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RESTAURAÇÃO E ALOJAMENTO: QUEBRAS INFERIORES NO 2º CONFINAMENTO

Destaque para a variação homóloga no 2º confinamento (-61,7%) ser inferior à quebra registada no 1º confinamento (-84,3%), o que 

poderá indicar uma certa adaptação dos setores da restauração e alojamento ao contexto de pandemia

Variação homóloga do valor de compras (compras físicas + compras online)
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21,8 € 18,6 € 25,5 € 19,8 € 18,9 €
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calamidade

9 novembro:

Novo estado de 

emergência

15 janeiro:

Regresso ao recolher 

obrigatório

“Antigo normal” “1º confinamento”
“1ª e 2ª fases de 
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RESTAURAÇÃO E ALOJAMENTO NO COMÉRCIO FÍSICO: DESTACAM-SE COMPRAS MB WAY

No setor da Restauração e Alojamento Turístico, destacam-se as compras em loja MB WAY com crescimentos significativos face ao 

período homólogo, mesmo nos períodos de confinamento, em que o setor como um todo regista quebras expressivas

Variação homóloga do número de compras físicas

1

• O setor da Restauração e 

Alojamento Turístico 

evidenciam quebras expressivas, 

ao longo de todo o período de 

pandemia, com destaque para 

os períodos de confinamento.

• Por outro lado, as compras em 

loja MB WAY registam de forma 

constante crescimentos 

positivos - 1 a 4 vezes superior 

ao período homólogo.

• No contexto de pandemia, os 

consumidores procuram 

métodos de pagamento que 

minimizam o contacto físico, 

sendo que esta tendência se 

poderá tornar permanente.
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Compras físicas (incl. MB WAY)

0

1,0x

(0,0%)

www.mbway.pt/funcionalidades

Valor médio

por transação 20,6 € 17,6 € 24,5 € 19,4 € 17,5 €
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RESTAURAÇÃO E ALOJAMENTO NO COMÉRCIO DIGITAL: MB WAY EM CRESCIMENTO

No comércio digital, o setor da Restauração e Alojamento Turístico regista crescimentos significativos ao longo do período de

pandemia, com destaque para o crescimento progressivo do pagamento com MB WAY nestes setores face ao período homólogo

Variação homóloga do número de compras online (cartão e MB WAY)
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• O setor da Restauração e 

Alojamento Turístico apresenta 

crescimentos expressivos ao 

longo de todo o período de 

pandemia no comércio digital.

• Verifica-se uma progressiva 

adoção do pagamento com MB 

WAY no comércio digital ao 

longo de todo o período em 

análise, com destaque para a 3ª 

fase de restrições e 2º 

confinamento em que o 

pagamento por MB WAY superou 

em 4,6x e 3,9x, respetivamente, 

o número verificado no período 

homólogo.

15 janeiro:

Regresso ao recolher 

obrigatório

18 março:

Início do estado 

de emergência

3 maio:

Início do estado 

de calamidade

9 novembro:

Novo estado 

de emergência

“1º 

confinamento”
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restrições”

“2º 

confinamento”
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