
A AIA - An Island Apart foi fundada em 2010, com o intuito 
de fornecer serviços profissionais de gestão de propriedades 
para Alojamento Local na ilha da Madeira e Porto Santo. 
Em 12 anos de existência, a AIA tornou-se uma referência 
no mercado regional, considerada a maior empresa do
sector na ilha da Madeira, perfilando na lista das “500 
Maiores” empresas regionais.

O nosso core-business está centrado em duas áreas: 
captação de propriedades para investimento em aluguer 
a médio/curto prazo no regime de Alojamento Local; 
legalização e gestão de propriedades para Alojamento Local.

Com uma grande vertente tecnológica, a AIA distribui todas 
as propriedades nos maiores canais de referência mundial 
(ex. airbn’b, booking, etc…), sendo a primeira empresa 
portuguesa de gestão de propriedades para Alojamento 
Local com todo o seu portefólio disponível na oferta da 
Agência Abreu, a maior organização de viagens a operar no 
mercado português.

Para potenciar os investimentos dos nossos clientes, 
dispomos das mais recentes ferramentas de otimização e 
gestão de reservas, permanentemente ligadas a mais de 
50 portais de reservas online, onde navegam milhões de 
utilizadores que procuram o seu próximo destino de férias. 

A este alcance, somamos também a presença na maioria 
dos Met! Se!rch Sites que agregam as melhores opções de 
viagens e alojamento para qualquer destino à escolha, bem 
como em várias OTA’s (Online Tr!vel A"encies) que alargam 
o leque de divulgação e promoção das suas propriedades.

Desde 2010 no mercado
do Alojamento local...



Desde 2010, os números gerais da nossa empresa 
demonstram todos os esforços feitos para o crescimento em 
todos os quadrantes. Nos últimos cinco anos aumentamos 
em 10 vezes o número de propriedades, algo que se refletiu 
no número de reservas, que teve um crescimento de 700%. 
Ainda nas reservas, desde 2016 a duração média de dias por 
estadias aumentou 35%, o que se traduz em mais de 65 mil 
dormidas.

Depois de 2020, ano em que o sector foi tremendamente 
abalado pela pandemia, a nossa empresa reagiu de forma 
imediata para entrar em retoma económica logo no início 
de 2021. Esta estratégia e a rápida resposta trouxeram bons 
indicadores, estando prevista uma faturação de 2.5M de 
euros no final deste ano.

Este crescimento sustentado e o aparecimento de novos 
mercados turísticos na região trazem novos desafios e 
oportunidades, havendo a necessidade de introduzir 
diversas opções no nosso catálogo de propriedades.

Uma década de experiência
e crescimento consecutivo...

Turismo Rural Apartamentos

Vilas Casas



Nº DE PROPRIEDADES
EM ALOJAMENTO LOCAL

CRESCIMENTO
ECONÓMICO



Nº DE RESERVAS
(mais de 50 canais online)

Nº DE DORMIDAS
(últimos 5 anos)





vacation
rentals

let's host
together

Tem dúvidas?
Contacte-nos.
+351 925 444 444
info@anislandapart.com
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