In Europe, 
it is estimated that during the pandemic 93% of museums 
have increased or started their online activity, through social 
networks and offering online activities, and also producing and 
disseminating digital content. 

The challenge for adapting Portuguese museums to the virtual 
universe brings to the fore the need for investment in digital 
transformation, by reinforcing technological infrastructures and 
equipment, but also by training professionals and defining more 
innovative and wide-ranging strategies. 

A parallel challenge was to guarantee the conservation of 
mobile cultural goods that interact with the museum collections, 
simultaneously complying with the rules issued by the Directorate-
General of Health upon the reopening of the cultural amenities. 
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Desafio paralelo foi garantir a conservação dos bens culturais móveis 
que integram os acervos dos museus, assegurando, em simultâneo, o 
cumprimento das regras emanadas pela Direção Geral da Saúde após 
a reabertura dos equipamentos culturais. Neste aspeto, bem como 
na receção física e no acolhimento presencial dos visitantes aos espa-
ços museológicos da DGPC, revelou-se fundamental o planeamento 
e a implementação de ações devidamente protocoladas e constantes 
da campanha “Património Cultural em Seguro Regresso”, como a 
publicação “Algumas recomendações para a conservação dos bens 
culturais na reabertura dos Museus, Palácios e Monumentos – COVID 
19”elaborada pelo Laboratório José de Figueiredo . 

Por fim, importa ter presente que a situação mundial de interrup-
ção súbita das atividades dos museus com o abrupto decréscimo de 
visitantes e a consequente quebra de receitas, disseminou um clima 
global de incerteza quanto ao presente e ao futuro das instituições 
e dos seus profissionais, questionando a sustentabilidade do tra-
dicional modelo de gestão e, em última análise, ameaçando a sua 
sobrevivência financeira. 

Ainda que os museus da DGPC, sendo públicos, não tenham en-
frentado a necessidade de dispensar trabalhadores ou recorrer a 
situações de layoff, nem tenham corrido o risco de encerramento 
definitivo, como lamentavelmente ocorreu em museus privados do 
mundo, o impacto económico e financeiro foi muito relevante. 

A uma quebra sem precedentes (de 76,3%) das receitas de bilhetei-
ra dos Museus, Palácios e Monumentos tutelados pela DGPC – de 
quase 14 milhões de euros em 2019 para pouco mais de 3 milhões 
em 2020 – correspondeu uma perda de cerca de 73% de visitantes, 
que passaram de cerca de 4 milhões e 800 mil em 2019 para aproxi-
madamente 1 milhão e 200 mil em 2020. 

Apesar de se verificar um aumento do número de visitantes em 
junho e julho de 2021 quando comparado com os mesmos meses 
do ano de 2020 (com crescimento de cerca de 85%), não se pode 
deixar de constatar que o 1º semestre de 2021 registou menor nú-
mero de entradas face ao período homólogo de 2020 e está ainda 
muitíssimo aquém da realidade dos anos anteriores pré-pandemia.

Em conclusão e numa perspetiva de médio e longo prazo, importa 
encarar o novo contexto da pandemia Covid-19 como uma oportu-
nidade para tomar consciência da importância de reequacionar o 
posicionamento dos museus, não vinculando o desafio da sobrevi-
vência destas instituições culturais a uma estratégia comercial - de-
pendente de visitantes estrangeiros e com uma avaliação de de-
sempenho baseada na ditadura dos números -, mas re-significando 
e valorizando o papel vital que desempenham para as comunidades 
e para o desenvolvimento cultural, social e económico das socieda-
des democráticas.

As such, as well as the physical reception and welcoming visitors 
to DGPC museum facilities, the planning and implementation of 
actions in line with the “Safe Return to Cultural Heritage” protocols 
and campaign proved fundamental, such as the publication of 
“Recommendations for conserving cultural assets when reopening 
Museums, Palaces and Monuments – COVID-19” drawn up by the 
José de Figueiredo Laboratory. 

Finally, the current worldwide situation must be taken into account 
with the sudden stoppage of museum activities and the abrupt 
decrease in visitors and consequent fall in revenue, which triggered 
a global climate of uncertainty regarding the present and future 
of the institutions and their staff, questioning the sustainability 
of the traditional management model and, in the final analysis, 
threatening their financial survival. 

Although the DGPC museums, as public institutions, have not had to 
dismiss employees or implement layoff regimes, and they do not run 
the risk of definitive closure, as has regrettably happened in private 
museums around the world, the economic and financial impact has 
been very significant. 

An unprecedented fall (of 76.3%) in ticket revenues at the 
Museums, Palaces and Monuments run by the DGPC – of almost 
14 million euros in 2019 to a little over 3 million in 2020 – 
corresponded to a loss of around 73% of visitors, dropping from 
approximately 4.8 million in 2019 to approximately 1.2 million in 
2020. 

Despite the increase in the number of visitors in June and July 2021 
when compared to the same months of 2020 (around 85% growth), 
it cannot be ignored that the 1st half of 2021 recorded a lower 
number of entrants compared to the same period in 2020 and is still 
a long way from the numbers of the pre-pandemic years.

To sum up and from a medium and long-term outlook, it is 
important to look at the new Covid-19 pandemic context as an 
opportunity to realise the importance of repositioning museums, 
not tying the survival of these cultural institutions to a commercial 
strategy - dependent on foreign visitors and assessing performance 
based on numbers alone - but instead giving new meaning and 
valuing the vital role that they play for communities and for the 
cultural, social and economic development of democratic societies.
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Yana da Silva 
Diretora Financeira do Autódromo Internacional de Portimão 

Os anos de 2020 e 2021, devido à situação pandémica que atra-
vessámos, revelaram-se de especial dificuldade pelos desafios daí 
emergentes, mais complicados sobretudo no que diz respeito à 
gestão das infraestruturas desportivas, particularmente nos espa-
ços desportivos de gestão privada, dado o aumento de custos de 
manutenção daí decorrente, pela imposição das condições impos-
tas para funcionamento pela Direção Geral de Saúde.

Adicionalmente às dificuldades de tesouraria, enfrentadas então 
pelas empresas, de forma a conseguirem manter os seus recursos 
humanos, ainda que com os apoios governamentais na figura do 
lay off simplificado, a verdade é que o desafio da gestão de tesou-
raria destas empresas não se ficou por aí.

Apesar dos apoios ao emprego colocados em prática pelo Governo 
Português, não foram os mesmos suficientes para suprir os custos 
decorrentes desse período devido às medidas restritivas de funciona-
mento dos espaços afetos à prática desportiva, bem como à proibição 
de em eventos desportivos, poder contar com presença de público, 
tendo mesmo chegado a estar encerrados, levando a uma discrepância 
substancial entre os proveitos previstos e não realizados e os custos de 
manutenção que se mantiveram em grande parte na sua totalidade. 
Houve por isso um estrangulamento na assunção das responsabilida-
des pois que não conseguindo realizar vendas do seu “produto” (uma 
vez que a venda implica a utilização efectiva das infraestruturas), ven-
do-se as empresas a braços com a dicotomia de segurar os postos de 
trabalho e os custos de manutenção em confronto com a inexistência 
dos proveitos da atividade, já que as ajudas governamentais ficaram 
muito aquém das necessidades de tesouraria.

De notar que apesar da não utilização dos espaços/ infraestruturas, isso 
não reduz os custos de manutenção (conservação e limpeza) já que é 
imprescindível que as mesmas se mantenham sob pena de se incorrer 
em custos incomportáveis pelo desgaste provocado pelo abandono, 
aquando da retoma da atividade. Ora se enquanto os espaços são utiliza-
dos, estes custos (com ou sem COVID) são absorvidos pela receita gerada 
pela utilização de terceiros, esta receita torna-se inexistente enquanto as 
infraestruturas estão encerradas. De lembrar também que a utilização 
condicionada pela não permissão de público, não sendo tão drástica, não 
permite ainda assim um equilíbrio financeiro para o normal funcionamen-
to das empresas, levando não só aos já mencionados incumprimentos de 
responsabilidades (fornecedores, banca, etc.) como dá origem ao recurso 
a novos financiamentos, estes para funcionamento.

Outro aspecto relevante prende-se com o facto de haver diversos investi-
mentos, que foram necessários, neste período pós-pandemia, impostos, 
pela legislação em vigor, para permitir que a operação corrente se res-
tabelecesse, e tais investimentos ainda pesam mais sobre as debilitadas 
tesourarias das empresas de gestão de infraestruturas desportivas.

Pelo atrás exposto, é bom de ver que esta ginástica financeira a 
que as empresas gestoras de infraestruturas desportivas se viram 
sujeitas, levou a uma descapitalização das mesmas, comprometen-
do planos de investimento anteriormente delineados e que pode-
riam ter potenciado melhorias não só nos seus “produtos” como 
nas condições de prestação dos mesmos.

Finalmente, e de uma maneira geral, os desafios de manutenção de 
infraestruturas, quer sejam desportivas ou não, que as empresas enfren-
tam revestem-se duma forma sobremaneira imprevisível pela dificuldade 
na aquisição de mão-de-obra técnica especializada, uma vez que os 
recursos humanos afetos a esta área técnica são muito escassos, princi-
palmente em regiões como o Algarve, onde os custos de alojamento são 
elevadíssimos, sendo muito difícil encontrar colaboradores credenciados 
e com disponibilidade para o desempenho das tarefas de manutenção. 

Por tudo o que foi exposto e pelo que no mesmo está implícito, é de extre-
ma importância a existência do público nas bancadas aquando dos even-
tos, bem como é imprescindível a promoção desses mesmos eventos pela 
região, país e estrangeiro com vista à atração de mais espectadores.

Yana da Silva 
Financial Director of Portimão International Motor Circuit 

The years 2020 and 2021, owing to the pandemic we experienced, 
were especially difficult because of the resulting challenges. These 
were particularly complicated with regard to the management of 
sports infrastructures, and especially sports facilities under private 
management, given the increased maintenance costs and the 
operating conditions imposed by the Health Authorities.

In addition to the financial difficulties faced by companies to keep 
hold of their human resources, even accounting for government 
support through the simplified lay-off regime, the truth is that the 
financial management of these companies went even further.

Notwithstanding the employment support provided by the 
Portuguese Government, the funding made available was not 
enough to offset the costs deriving from this period because of 
the restrictions on operating sports facilities, and the prohibition 
of public attendance at sports events. Several venues had to 
completely close, leading to a substantial discrepancy between the 
expected and unrealised profits and the maintenance costs which 
were largely unchanged. It therefore became extremely difficult 
to fulfil responsibilities as not being able to sell their “product” 
(as a sale implies using the infrastructures) left companies facing the 
dichotomy of securing jobs and covering maintenance costs while 
they could not generate any profits from their activity, since the 
government support fell well short of covering the financial needs.

It should be noted that despite not using the premises/
infrastructures, this did not reduce the maintenance costs 
(conservation and cleaning) as this work was indispensable. 
Failure to carry it out would lead to incurring overbearing costs 
caused by abandoning the facilities, when business eventually 
resumed. While the premises are being used, these costs (with or 
without COVID) are absorbed by the revenue generated from the 
operations, this revenue dries up when the facilities are closed. 
It should also be noted that the restricted use of the facility by 
forbidding the public from attending, although not so drastic, does 
not enable the accounts to be balanced for the normal functioning 
of companies, leading to not only the aforementioned non-
fulfilment of responsibilities (suppliers, bank, etc.) but also gives 
rise to the need for fresh finance, to get the facilities working.

Another relevant aspect is linked to the fact that several investments 
were needed in this post-pandemic period, imposed by the new 
laws in force, to allow the operation to be reestablished, and such 
investments weighed more heavily on the weakened finances of 
sports facility management companies.

For the above reasons, it is unsurprising to see that these financial 
gymnastics that sports facility management companies were 
subject to led to their decapitalisation, undermining previously 
planned investment plans which could improve not only their 
“products” but also the conditions for the supply of the products.

Finally, and in general, infrastructure maintenance challenges, 
whether sports facilities or not, are highly subject to the 
unpredictability and difficulty in acquiring specialised labour, as 
the human resources linked to this area are few and far between, 
especially in the Algarve, where accommodation costs are very 
high. It is very difficult to find qualified employees who are 
available to perform the maintenance tasks. 

For all the above reasons and also those implicit, it is extremely 
important that the public is in attendance at sports events, and 
the promotion of these events is indispensable in the region, 
country and abroad to attract more spectators.
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Entrevista 
Miguel Oliveira 
Interview 
Miguel Oliveira

Estima-se que o Moto GP 2021 em Portimão tenha gerado 
perto de 7 milhões de euros em retorno mediático. Consi-
dera que deveria haver uma aposta mais consolidada nos 
eventos desportivos em Portugal? 
 
O desporto é um pilar muito importante da cultura e da saúde, pelo 
que quanto mais eventos desportivos houverem nas diversas moda-
lidades, maior será a capacidade de partilhar os bons hábitos. Depois 
tem a vertente do retorno económico que, num país de serviços 
como Portugal, os eventos desportivos são um grande apoio ao 
turismo e à economia. 

O Turismo Desportivo em Portugal poderá estar subapro-
veitado, se tivermos em conta as potencialidades e carac-
terísticas do país. Como é que o desporto pode mobilizar e 
potenciar o Turismo? 
 
Portugal é um país que tem muito boas características para a 
prática de grande diversidade de desporto. Nos desportos mo-
torizados temos a capacidade de receber os mais prestigiados 
campeonatos do mundo, mas também temos boas infraestru-
turas de futebol, golfe e até canoagem, somos multifacetados. 
Potenciar o turismo com o desporto está à distância de uma boa 
estratégia entre organizações, governo e turismo de Portugal. 

Depois de ter vencido o Grande Prémio da Áustria, houve 
certamente maior interesse dos portugueses para acom-
panhar a sua passagem pelo Autódromo de Portimão. O 
que acha que poderia ser feito para atrair mais portugue-
ses para a modalidade? 
 
O motociclismo e em particular a modalidade de velocidade, tem 
cada vez mais adeptos e praticantes. É sem dúvida necessário 
criar condições para que os jovens possam praticar a modalida-
de, e também que os adultos possam ter a experiência e oportu-
nidade de aprender a conduzir a moto sob stress. Acredito que 
estes fatores são importantes para atrair adeptos, mas também 
a comunicação social tem um papel preponderante na comunica-
ção e informação à população.

Se tivesse que convencer um fã do desporto motorizado 
a permanecer em Portugal em férias depois de ver uma 
prova, o que lhe diria? 
 
Somos o melhor país do mundo para receber, temos tudo! Sol, praia, 
montanha, boa cama e boa mesa, não é difícil convencer alguém.

It is estimated that the Motor GP 2021 in Portimão 
generated nearly 7 million euros in its media return. 
Should there be more consolidated investment in sports 
events in Portugal? 
 
Sport is an extremely important pillar of culture and health, so 
the more different sports events there are, the more capacity 
there will be to share good habits. Then there is the economic 
return aspect. In a service-based country like Portugal, sports 
events provide weighty support for tourism and the economy.  

Portugal could be missing a trick as regards Sports 
Tourism, if we take into account the potential and 
characteristics of the country. How can sport mobilise 
and boost Tourism? 
 
Portugal is a country that has very good conditions for a wide 
range of sports. In motor sports, we have the capacity to 
welcome the most prestigious championships in the world, 
but we also have good football, golf and even canoeing 
infrastructures, with multifaceted facilities. Boosting tourism 
through sport is simply a question of putting a good strategy 
in place involving organisations, government and Portuguese 
tourism. 

After having won the Austria MotoGP, there was certainly 
greater interest among the Portuguese public to see how 
he would do at the Portimão Motor Circuit. What do you 
think can be done to attract more Portuguese people to 
this sport? 
 
Motorcycling and especially racing is becoming increasingly 
popular in Portugal, both as a spectator sport and in terms 
of participants. Without doubt conditions have to be created 
to allow youngsters to take up the sport, and also to enable 
adults to have the experience and opportunity to learn to ride a 
motorbike under stress. I believe these are important factors to 
attract fans, but the media also has an important role to play in 
communicating with and informing the population.

If I had to convince a motor sports fan to stay in Portugal 
for a holiday after watching a race, what would I say? 
 
We are the best country in the world for welcoming visitors; we 
have everything! Sun, beaches, mountains, good hotels and good 
food. It’s not difficult to persuade people.
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O controlo da pandemia através da imunidade de grupo vai 
permitir maior segurança nas deslocações e consequentemen-
te um regresso faseado ao “normal”, se bem que com novos 
comportamentos. 

Espera-se, no mês de agosto e até finais de setembro, a con-
solidação do aumento da procura interna, em especial pelos 
destinos de praia, compensando assim a ainda fraca procura 
externa, em especial dos mercados emissores do Reino Unido e 
da Alemanha. O mercado emissor espanhol tende a crescer em 
agosto juntamente com o fluxo de emigrantes que regressam 
a Portugal para férias.

Com a diminuição das restrições e o aumento da confiança 
no destino, as previsões para o último trimestre de 2021 são 
ligeiramente positivas, não sendo, contudo, espetável que se 
mantenha a dinâmica de crescimento de agosto e setembro. 
Ainda assim, antecipa-se resultados melhores que o período 
homólogo do ano 2020, mas ainda bastante longe dos níveis de 
2019. Prevê-se, no entanto, o incremento da procura externa, 
sobretudo proveniente dos mercados do Reino Unido, Países 
do Norte da Europa, EUA e Brasil.

Antevê-se para 2022 um ano de muita incerteza, de adaptação 
e de aprendizagem; uma gestão a muito curto prazo com inú-
meras variáveis imprevisíveis que rapidamente podem influen-
ciar a procura e consequentemente toda a dinâmica do setor.

Na sequência da generalizada adaptação por reuniões e con-
ferências não presenciais, perspetiva-se que o turismo de 
negócios e congressos tenda a assumir um papel residual num 
futuro próximo.

Um foco mais assertivo e dirigido aos mercados vai permitir 
lidar com a forte concorrência mundial que se avizinha, através 
de novos incentivos à procura, maior dinamismo e oferta de 
novas experiências.

Mais do que abordar as perspetivas torna-se pertinente analisar 
as tendências que irão influenciar a procura dos destinos nos 
próximos anos.

As tendências seguem no sentido da utilização massiva da com-
ponente tecnológica e da confiança e segurança no destino.

Perspetivas para o futuro do turismo
Outlook for the future of tourism

Controlling the pandemic through herd immunity will allow safer 
travel and consequently a phased return to “normal”, albeit with 
new behaviours. 

In August, and by the end of September, a consistent increase in 
internal demand is expected, especially for beach destinations, 
compensating the still low foreign demand, especially in the 
UK and German markets. There will be an upward trend in the 
Spanish market alongside the flow of emigrants that return to 
Portugal for holidays.

With the lifting of restrictions and increased confidence in the 
destination, the outlook for the last quarter of 2021 is mildly 
positive, although the growth rate of August and September is not 
expected to continue. Even so, better results are expected than in 
the same period in 2020, but still far from the 2019 levels. There is 
expected, however, to be an increase in foreign demand, especially 
in the markets of the UK, Northern Europe, USA and Brazil.

The year 2022 is expected to be one of great uncertainty, 
adaptation and learning; very short-term management with many 
unpredictable variables that can quickly influence demand and 
consequently the whole dynamic of the sector.

As a result of the widespread adaptation towards online meetings 
and conferences, business and congress tourism will tend to have a 
residual role in the near future.

A more assertive focus geared towards the markets will enable 
Portugal to deal with the strong worldwide competition that is 
on the horizon, through fresh incentives to meet demand, a more 
dynamic approach and providing new experiences.

Rather than speculating on the outlook, it is crucial to analyse the 
trends that will influence demand for destinations in the coming 
years.

Trends point towards the mass usage of the technological 
component and confidence in and safety of the destination.

Digital means have become indispensable in carrying out all 
activities in the tourism sector, both on the demand side and the 
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supply side. The digital world has become the foremost method of 
attracting customers, publicising services, gathering opinions and 
positioning oneself in the market. 

Tourists plan their journey in advance, using a virtual visit to 
the selected destination, preparing the entire travel experience, 
creating expectations that they hope to fulfil. Flexibility, ease 
in cancellation and re-booking, as well as a refund guarantee 
(if the journey cannot go ahead or is cancelled) are now important 
requirements in choosing the destination.   

For greater safety guarantees, tourists will tend to use travel 
agencies, who will therefore earn a larger share of the market. For 
the same reason, there is also expected to be a rise in the uptake of 
travel insurance. 

The marketing strategy essentially involves being present on the 
more well-known digital platforms and social networks, in order to 
communicate with customers and to tailor offers for each customer 
profile.

In this context of uncertainty, it is extremely important to breed 
customer loyalty. Customers tend to opt for destinations that 
provide them with safety and good experiences.

Governments, at least in the short term, will continue to play 
a very active role in the creation of confidence in destinations, in 
particular in relation to health and safety conditions. 

Tourists, for their safety, will exhaustively examine the destination, 
checking out the locations they intend to visit and stay at as well as 
the Covid-19 prevention/control contingency plans and measures. 

Some pre-Covid trends are here to stay, such as the sustainability 
of the destination and tourists’ desire to diminish their carbon 
footprint.

The thirst for travel has not diminished with the pandemic; 
investing in tourism is and will continue to be essential in economic, 
social and cultural terms and for the development of the country.

Os meios digitais tornaram-se insubstituíveis no desenrolar de 
toda a atividade do setor do turismo, tanto no lado da procura 
como da oferta. O digital tornou-se o meio privilegiado para 
angariar clientes, divulgar serviços, recolher opiniões e posicio-
nar-se no mercado. 

O turista configura a sua viagem antecipadamente, através de 
uma visita virtual ao destino selecionado, preparando assim 
toda a experiência da viagem, criando expetativas que espera 
concretizar. A flexibilidade, a facilidade em anular e remarcar 
reservas, bem como a garantia de reembolso (em caso de 
impedimento ou cancelamento) passam a ser requisitos impor-
tantes na escolha do destino.   

Para maior garantia de segurança, o turista tenderá também a 
procurar as agências de viagem que deverão, por esta via, ga-
nhar quota de mercado. Pelo mesmo motivo prevê-se ainda um 
aumento na contratação de seguros de viagem. 

A estratégia de promoção passa essencialmente por estar 
presente nas plataformas e redes sociais de maior visibilidade, 
pela forma como se comunica com o cliente e pelo modo como 
se direciona a procura para cada perfil de cliente.

Neste contexto de incerteza é extremamente importante man-
ter a fidelização de clientes – estes tendem a ser prescritores 
dos destinos que lhes proporcionaram segurança e boas expe-
riências.

Os Governos irão manter, pelo menos no curto prazo, um papel 
bastante ativo na criação da confiança no destino, em particu-
lar no que respeita às condições de segurança e higiene. 

O turista, para sua segurança, realiza uma avaliação exaustiva 
do destino, averiguando os locais que pretende visitar e hos-
pedar-se bem como os planos de contingência e medidas de 
prevenção/ controle do Covid-19. 

Algumas tendências pré-Covid vieram para ficar: salienta-se a 
sustentabilidade do destino e a consciência do turista em dimi-
nuir a sua pegada turística.

A vontade de viajar não diminuiu com a pandemia; a aposta no 
turismo é e continuará a ser fundamental no aspeto económi-
co, social, cultural e de desenvolvimento do país.

Carlos Rosa 
Partner e Coordenador  

do Centro de Competências  
em Turismo da Moneris 
Partner and Coordinator  

of the Moneris Tourism Knowledge Centre
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“Os meios digitais tornaram-se insubstituíveis no desenrolar de toda a 
atividade do setor do turismo, tanto no lado da procura como da oferta. 
O digital tornou-se o meio privilegiado para angariar clientes, divulgar 
serviços, recolher opiniões e posicionar-se no mercado.”

“Digital means have become indispensable in carrying out all activity 
in the tourism sector, both on the demand side and the supply side. 
The digital world has become the foremost method of attracting 
customers, publicising services, gathering opinions and positioning 
oneself in the market.”

“Um foco mais assertivo e dirigido aos mercados vai permitir lidar com a 
forte concorrência mundial que se avizinha, através de novos incentivos 
à procura, maior dinamismo e oferta de novas experiências.”

“A more assertive focus geared towards the markets will enable 
Portugal to deal with the strong worldwide competition that is 
on the horizon, through fresh incentives to meet demand, a more 
dynamic approach and providing new experiences.”

“A vontade de viajar não diminuiu com a pandemia; a aposta no turismo é 
e continuará a ser fundamental no aspeto económico, social, cultural e de 
desenvolvimento do país.”

“The thirst for travel has not diminished with the pandemic; investing 
in tourism is and will continue to be essential in economic, social and 
cultural terms and for the development of the country.”

Carlos Rosa 
Partner and Coordinator  

of the Moneris Tourism Knowledge Centre

Carlos Rosa 
Partner and Coordinator  

of the Moneris Tourism Knowledge Centre

Carlos Rosa 
Partner and Coordinator  

of the Moneris Tourism Knowledge Centre
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Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Centre

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira 2020 2019 ∆ 20/19

Janeiro 
January 578,6 334,0 1 082,8 126,3 560,4 87,6 488,5 3 258,2 3 034,3 7,4%

Fevereiro 
February 625,3 417,8 1 113,3 167,4 844,2 108,8 540,3 3 817,0 3 365,2 13,4%

Março 
March 265,6 158,4 510,5 70,5 513,4 59,5 297,6 1 875,5 4 606,9 -59,3%

Abril 
April 30,3 20,0 40,8 13,9 25,6 0,5 2,2 133,2 5 981,3 -97,8%

Maio 
May 70,6 41,6 66,4 38,3 40,9 0,8 3,0 261,6 6 557,8 -96,0%

Junho 
June 203,9 174,2 138,6 159,7 330,4 9,2 14,9 1 031,1 7 177,6 -85,6%

Julho 
July 466,5 393,0 319,2 272,8 1 035,7 48,6 95,6 2 631,3 8 231,2 -68,0%

Agosto 
August 835,7 769,5 628,0 407,0 2 090,6 111,3 240,3 5 082,3 9 633,4 -47,2%

Setembro 
September 557,9 458,3 503,2 258,7 1 418,2 86,9 251,2 3 534,4 7 624,6 -53,6%

Outubro 
October 397,6 316,8 396,2 167,4 696,1 72,2 253,9 2 300,3 6 358,7 -63,8%

Novembro 
November 160,7 131,5 215,8 73,7 181,9 39,9 116,6 920,1 4 072,0 -77,4%

Dezembro 
December 173,4 147,1 239,6 73,4 153,4 29,2 137,4 953,4 3 515,9 -72,9%

Total  
Total 4 366,1 3 362,0 5 254,4 1 829,3 7 890,7 654,4 2 441,5 25 798,3 70 159,0 -63,2%

2019 10 810,7 7 134,9 18 639,1 2 938,8 20 900,5 2 277,8 7 457,2 70 159,0

20/19 ∆ -59,6% -52,9% -71,8% -37,8% -62,2% -71,3% -67,3% -63,2%

Dormidas (Total)
Room nights (Total)

Hóspedes
Guests

MILHARES 
THOUSANDS

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Centre

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira 2020 2019 ∆ 20/19

Janeiro 
January 338,7 216,3 511,0 76,6 151,3 33,7 91,9 1 419,5 1 273,4 11,5%

Fevereiro 
February 364,1 258,6 507,5 93,9 216,4 40,0 105,1 1 585,5 1 393,6 13,8%

Março 
March 143,0 90,6 222,4 36,6 106,9 20,5 61,9 681,8 1 863,1 -63,4%

Abril 
April 17,5 6,4 14,9 4,5 3,5 0,1 0,1 47,0 2 331,2 -98,0%

Maio 
May 45,3 20,9 31,7 16,3 11,3 0,2 0,9 126,6 2 625,7 -95,2%

Junho 
June 124,8 101,0 71,3 75,1 95,1 3,8 5,5 476,7 2 740,2 -82,6%

Julho 
July 253,6 205,6 150,8 121,1 252,0 17,1 25,9 1 026,0 2 849,3 -64,0%

Agosto 
August 427,6 392,0 272,3 175,0 514,4 37,8 58,7 1 877,8 3 335,0 -43,7%

Setembro 
September 310,1 250,3 232,2 126,5 345,5 31,3 56,1 1 352,1 2 896,4 -53,3%

Outubro 
October 235,7 186,3 192,5 91,9 198,6 26,8 58,8 990,4 2 500,4 -60,4%

Novembro 
November 97,6 70,1 102,9 36,2 49,2 15,3 27,2 398,5 1 755,1 -77,3%

Dezembro 
December 112,0 86,0 123,6 37,7 47,7 11,7 30,1 448,8 1 578,9 -71,6%

Total  
Total 2 469,9 1 884,0 2 433,2 891,4 1 991,8 238,3 522,0 10 430,6 27 142,4 -61,6%

2019 5 873,0 4 118,7 8 216,7 1 616,1 5 064,1 771,7 1 482,2 27 142,4

20/19 ∆ -57,9% -54,3% -70,4% -44,8% -60,7% -69,1% -64,8% -61,6% MILHARES 
THOUSANDS
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Dormidas (Total)
Room nights (Total)

Hóspedes
Guests

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Centre

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira 2020 2019 ∆ 20/19

Janeiro 
January 316,1 107,2 802,3 39,4 443,0 34,8 441,8 2 184,6 2 068,4 5,6%

Fevereiro 
February 321,2 125,4 817,5 51,1 676,2 40,7 485,6 2 517,8 2 327,5 8,2%

Março 
March 143,5 53,1 376,1 23,9 436,1 23,9 268,5 1 325,1 3 250,4 -59,2%

Abril 
April 3,5 2,4 13,0 2,7 13,8 0,1 1,0 36,5 4 298,4 -99,1%

Maio 
May 8,4 4,0 17,6 5,1 13,4 0,1 0,7 49,2 4 934,9 -99,0%

Junho 
June 24,3 15,5 43,7 10,6 50,5 0,6 0,8 146,0 5 014,9 -97,1%

Julho 
July 133,0 78,5 159,0 41,9 384,2 13,2 45,7 855,5 5 721,2 -85,0%

Agosto 
August 262,9 145,8 374,4 60,3 698,6 31,1 117,1 1 690,2 6 195,9 -72,7%

Setembro 
September 191,1 96,9 298,5 42,8 701,7 21,5 158,2 1 510,7 5 404,1 -72,0%

Outubro 
October 138,6 71,1 216,6 34,5 455,6 15,7 188,1 1 120,3 4 837,1 -76,8%

Novembro 
November 37,5 25,4 93,4 15,8 118,4 8,6 93,6 392,7 2 760,4 -85,8%

Dezembro 
December 36,0 21,7 101,3 12,8 85,2 4,5 109,6 371,1 2 238,6 -83,4%

Total  
Total 1 616,1 747,1 3 313,4 340,8 4 076,7 194,9 1 910,6 12 199,7 49 051,8 -75,1%

2019 6 496,6 3 118,0 14 725,1 1 001,4 15 914,5 1 280,0 6 516,2 49 051,8

20/19 ∆ -75,1% -76,0% -77,5% -66,0% -74,4% -84,8% -70,7% -75,1%

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Centre

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira 2020* 2019 ∆ 20/19

Janeiro 
January 262,5 226,7 280,6 86,9 117,3 52,9 46,7 1 073,6 965,9 11,2%

Fevereiro 
February 304,1 292,3 295,8 116,3 168,0 68,0 54,7 1 299,3 1 037,7 25,2%

Março 
March 122,1 105,3 134,4 46,7 77,3 35,6 29,1 550,4 1 356,5 -59,4%

Abril 
April 26,8 17,6 27,7 11,2 11,8 0,3 1,2 96,7 1 682,9 -94,3%

Maio 
May 62,3 37,5 48,8 33,2 27,6 0,6 2,3 212,3 1 622,9 -86,9%

Junho 
June 179,6 158,7 95,0 149,2 279,9 8,6 14,1 885,1 2 162,6 -59,1%

Julho 
July 333,5 314,5 160,1 230,9 651,5 35,4 49,8 1 775,7 2 510,0 -29,3%

Agosto 
August 572,8 623,7 253,6 346,7 1 391,9 80,1 123,3 3 392,1 3 437,5 -1,3%

Setembro 
September 366,8 361,4 204,7 215,9 716,5 65,4 93,0 2 023,7 2 220,5 -8,9%

Outubro 
October 259,0 245,7 179,6 132,9 240,5 56,5 65,8 1 180,0 1 521,6 -22,5%

Novembro 
November 123,2 106,1 122,4 58,0 63,5 31,2 23,0 527,4 1 311,6 -59,8%

Dezembro 
December 137,4 125,4 138,2 60,6 68,1 24,7 27,8 582,3 1 277,3 -54,4%

Total  
Total 2 750,0 2 614,9 1 940,9 1 488,4 3 814,0 459,4 530,9 13 598,6 21 107,1 -35,6%

2019 4 314,1 4 016,9 3 914,0 1 937,5 4 986,0 997,8 941,0 21 107,1

20/19 ∆ -36,3% -34,9% -50,4% -23,2% -23,5% -54,0% -43,6% -35,6%

Dormidas (Residentes)
Room nights (Residents)

Dormidas (Não residentes)
Room nights (Non-residents)

MILHARES 
THOUSANDS

MILHARES 
THOUSANDS
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Meses 
Months

Reino Unido
United 

Kingdom

Alemanha 
Germany

Espanha 
Spain

França 
France

Países Baixos
Netherlands

Brasil
Brazil

Itália 
Italy

EUA
USA

Bélgica
Belgium

Suiça
Switzerland

Janeiro 
January 350,2 236,1 210,3 151,4 117,3 240,4 94,6 96,7 30,6 28,3

Fevereiro 
February

443,2 319,4 280,3 215,7 150,7 179,9 80,4 108,9 39,8 34,4

Março 
March

262,5 225,8 93,3 102,3 88,9 85,2 25,1 53,6 21,6 18,4

Abril 
April

2,9 1,7 3,8 1,3 1,5 5,1 5,1 0,9 0,6 0,6

Maio 
May

3,5 3,1 9,1 2,4 2,2 6,7 5,7 1,1 0,6 0,9

Junho 
June

12,2 24,0 18,6 12,3 14,3 12,5 5,9 3,4 7,5 6,5

Julho 
July

65,6 141,1 204,2 121,2 71,5 25,1 30,0 9,5 50,6 42,1

Agosto 
August

217,7 220,7 476,7 311,9 82,3 37,0 77,7 14,6 38,5 42,5

Setembro 
September

343,0 281,9 226,2 154,3 123,2 33,3 40,1 13,3 65,0 46,1

Outubro 
October

175,4 208,3 163,4 173,1 119,5 29,4 35,1 13,3 30,8 10,6

Novembro 
November

64,8 75,0 39,4 33,5 22,6 17,7 18,2 8,3 13,9 6,6

Dezembro 
December

64,4 66,1 32,1 55,9 12,2 20,1 14,2 6,7 9,4 6,7

Total  
Total

2 005,4 1 803,3 1 757,4 1 335,3 806,2 692,3 432,1 330,5 308,9 243,7

2019 9 367,3 5 919,6 5 250,3 4 595,4 2 369,2 2 960,9 1 705,2 2 713,4 1 037,8 881,9

29/19 ∆ -78,6% -69,5% -66,5% -70,9% -66,0% -76,6% -74,7% -87,8% -70,2% -72,4%

Dezembro 
2020

16,4% 14,8% 14,4% 10,9% 6,6% 5,7% 3,5% 2,7% 2,5% 2,0%

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

MILHARES 
THOUSAND

MILHARES 
THOUSANDS

Polónia 
Poland

Canadá
Canada

Suécia
Sweden

Irlanda 
Ireland

Dinamarca
Denmark

Rússia 
Russia   

China
China

Outros
Other

2020 2019 ∆ 20/19

40,4 37,1 41,4 32,3 36,6 39,7 57,0 344,1 2 184,6 2 068,4 5,6%

47,7 88,4 52,7 45,1 50,0 25,6 23,9 331,5 2 517,8 2 327,5 8,2%

18,4 67,0 36,5 23,4 26,5 18,5 7,9 150,4 1 325,1 3 250,4 -59,2%

0,5 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 10,8 36,5 4 298,4 -99,1%

0,6 0,2 0,6 0,7 0,2 0,3 0,3 11,0 49,2 4 934,9 -99,0%

1,7 0,7 1,5 2,9 0,7 0,6 0,6 20,0 146,0 5 014,9 -97,1%

7,8 2,5 8,1 17,3 2,9 2,4 1,7 51,9 855,5 5 721,2 -85,0%

21,8 4,9 9,3 17,4 4,4 4,7 2,8 105,3 1 690,2 6 195,9 -72,7%

32,2 6,4 12,8 19,1 8,9 4,0 2,5 98,4 1 510,7 5 404,1 -72,0%

27,4 5,3 18,5 12,3 3,6 3,9 2,5 87,9 1 120,3 4 837,1 -76,8%

13,5 2,5 10,1 8,4 2,3 1,9 1,5 52,2 392,7 2 760,4 -85,8%

13,9 1,9 5,4 5,7 1,2 2,2 1,8 51,3 371,1 2 238,6 -83,4%

225,8 217,0 197,5 185,0 137,4 104,1 102,8 1 314,8 12 199,7 49 051,8 -75,1%

959,9 984,9 729,6 1 798,4 571,6 493,7 606,0 6 106,6 49 051,8

-76,5% -78,0% -72,9% -89,7% -76,0% -78,9% -83,0% -78,5% -75,1%

1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,1% 0,9% 0,8% 10,8% 100,0%
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Hóspedes (Não residentes por nacionalidade)
Guests (Non-residents by nationality)

Meses 
Months

Reino Unido
United 

Kingdom

Alemanha 
Germany

Espanha 
Spain

França 
France

Países Baixos
Netherlands

Brasil
Brazil

Itália 
Italy

EUA
USA

Bélgica
Belgium

Suiça
Switzerland

Janeiro 
January 77,2 53,5 106,0 59,6 23,8 98,2 38,4 40,5 10,8 10,3

Fevereiro 
February

101,5 71,7 138,1 75,6 30,4 74,2 30,8 43,3 13,7 11,8

Março 
March

58,2 52,4 42,9 36,4 17,7 35,1 8,6 23,9 6,9 5,9

Abril 
April

0,4 0,3 0,7 0,3 0,3 0,8 0,3 0,2 0,2 0,1

Maio 
May

1,1 1,1 2,8 1,0 0,5 1,7 0,5 0,3 0,2 0,2

Junho 
June

3,6 7,4 7,9 5,3 4,5 4,0 1,9 1,3 2,3 2,4

Julho 
July

17,9 35,1 87,6 40,8 17,1 9,0 11,6 3,5 13,4 12,3

Agosto 
August

57,4 60,0 190,0 101,6 21,4 13,0 32,2 5,3 11,8 14,7

Setembro 
September

73,3 79,0 105,7 57,1 27,4 11,9 16,2 5,2 18,4 16,0

Outubro 
October

38,3 49,5 81,7 60,4 27,8 10,8 13,1 4,6 9,8 3,6

Novembro 
November

14,4 15,2 16,8 12,2 5,9 6,1 4,7 2,6 4,5 2,1

Dezembro 
December

13,5 13,0 15,1 20,2 3,2 8,1 3,8 2,4 3,1 2,3

Total  
Total

456,6 438,3 795,3 470,7 179,9 272,9 162,0 133,1 95,1 81,7

2019 2 145,9 1 541,4 2 285,8 1 623,2 598,4 1 281,7 722,1 1 202,2 325,8 304,9

29/19 ∆ -78,7% -71,6% -65,2% -71,0% -69,9% -78,7% -77,6% -88,9% -70,8% -73,2%

Dezembro 
2020

11,7% 11,2% 20,4% 12,1% 4,6% 7,0% 4,1% 3,4% 2,4% 2,1%
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Hóspedes (Não residentes por nacionalidade)
Guests (Non-residents by nationality)

MILHARES 
THOUSANDS

MILHARES 
THOUSAND

Polónia 
Poland

Canadá
Canada

Suécia
Sweden

Irlanda 
Ireland

Dinamarca
Denmark

Rússia 
Russia   

China
China

Outros
Other

2020 2019 ∆ 20/19

10,4 11,1 9,0 10,1 7,2 14,5 35,3 141,9 757,9 686,6 10,4%

12,5 19,9 11,4 13,6 10,2 10,0 11,6 126,2 806,4 763,5 5,6%

4,8 15,8 6,4 6,8 5,5 7,1 3,2 50,3 387,9 1 070,9 -63,8%

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 5,4 1 452,6 -99,6%

0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 2,1 12,6 1 726,2 -99,3%

0,6 0,2 0,6 0,9 0,2 0,2 0,2 6,3 49,9 1 686,1 -97,0%

2,6 1,1 2,6 3,5 0,9 0,9 0,8 17,4 278,2 1 780,0 -84,4%

7,1 2,2 3,0 4,7 1,5 1,7 1,3 36,7 565,7 1 966,7 -71,2%

9,9 2,5 3,9 4,9 2,8 1,5 1,1 34,1 470,7 1 847,8 -74,5%

7,7 2,1 5,1 3,4 1,2 1,4 1,4 29,1 351,0 1 649,9 -78,7%

3,0 0,9 1,7 2,0 0,6 0,6 0,8 15,8 109,9 977,8 -88,8%

3,2 0,7 1,2 1,6 0,4 0,7 0,9 16,0 109,4 802,1 -86,4%

62,1 56,6 45,2 51,9 30,7 38,9 56,6 477,1 3 904,9 16 410,1 -76,2%

277,6 380,9 183,7 413,7 144,5 187,0 385,3 2 406,0 16 410,1

-77,6% -85,1% -75,4% -87,5% -78,8% -79,2% -85,3% -80,2% -76,2%

1,6% 1,5% 1,2% 1,3% 0,8% 1,0% 1,5% 12,2% 100,0%
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Dormidas (Por tipo de estabelecimento)
Room nights (By establishment type)

Meses
Months

Hotéis 
Hotels

Hotéis-Apartamentos 
Aparthotels

Pousadas e 
quintas 
Madeira

Apartamentos 
turísticos

Aldeamentos 
turísticos

Total 
Hotelaria

Alojamento 
local

Turismo no 
espaço rural e de 

habitação
2020 2019 Δ 20/19

Total 
Total ***** **** *** **/* Total 

Total ***** **** ***/** Lodges Tourist 
apartments Tourist resorts Total Hotel 

industry 
Local 

accommodation

Rural tourism 
and guest 

houses 

Janeiro 
January 2 133,7 391,8 1 002,0 509,5 230,4 348,6 34,2 260,5 53,9 48,0 138,4 97,4 2 766,1 432,7 59,4 3 258,2 3 034,3 7,4%

Fevereiro 
February 2 445,5 445,3 1 170,0 585,5 244,7 435,3 47,0 315,6 72,7 53,7 190,7 123,7 3 249,0 481,7 86,4 3 817,0 3 365,2 13,4%

Março 
March 1 130,8 183,8 546,1 282,0 118,8 235,7 24,3 169,3 42,1 18,0 119,5 78,0 1 582,0 256,0 37,5 1 875,5 4 606,9 -59,3%

Abril 
April 62,2 0,5 18,6 24,1 18,9 6,5 0,7 5,0 0,8 14,6 7,8 91,1 37,3 4,8 133,2 5 981,3 -97,8%

Maio 
May 129,5 3,6 32,5 57,6 35,9 10,2 1,2 7,6 1,4 27,3 10,8 177,8 65,1 18,7 261,6 6 557,8 -96,0%

Junho 
June 496,7 67,1 196,2 159,0 74,3 94,0 15,2 64,3 14,5 5,6 97,6 60,0 753,8 169,2 108,0 1 031,1 7 177,6 -85,6%

Julho 
July 1 338,4 216,7 620,4 350,7 150,5 304,8 52,8 206,3 45,7 19,6 234,4 156,0 2 053,0 357,7 220,5 2 631,3 8 231,2 -68,0%

Agosto 
August 2 629,1 459,6 1 252,9 651,7 264,8 625,7 85,5 445,8 94,4 44,0 469,1 288,0 4 055,9 662,9 363,5 5 082,3 9 633,4 -47,2%

Setembro 
September 1 961,0 343,7 965,4 463,7 188,3 424,7 56,3 300,2 68,2 32,3 295,4 162,9 2 876,2 462,2 195,9 3 534,4 7 624,6 -53,6%

Outubro 
October 1 388,0 244,8 664,4 336,3 142,5 222,8 38,8 142,2 41,8 24,8 133,8 95,5 1 865,0 321,6 113,7 2 300,3 6 358,7 -63,8%

Novembro 
November 547,1 90,6 226,3 152,0 78,3 69,3 15,2 43,3 10,9 8,3 55,4 33,8 714,0 167,3 38,7 920,1 4 072,0 -77,4%

Dezembro 
December 571,0 103,6 242,0 149,2 76,2 69,0 10,6 45,4 13,0 11,5 51,4 42,3 745,2 161,6 46,6 953,4 3 515,9 -72,9%

Total  
Total 14 832,9 2 551,0 6 937,0 3 721,3 1 623,6 2 846,5 381,7 2 005,4 459,3 265,8 1 827,8 1 156,2 20 929,2 3 575,2 1 293,8 25 798,3 70 159,0 -63,2%

2019 41 824,8 8 035,1 20 422,1 9 344,1 4 023,5 7 901,6 1 036,3 5 464,9 1 400,4 819,9 4 921,2 2 526,1 57 993,6 10 200,6 1 964,8 70 159,0

Δ 20/19 -64,5% -68,3% -66,0% -60,2% -59,6% -64,0% -63,2% -63,3% -67,2% -67,6% -62,9% -54,2% -63,9% -65,0% -34,1% -63,2%
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Dormidas (Por tipo de estabelecimento)
Room nights (By establishment type)

Proveitos totais - Estabelecimentos de alojamento turístico
Total revenue - Tourist accommodation establishments

Meses
Months

Hotéis 
Hotels

Hotéis-Apartamentos 
Aparthotels

Pousadas e 
quintas 
Madeira

Apartamentos 
turísticos

Aldeamentos 
turísticos

Total 
Hotelaria

Alojamento 
local

Turismo no 
espaço rural e de 

habitação
2020 2019 Δ 20/19

Total 
Total ***** **** *** **/* Total 

Total ***** **** ***/** Lodges Tourist 
apartments Tourist resorts Total Hotel 

industry 
Local 

accommodation

Rural tourism 
and guest 

houses 

Janeiro 
January 2 133,7 391,8 1 002,0 509,5 230,4 348,6 34,2 260,5 53,9 48,0 138,4 97,4 2 766,1 432,7 59,4 3 258,2 3 034,3 7,4%

Fevereiro 
February 2 445,5 445,3 1 170,0 585,5 244,7 435,3 47,0 315,6 72,7 53,7 190,7 123,7 3 249,0 481,7 86,4 3 817,0 3 365,2 13,4%

Março 
March 1 130,8 183,8 546,1 282,0 118,8 235,7 24,3 169,3 42,1 18,0 119,5 78,0 1 582,0 256,0 37,5 1 875,5 4 606,9 -59,3%

Abril 
April 62,2 0,5 18,6 24,1 18,9 6,5 0,7 5,0 0,8 14,6 7,8 91,1 37,3 4,8 133,2 5 981,3 -97,8%

Maio 
May 129,5 3,6 32,5 57,6 35,9 10,2 1,2 7,6 1,4 27,3 10,8 177,8 65,1 18,7 261,6 6 557,8 -96,0%

Junho 
June 496,7 67,1 196,2 159,0 74,3 94,0 15,2 64,3 14,5 5,6 97,6 60,0 753,8 169,2 108,0 1 031,1 7 177,6 -85,6%

Julho 
July 1 338,4 216,7 620,4 350,7 150,5 304,8 52,8 206,3 45,7 19,6 234,4 156,0 2 053,0 357,7 220,5 2 631,3 8 231,2 -68,0%

Agosto 
August 2 629,1 459,6 1 252,9 651,7 264,8 625,7 85,5 445,8 94,4 44,0 469,1 288,0 4 055,9 662,9 363,5 5 082,3 9 633,4 -47,2%

Setembro 
September 1 961,0 343,7 965,4 463,7 188,3 424,7 56,3 300,2 68,2 32,3 295,4 162,9 2 876,2 462,2 195,9 3 534,4 7 624,6 -53,6%

Outubro 
October 1 388,0 244,8 664,4 336,3 142,5 222,8 38,8 142,2 41,8 24,8 133,8 95,5 1 865,0 321,6 113,7 2 300,3 6 358,7 -63,8%

Novembro 
November 547,1 90,6 226,3 152,0 78,3 69,3 15,2 43,3 10,9 8,3 55,4 33,8 714,0 167,3 38,7 920,1 4 072,0 -77,4%

Dezembro 
December 571,0 103,6 242,0 149,2 76,2 69,0 10,6 45,4 13,0 11,5 51,4 42,3 745,2 161,6 46,6 953,4 3 515,9 -72,9%

Total  
Total 14 832,9 2 551,0 6 937,0 3 721,3 1 623,6 2 846,5 381,7 2 005,4 459,3 265,8 1 827,8 1 156,2 20 929,2 3 575,2 1 293,8 25 798,3 70 159,0 -63,2%

2019 41 824,8 8 035,1 20 422,1 9 344,1 4 023,5 7 901,6 1 036,3 5 464,9 1 400,4 819,9 4 921,2 2 526,1 57 993,6 10 200,6 1 964,8 70 159,0

Δ 20/19 -64,5% -68,3% -66,0% -60,2% -59,6% -64,0% -63,2% -63,3% -67,2% -67,6% -62,9% -54,2% -63,9% -65,0% -34,1% -63,2%

MILHARES 
THOUSANDS

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Centre

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira 2020 2019 Δ 20/19

Janeiro 
January 31 215 17 093 68 467 7 164 22 377 3 490 24 907 174 713 164 943 5,9%

Fevereiro 
February 32 351 19 888 69 998 8 595 32 530 4 284 26 775 194 421 172 733 12,6%

Março 
March 13 380 7 857 32 974 3 447 21 971 2 538 16 286 98 452 248 243 -60,3%

Abril 
April 971 609 1 735 512 541 10 91 4 468 334 929 -98,7%

Maio 
May 2 534 1 632 2 887 1 539 951 26 80 9 648 408 100 -97,6%

Junho 
June 10 701 7 585 7 126 9 056 17 404 632 528 53 032 465 982 -88,6%

Julho 
July 25 262 19 260 17 933 18 243 70 322 2 604 5 177 158 799 534 629 -70,3%

Agosto 
August 46 002 39 764 38 208 29 556 152 806 5 797 13 032 325 164 638 292 -49,1%

Setembro 
September 30 828 22 361 29 066 16 238 87 063 4 422 13 645 203 623 501 535 -59,4%

Outubro 
October 20 461 14 766 22 846 9 631 38 997 3 112 13 772 123 585 391 135 -68,4%

Novembro 
November 8 059 5 876 11 561 4 130 8 597 1 750 6 457 46 431 230 023 -79,8%

Dezembro 
December 9 589 7 509 12 931 4 731 8 006 1 383 9 197 53 346 205 269 -74,0%

Total  
Total 231 355 164 200 315 729 112 842 461 563 30 046 129 947 1 445 682 4 295 814 -66,3%

2019  642 935  355 414 1 372 192  174 956 1 225 746  117 115  407 457 4 295 814

20/19 ∆ -64,0% -53,8% -77,0% -35,5% -62,3% -74,3% -68,1% -66,3%

MILHARES € 
THOUSANDS €
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RevPAR (€)
RevPAR (€)

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Centre

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira 2020 2019 ∆ 20/19

Janeiro 
January   24,2   14,7   42,3   16,8   14,2   13,3   31,2   24,9   24,0 3,9%

Fevereiro 
February   27,0   18,7   45,5   20,4   19,4   17,2   36,3   28,5   26,8 6,4%

Março 
March   12,1   7,0   22,5   9,6   12,7   10,5   20,6   14,6   33,7 -56,8%

Abril 
April   4,8   3,5   5,1   5,2   2,6   1,8   6,6   4,3   45,5 -90,6%

Maio 
May   6,5   3,9   7,9   8,5   3,8   1,6   6,8   5,9   52,3 -88,7%

Junho 
June   11,8   9,8   10,4   26,5   15,1   6,4   7,1   13,2   62,1 -78,8%

Julho 
July   21,5   19,3   17,1   44,0   39,0   14,8   10,7   26,2   70,0 -62,5%

Agosto 
August   37,5   36,7   29,9   70,1   81,9   26,0   23,2   49,3   84,4 -41,5%

Setembro 
September 25,0 20,6 21,7 38,7 46,5 20,6 22,7 30,3   66,3 -54,3%

Outubro 
October 16,3 13,5 16,0 22,1 20,2 14,7 22,2 17,6   50,2 -64,9%

Novembro 
November 7,4 6,3 9,1 10,8 6,6 9,6 12,0 8,2   32,1 -74,6%

Dezembro 
December   9,3   8,6   11,1   12,6   6,9   7,7   17,8   10,1   27,8 -63,7%

Total  
Total 19,2 15,4 23,3 27,1 29,3 14,7 22,5 22,6   49,4 -54,2%

2019 42,9 24,8 73,7 33,1 54,6 38,1 44,3 49,4

20/19 ∆ -55,1% -38,1% -68,4% -18,1% -46,4% -61,3% -49,1% -54,2%

Proveitos - Aposento
Room Revenue

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Centre

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira 2020 2019 ∆ 20/19

Janeiro 
January 22 719 11 574 51 308 4 918 14 937 2 471 16 208 124 134 116 050 7,0%

Fevereiro 
February 24 114 13 983 51 801 6 022 21 317 3 037 17 525 137 799 121 187 13,7%

Março 
March  10 314  5 269  25 299  2 550  14 963  1 869  10 577 70 842 179 133 -60,5%

Abril 
April   862   536  1 488   451   520   9   86 3 951 249 136 -98,4%

Maio 
May  2 149  1 311  2 471  1 339   902   21   76 8 269 302 536 -97,3%

Junho 
June  7 940  5 976  5 733  7 209  13 478   467   400 41 203 354 683 -88,4%

Julho 
July  19 266  15 052  14 244  14 811  54 506  2 098  3 471 123 448 419 091 -70,5%

Agosto 
August  36 218  31 203  29 803  24 453  121 857  4 547  8 799 256 880 508 486 -49,5%

Setembro 
September  23 323  16 861  22 084  12 778  66 425  3 384  8 758 153 611 382 919 -59,9%

Outubro 
October  15 110  10 938  16 594  7 167  27 351  2 348  8 975 88 482 289 978 -69,5%

Novembro 
November  5 691  4 296  8 193  2 915  5 544  1 245  4 173 32 056 165 837 -80,7%

Dezembro 
December  6 515  5 505  8 973  3 164  4 663   933  5 987 35 739 140 843 -74,6%

Total  
Total 174 219 122 505 237 990 87 777 346 462 22 429 85 034 1 076 417 3 229 880 -66,7%

2019  497 124  251 352 1 083 690  129 886  909 617  90 760  267 450 3 229 880

20/19 ∆ -65,0% -51,3% -78,0% -32,4% -61,9% -75,3% -68,2% -66,7%

MILHARES € 
THOUSANDS €
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RevPAR (€)
RevPAR (€)

Proveitos - Aposento
Room Revenue

Taxa líquida de ocupação - cama
Net occupancy rate - beds

Estadia média
Average stay

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Centre

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira 2020 2019 ∆ 20/19

Janeiro 
January 28,1% 19,8% 40,1% 19,6% 21,7% 21,4% 44,8% 29,2% 28,1% 3,8%

Fevereiro 
February 32,0% 26,0% 44,1% 26,0% 31,3% 27,9% 53,2% 35,2% 33,3% 5,8%

Março 
March 14,4% 9,9% 20,5% 12,2% 17,6% 15,2% 27,9% 17,2% 38,6% -55,4%

Abril 
April 8,0% 6,2% 6,3% 7,5% 5,0% 4,0% 7,9% 6,4% 48,2% -86,7%

Maio 
May 10,2% 5,9% 9,3% 11,3% 6,5% 2,6% 12,3% 8,4% 50,1% -83,3%

Junho 
June 14,2% 13,4% 11,3% 26,9% 14,9% 5,8% 12,2% 14,6% 55,2% -73,6%

Julho 
July 24,2% 23,6% 17,1% 37,1% 29,6% 15,5% 13,9% 24,6% 59,9% -58,9%

Agosto 
August 39,5% 42,0% 28,3% 52,6% 55,8% 28,9% 29,5% 42,7% 68,7% -37,8%

Setembro 
September 27,6% 26,3% 22,3% 35,2% 39,7% 24,1% 30,8% 30,7% 57,6% -46,6%

Outubro 
October 19,9% 18,4% 17,4% 23,3% 20,8% 20,5% 30,0% 20,4% 48,4% -57,9%

Novembro 
November 9,7% 9,1% 10,8% 12,6% 9,0% 14,0% 16,2% 10,6% 35,2% -69,9%

Dezembro 
December 11,5% 10,7% 13,4% 13,7% 9,4% 11,1% 19,7% 12,2% 31,0% -60,5%

Total  
Total 22,3% 19,8% 23,1% 25,9% 26,9% 19,5% 30,8% 24,1% 47,3% -49,0%

2019 42,6% 32,8% 56,8% 34,0% 50,1% 43,5% 58,0% 47,3%

20/19 ∆ -47,7% -39,7% -59,3% -24,0% -46,4% -55,1% -46,9% -49,0%

Meses
Months

Norte 
North

Centro 
Centre

A. M. Lisboa 
Lisbon M.A.

Alentejo 
Alentejo

Algarve 
Algarve

Açores 
Azores

Madeira 
Madeira 2020 2019 ∆ 20/19

Janeiro 
January 1,71 1,54 2,12 1,65 3,70 2,60 5,32 2,30 2,38 -3,7%

Fevereiro 
February 1,72 1,62 2,19 1,78 3,90 2,72 5,14 2,41 2,41 -0,3%

Março 
March 1,86 1,75 2,30 1,93 4,80 2,90 4,81 2,75 2,47 11,2%

Abril 
April 1,73 3,15 2,74 3,08 7,29 4,08 2,24 2,84 2,57 10,5%

Maio 
May 1,56 1,99 2,09 2,35 3,62 4,18 3,32 2,07 2,50 -17,3%

Junho 
June 1,63 1,72 1,95 2,13 3,47 2,41 2,73 2,16 2,62 -17,4%

Julho 
July 1,84 1,91 2,12 2,25 4,11 2,84 3,69 2,56 2,89 -11,2%

Agosto 
August 1,95 1,96 2,31 2,33 4,06 2,95 4,10 2,71 2,89 -6,3%

Setembro 
September 1,80 1,83 2,17 2,04 4,10 2,77 4,48 2,61 2,63 -0,7%

Outubro 
October 1,69 1,70 2,06 1,82 3,51 2,69 4,32 2,32 2,54 -8,7%

Novembro 
November 1,65 1,88 2,10 2,03 3,70 2,61 4,29 2,31 2,32 -0,5%

Dezembro 
December 1,55 1,71 1,94 1,94 3,22 2,49 4,57 2,12 2,23 -4,6%

Total  
Total 1,77 1,78 2,16 2,05 3,96 2,75 4,68 2,47 2,58 -4,3%

2019 1,84 1,73 2,27 1,82 4,13 2,95 5,03 2,58

20/19 ∆ -4,0% 3,0% -4,8% 12,8% -4,0% -7,0% -7,0% -4,3%

DIAS
DAYS
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europa
áfrica
américa
ásia 
oceania

europe
africa
america
asia 
oceania

moneris.pt

Na Moneris temos uma abordagem focada no cliente, com 
uma oferta integrada de serviços e soluções. Promovemos 
a excelência da informação financeira e a melhoria dos 
processos de tomada de decisão. Somos líderes nos serviços de 
contabilidade, consultoria e apoio à gestão, estando presentes 
de norte a sul de Portugal, com 20 escritórios e mais de 300 
consultores.

As nossas equipas têm um profundo conhecimento nos 
diferentes 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 sempre a todas as suas necessidades e expectativas.

Moneris has a customer-focused approach, with an integrated 
offering of services and solutions that delivers 360-degree 
management support, promoting excellence in financial 
information and improving decision-making processes. mWe 
are the largest national accounting and management support 
group, present from north to south of Portugal, with a network 
of 20 offices supported by some 300 consultants.

Our services are provided by teams with in-depth knowledge 
of all industry sectors, which means that each client benefits 
from the support of professionals who understand their 
challenges and help them to overcome every obstacle. Knowing 
our customers well is essential for us, so that we can actively 
address their needs.

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

contabilidade e reporting
assessoria fiscal
recursos humanos
corporate finance
risco e compliance
seguros
formação

accounting and reporting
tax
human resources
corporate finance
risk and compliance
insurance
training

• 
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• 
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• 
• 
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portugal lisboa
porto
faro
aveiro
bragança

leiria
santarém
setúbal
vila real
viseu


