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Alojamento Local já representa 30%  
das dormidas, com 12 mil camas disponíveis

Os estabelecimentos de Alo-
jamento Local registam 494 472 
dormidas, o que representa 30 % 
da actividade turística, enquanto 
a hotelaria tradicional atingiu, 
neste espaço de tempo, 64% das 
dormidas.

Em finais de 2018, o Aloja-
mento Local representava 24% 
das dormidas, o que significa que 
a atividade neste sector tem vin-
do a crescer, existindo já 2 281 
unidades em atividade e mais de 
12 mil camas disponíveis, nas di-
versas ilhas.

Do quase meio milhão de dor-
midas, no Alojamento Local, no 
referido período entre janeiro e Julho 
deste ano, a maior parte é relativa a 
turistas estrangeiros, 341 mil dormi-
das e 152 mil de residentes em Por-
tugal.

Só em S. Miguel existem 1227 
unidades com mais de 6 mil camas 
disponíveis, a Terceira e o Pico tem 
mais de 300 estabelecimentos em 
atividade.

A atividade do Alojamento Local 
é uma fonte de rendimento, permi-
te a reabilitação de alguns imóveis 

e atrai um determinado setor do 
turismo. Todavia, os números mos-
tram que tem um menor peso na 
economia.

A hotelaria tradicional no perío-
do entre Janeiro e Julho, com 64 % 
das dormidas, faturou à volta de 58 
milhões de euros, o Alojamento Lo-
cal ficou-se por 4 milhões de euros. 

Quanto a postos de trabalho, a 
hotelaria tradicional empregava em 
Julho 2 269 funcionários.

No que se refere ao Alojamento 
Local, não existem dados, mas calcu-

la-se que serão muito poucos, de res-
to, característica do seu próprio for-
mato e conceito, de ser uma unidade 
com poucos gastos, muitas vezes de 

carácter familiar.
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A produção de electricidade nos 
Açores diminuiu em Agosto, mas 
mantém-se ligeiramente mais alta no 
conjunto global de Janeiro a Agosto.

De acordo com os dados do SREA 
divulgados ontem, tendo por fonte a 
EDA, outra nota a sublinhar é o au-
mento da produção de energia atra-
vés das fontes renováveis, eólica e 
hídrica, mas em queda na geotérmica, 
nos oito meses deste ano.

Por sua vez, no mesmo período, o 
fuel aumentou, mas muito pouco, e o 
gasóleo diminuiu.

No conjunto de Janeiro a Agosto a 
EDA já produziu 539.349.881 KWh, 
quando no mesmo período do ano 
passado tinham sido 538.252.076 
KWh.

A energia eólica já produziu 36.524 
KWh, mais do que os 34.375.464 
KWh do mesmo período de 2018.

A hídrica produziu nestes primei-
ros oito meses do ano 20.176.746 
KWh, mais do que os 17.653.204 
KWh do período homólogo.

A geotermia, que aumentou em 
Agosto, mantém-se, no entanto, 
distante da produção do ano passa-
do.

De Janeiro a Agosto foram produ-
zidos 133.490.215 KWh, enquanto 
no mesmo período do ano passado 
tinham sido 137.121.661 KWh.

O fuel continua a ser o principal 
responsável pela produção de ener-
gia, com 288.721.354 KWh este ano, 
ligeiramente acima dos 288.605.170 
KWh do mesmo período do ano pas-
sado, de acordo com os mesmos da-
dos do SREA.

Produziu-se menos electricidade em Agosto


