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Economia

$FRQWHFLPHQWR
INE divulgou Inquérito de Conjuntura ao Investimento – 2.º Semestre 2006
Informação disponível em:

http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2007/d070131/d070131.pdf

12/02

Comércio
Internacional

INE divulgou estatísticas do Comércio Extracomunitário – Dezembro 2006
Informação disponível em:
http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2007/d070212/d070212.pdf
Eurostat divulgou estimativas do PIB na UE25 – Quarto trimestre 2006
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Economia

14/02

Preços

Informação disponível em:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_
CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_02/2-13022007-EN-AP.PDF
INE divulgou Índice de Preços no Consumidor – Janeiro 2006
Informação disponível em:

http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2007/d070214-2/d070214-2.pdf

15/02

Emprego

INE divulgou estatísticas do Emprego – Quarto trimestre 2006
Informação disponível em:

http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2007/d070215/d070215.pdf
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Comércio
Internacional

Eurostat divulgou estimativas do Comércio Internacional na UE25 – 2006
Informação disponível em:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_
CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_02/6-16022007-EN-AP.PDF

A DFWLYLGDGH WXUtVWLFD QD 5HJLmR $XWyQRPD GD 0DGHLUD (RAM) registou, entre -DQHLUR H

'H]HPEUR GH , uma evolução positiva face ao período homólogo de 2005, nos indicadores

relevantes para o sector do turismo. O número de GRUPLGDV registou, em termos acumulados, um

acréscimo de 1,8% face ao ano anterior. Contudo, tomando como referência o mês de Dezembro de
2006, o valor para este indicador registou uma ligeira quebra relativamente ao mesmo mês do ano
anterior, que não ultrapassou os 1,9%.
De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o total das dormidas nos
estabelecimentos hoteleiros nacionais registou, em Dezembro de 2006, um acréscimo de 12,7%, em
termos homólogos, com a Região do Alentejo e do Centro a registarem as evoluções mais significativas
neste indicador, com acréscimos de 25,0% e 22,9%, respectivamente.
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Os gráficos seguintes permitem apreciar a distribuição das dormidas por regiões, em Dezembro de 2006.
De acordo com esta informação, a RAM absorveu a terceira maior fatia de dormidas de residentes
estrangeiros, ficando apenas atrás do Algarve e de Lisboa. Já no que se refere aos hóspedes residentes em
território nacional, o cenário é menos favorável, uma vez que a Região acolheu uma percentagem pouco
significativa dos turistas residentes em Portugal, não tendo ultrapassado os 7,1% em Dezembro de 2006.
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Fonte: INE

Conforme se pode verificar pela análise do gráfico da distribuição das dormidas de turistas residentes no
país, as regiões do Continente são os destinos preferenciais para a prática do turismo, excepção feita à
Região do Alentejo, que regista um número de dormidas de turistas residentes nacionais semelhante ao da
RAM.
No que respeita aos níveis de RFXSDomR KRWHOHLUD, medidos pela taxa de ocupação-cama mensal, a
informação referente ao mês de Dezembro de 2006 para o total dos estabelecimentos hoteleiros do país
permite constatar um aumento de 2,5 pontos percentuais (p.p.), em comparação com o período
homólogo de 2005, tendo a ocupação hoteleira nacional atingido os 24,1%. A evolução deste indicador
para a RAM seguiu a tendência nacional, registando um acréscimo de 0,8 p.p.. Com efeito, a taxa de
ocupação em Dezembro de 2006 atingiu os 42,2% na Região, mais 18,1 p.p. do que o registado neste
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indicador ao nível nacional. O gráfico seguinte ilustra a flutuação da taxa de ocupação hoteleira ao longo
dos anos de 2004, 2005 e 2006.
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A evolução da taxa de ocupação que o gráfico acima evidencia é demonstrativa de uma estabilidade da
actividade turística na RAM, conforme se verifica pelas ligeiras flutuações que este indicador revela ao
longo do ano.
A Região Autónoma da Madeira apresentou, em Dezembro de 2006, o valor mais elevado para a HVWDGD

PpGLD (5 noites), seguindo-se a Região do Algarve (3,9), a Região Autónoma dos Açores (2,9) e Lisboa
(2,1).
A análise dos SURYHLWRV no mês de Dezembro reflecte o desempenho dos indicadores anteriores, tendo-

se registado, a nível nacional, um aumento dos proveitos totais na ordem dos 2,2%, em termos
homólogos. Os proveitos de aposento registaram um acréscimo de 10,9%, o que significou uma diferença
de 5,6 milhões de euros relativamente ao mês de Dezembro de 2005.
Por região, destacam-se os acréscimos do Alentejo (18,5% para os proveitos totais e 23,0% para os de
aposento), e o Algarve (15,6% para os proveitos totais e 12,9% para os de aposento). A Região Autónoma
da Madeira registou igualmente um acréscimo, em termos homólogos, dos proveitos no mês de
Dezembro (4,8% para os proveitos totais e 7,1% para os de aposento), que representaram, face aos
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proveitos arrecadados em Dezembro de 2005, um aumento de 893 e 792 milhares de euros nos proveitos
totais e nos proveitos de aposento, respectivamente.
Em termos acumulados (de Janeiro a Dezembro), os proveitos totais atingiram, a nível nacional, 1.689
milhões de euros e os de aposento 1.125 milhões de euros, representando acréscimos homólogos de
6,3% e 6,1%, respectivamente. Na RAM, os proveitos totais arrecadados entre Janeiro e Dezembro
ascenderam a 263 milhões de euros, o correspondente a um acréscimo de 6,0% face a igual período de
2005.

Este Folheto Informativo também pode ser consultado em: http://srpf.madinfo.pt/drpf/documentosInformativos.htm
Sugestões e comentários: planeamento.drpf.srpf@gov-madeira.pt
Fonte: INE – Actividade Turística
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