
 

 

Consumo português trava queda no turismo em Verão atípico 

 

Lisboa, 21 de setembro de 2020 – A SIBS, em parceria com o Turismo de Portugal, 

divulga a 2.ª edição da infografia “Destinos de Verão” (partilhada em anexo) onde é 

feito um retrato das operações realizadas, este Verão, por portugueses e 

estrangeiros. Num período marcado pelas condicionantes impostas pelo combate à 

pandemia do novo coronavírus, o consumo global em Portugal sofreu uma quebra de 

9%. As operações com cartões bancários internacionais registaram uma quebra de 

48% face a 2019, tendo sido o consumo português, com uma redução de apenas 3%, 

aquele que contribuiu para travar a queda no consumo global nacional. 

 

Os dados apresentados revelam um novo perfil de turista nacional através da análise da 

variação do consumo nas regiões portuguesas face ao período homologo. Aqui 

verificamos que no Verão de 2020 houve maior consumo nas regiões do interior do que 

no litoral. Considerando o valor das operações por região face a 2019, é de destacar a 

variação do valor das operações em Manteigas (34%), Terras de Bouro (16%), Porto Santo 

(5%) e Grândola (3%). 

 

Já as regiões tradicionalmente mais procuradas pelos turistas no verão registaram, este 

ano, quebras nas operações: Lisboa (-32%), Porto (-23%) e Algarve (-15%). 

 

Entre os dados do SIBS Analytics destaca-se ainda o aumento do valor das compras dos 

portugueses no setor do alojamento turístico, com mais 25% de compras físicas 

realizadas por cartões nacionais em alojamento face ao período homólogo. Se se 

considerar também os cartões estrangeiros ,  a quebra global situa-se nos 41%. 

 

Apesar do peso do valor das operações com cartões estrangeiros em Portugal ter 

diminuído em ~5 pontos percentuais para 7%, o top de países com maior valor das 

operações manteve-se inalterado face a 2019, com destaque para a maior redução nos 

cartões dos EUA com -78% e do Reino Unido com – 52%, demonstrando o maior impacto 

na redução de tráfego aéreo oriundo destes países. Os países com maior proximidade – 

Espanha, França e Alemanha – tiveram reduções entre os -30 a -35%. 

 

“O Verão de 2020 trouxe alterações relevantes nos padrões de consumo de portugueses 

e estrangeiros. Nenhuma evolução pode ser dissociada do contexto sem precedentes 

que vivemos de combate à COVID-19. O consumo dos portugueses atenuou a quebra 

global do consumo neste verão mas foi insuficiente para compensar a redução de 48% 

de consumo de cartões estrangeiros em Portugal”, explica Gonçalo Amaro, Diretor de 



 

 

Digital & Ecommerce da SIBS. “Os dados do SIBS Analytics revelam que o turismo tem 

sido um dos setores mais afetados pela evolução da pandemia mas existem casos 

positivos de crescimento das operações em regiões com menos concentração 

populacional e que tiveram maior procura de turistas nacionais como Grandola, a Serra 

da Estrela, o PN Peneda Gerês ou a ilha de Porto Santo. Pelo contrário, as principais 

regiões do litoral como Lisboa, Porto e o Algarve foram bastante impactadas pela 

redução do turismo internacional ”, acrescenta. 

 

Podem ser analisados outros indicadores considerados pertinentes no anexo ou em 

www.sibsanalytics.com 

 

Sobre a SIBSCom mais de três décadas de existência, a SIBS disponibiliza serviços financeiros, modernos, 
fiáveis e seguros, designadamente na área dos pagamentos, a mais de 300 milhões de utilizadores, em 
várias geografias, processando anualmente mais de 4 mil milhões de transações. Para além de ser um dos 
principais processadores de pagamentos na Europa, a SIBS é uma referência em soluções e serviços de 
Segurança e Anti-Fraude em Business Process Outsourcing e líder na Península Ibérica na Produção e 
Personalização de Cartões. 

A SIBS cresceu como fintech, a inovar e tendo a tecnologia como seu driver. Reinventou formas de 
pagamento já existentes e criou o MB WAY, o serviço nacional de pagamentos móveis mais moderno, 
completo e com mais utilizadores em Portugal (mais de 2,5 milhões), que permite fazer compras, 
transferências imediatas e levantamentos, utilizando apenas o telemóvel. É igualmente a empresa 
responsável pela gestão das Redes ATM Express e MULTIBANCO, a maior e mais universal rede portuguesa 
de Caixas Automáticos, aos quais acrescentou dezenas de funcionalidades, muitas inéditas mundialmente. 
Em paralelo, a SIBS gere múltiplos canais de pagamentos digitais, dos Terminais de Pagamento 
Automático, aos meios online ou telemóveis. 

É ainda um player internacional de relevo, presente em diversos mercados, nomeadamente na Europa e 
África, onde as soluções SIBS operam em mais de 350 mil terminais que processam cerca de 2 mil milhões 
de transações destacando-se a atividade na Polónia, onde detém a PAYTEL, um dos operadores de 
terminais de pagamento que mais tem dinamizando o mercado. 

De forma empenhada, a SIBS prossegue, de forma constante, a sua missão de ser o parceiro de referência 
de entidades públicas e privadas, criando valor para a Sociedade, através do desenvolvimento e gestão 
de soluções de pagamento, processos e serviços conexos baseados em tecnologia que combinem 
segurança, conveniência e inovação, respeitando os bons princípios comportamentais e as condições de 
sustentabilidade. 

Pode encontrar mais informação sobre a SIBS em www.sibs.com. 

http://www.sibs.com/

