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O número de hóspedes e das dormidas aumentaram, no 3º trimestre de 2018
No terceiro trimestre de 2018, o número de hóspedes no país aumentou 4,0%, face ao
trimestre homólogo. No mesmo período, as dormidas cresceram 6,8%. O Reino Unido foi o
principal país de proveniência de turistas. Os turistas ingleses foram os que permaneceram
mais tempo em Cabo Verde, com uma estadia média de 9,3 noites. A ilha do Sal foi a mais
procurada pelos turistas, representando cerca de 55,1% das dormidas nos estabelecimentos
hoteleiros.

Resultados Globais

Janeiro a
Setembro 2017

Janeiro a
Setembro 2018

Variação
Acumulada (%)

Hóspedes

512.297

553.686

8,1

Dormidas

3.320.570

3.617.122

8,9
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Principais Resultados
No terceiro trimestre de 2018, a hotelaria alojou mais de 170 mil hóspedes que originaram mais de
1,1 milhões dormidas, correspondendo a acréscimos de 4,0% e 6,8%, respetivamente, face ao
trimestre homólogo. Em termos absolutos, no terceiro trimestre de 2018 entraram nos
estabelecimentos hoteleiros mais 6.567 turistas e, que originaram mais 75.573 dormidas do que no
trimestre homólogo.
3º Trimestre
2017

3º Trimestre
2018

Evolução (%)

Hóspedes

163.599

170.166

4,0

Dormidas

1.119.092

1.194.665

6,8

6,6

6,7

0,1

56

52

-4,0 p.p.

Estadia Media (Noites)
Tx. Ocupação Cama (%)

Os hotéis continuam sendo os estabelecimentos hoteleiros mais procurados, representando 89,3%
do total das entradas. Seguem-se as residenciais com cerca de 3,0%, os aldeamentos turísticos e
as pensões com 2,9% e 2,6% respetivamente. Relativamente às dormidas, os hotéis representam
92,1%, os aldeamentos turísticos, 3,0% e as residenciais com 1,8%, como se depreende do gráfico
a seguir.
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A ilha do Sal teve maior acolhimento, com 51,0% do total das entradas, seguida da ilha do Boa
Vista, com 30,6% e Santiago com 9,3%. Em relação às dormidas, a ilha do Sal 55,1% Boavista
registou 36,3%, e Santiago 3,9%, como ilustra o gráfico 2.

Por país de residência habitual dos hóspedes, os residentes em Cabo Verde totalizaram 9,0%
das entradas e 4,0% das dormidas.
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