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Na Região Autónoma dos Açores, no mês de maio, no conjunto dos estabelecimentos 

hoteleiros, turismo no espaço rural e alojamento local registaram-se 95,4 mil dormidas. 

De janeiro a maio de 2021, no conjunto dos estabelecimentos hoteleiros (hotéis, hotéis-

apartamentos, apartamentos turísticos e pousadas), do turismo no espaço rural e do 

alojamento local da Região Autónoma dos Açores registaram-se 284,8 mil dormidas, valor 

inferior em 9,9% ao registado em igual período de 2020.  

Quadro 1: Resultados globais da atividade turística 

      ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, 
TURISMO NO ESPAÇO RURAL,  

ALOJAMENTO LOCAL 
mai/21 

jan-mai 

2019 2020 2021 

      
Dormidas (unidades) 95 354 887 640 315 997 284 812 

 
Residentes em Portugal 73 265 447 445 182 368 224 514 

 
Residentes no Estrangeiro 22 089 440 195 133 629 60 298 

Hóspedes (unidades) 32 958 292 286 109 645 100 242 

Estada média (nº noites) 2,89 3,04 2,88 2,84 
Nota: Dados preliminares de maio. 

    

De janeiro a maio, os residentes em Portugal atingiram cerca de 224,5 mil dormidas, 

correspondendo a um acréscimo homólogo de 23,1%, os residentes no estrangeiro 

atingiram 60,3 mil dormidas, registando uma diminuição em termos homólogos de 54,9%. 

Neste período registaram-se 100,2 mil hóspedes, apresentando uma taxa de variação 

negativa de 8,6% relativamente ao mesmo período de 2020. 

No país de janeiro a maio de 2021 as dormidas apresentaram uma variação homóloga 

negativa de 48,8%. 
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Figura 1 – Dormidas acumuladas, por tipologia 

 

A representação gráfica da série temporal dos valores absolutos das dormidas, entre janeiro 

de 2019 e maio de 2021, no conjunto do alojamento turístico (estabelecimentos hoteleiros, 

turismo no espaço rural e alojamento local), permite observar que o registo mais elevado 

ocorreu no mês de agosto de 2019 com perto de 465,0 mil dormidas. 

Estabelecimentos Hoteleiros 

Na Região Autónoma dos Açores, no mês de maio, os estabelecimentos hoteleiros 

registaram 60,3 mil dormidas. De janeiro a maio de 2021 registaram-se 175,3 mil dormidas, 

valor inferior em 22,4% ao registado em igual período de 2020. 

Quadro 2: Resultados globais da atividade turística 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS mai/21 
jan-mai 

2019 2020 2021 

Dormidas (unidades)  60 323 624 612 225 876 175 256 

 
Residentes em Portugal  50 005 343 537 140 229 150 743 

 
Residentes no Estrangeiro  10 318 281 075 85 647 24 513 

Hóspedes (unidades)  23 075 215 026 83 126 71 297 

Estada média (nº noites) 2,61 2,90 2,72 2,46 

Taxa líquida de ocupação-cama (%) 24,4 40,0 23,6 18,2 

Taxa líquida de ocupação-quarto (%) 30,0 48,3 28,9 23,6 

Proveitos totais (€) 3 231 148 30 006 363 9 585 961 9 053 848 

Proveitos aposento (€) 2 300 542 21 521 830 6 666 689 6 277 349 

RevPAR (€) 20,0 29,3 15,0 14,1 
Nota: Dados preliminares de maio. 

 



Atividade Turística – janeiro a maio de 2021 

Página 3 de 7 

 

De janeiro a maio, os residentes em Portugal atingiram cerca de 150,7 mil dormidas, 

correspondendo a um acréscimo homólogo de 7,5%, os residentes no estrangeiro atingiram 

24,5 mil dormidas, registando uma diminuição em termos homólogos de 71,4%. 

Neste período registaram-se 71,3 mil hóspedes, apresentando uma taxa de variação 

negativa de 14,2% relativamente ao mesmo período de 2020.  

No país, de janeiro a maio de 2021 as dormidas nos estabelecimentos hoteleiros  

apresentaram uma variação homóloga negativa de 54,1%. 

De janeiro a maio de 2021 os proveitos totais registaram uma variação negativa de 5,6% e 

os proveitos de aposento uma variação negativa de 5,8% relativamente ao período 

homólogo de 2020. 

Em maio, o rendimento médio por quarto utilizado (Average Daily Rate) foi de 66,9 Euros. 

 

Quadro 3: Dormidas por ilha 

            

ILHAS mai/21 
jan-mai 

2019 2020 2021 

            

Açores   60 323 624 612 225 876 175 256 
  Santa Maria  757 6 726 4 055 2 362 
  São Miguel 37 295 456 361 152 504 105 857 
  Terceira 11 004 95 763 50 007 34 879 
  Graciosa 1 107 6 279 1 807 2 389 
  São Jorge  987 6427 2 150 2 935 
  Pico 2 390 16 774 4 830 8 139 
  Faial 5 122 30 178 8 157 14 276 
  Flores 1 506 5 606 2 143 3 825 
  Corvo 155 498 223  594 
Nota: Dados preliminares de maio. 

  

De janeiro a maio de 2021, as ilhas que apresentaram variações homólogas positivas foram 

as ilhas do Corvo (166,4%), das Flores (78,5%), do Faial (75,0%), do Pico (68,5%), de São 

Jorge (36,5% e da Graciosa (32,2%). As ilhas de Santa Maria, de São Miguel e da Terceira, 

apresentaram variações homólogas negativas respetivamente de 41,8%, 30,6% e 30,3%.   

A ilha de S. Miguel com 105,9 mil dormidas concentrou 60,4% do total das dormidas, 

seguindo-se a Terceira com 34,9 mil dormidas (19,9%), o Faial com 14,3 mil dormidas 

(8,2%) e o Pico com 8,1 mil dormidas (4,6%). 
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Turismo no Espaço Rural 

Na Região Autónoma dos Açores, de janeiro a maio de 2021, o Turismo no Espaço Rural 

registou 6,3 mil dormidas, representando um acréscimo homólogo de 149,6%. 

Quadro 4: Resultados globais da atividade turística 

      
TURISMO NO ESPAÇO RURAL mai/21 

jan-mai 

2019 2020 2021 

      
Dormidas (unidades) 2 378 14 847 2 525 6 303 

 
Residentes em Portugal 1 680 3 347 1 101 4 300 

 
Residentes no Estrangeiro 698 11 500 1 424 2 003 

Hóspedes (unidades) 915 4 154 783 2 481 

Estada média (nº noites) 2,60 3,57 3,22 2,54 
Nota: Dados preliminares de maio. 

    
De janeiro a maio, os residentes em Portugal atingiram cerca de 4,3 mil dormidas, 

correspondendo a um acréscimo homólogo de 290,6%, os residentes no estrangeiro 

atingiram 2,0 mil dormidas, registando um acréscimo em termos homólogos de 40,7%. 

Neste período registaram-se 2,5 mil hóspedes, apresentando uma taxa de variação positiva 

de 216,9% relativamente ao mesmo período de 2020.  

 

Alojamento Local 

Na Região Autónoma dos Açores, de janeiro a maio de 2021, o alojamento local registou 

103,3 mil dormidas, representando um acréscimo homólogo de 17,9%.  

Quadro 5: Resultados globais da atividade turística 

      
 ALOJAMENTO LOCAL mai/21 

jan-mai 

2019 2020 2021 

      
Dormidas (unidades) 32 653 248 191 87 596 103 253 

 
Residentes em Portugal 21 580 100 561 41 038 69 471 

 
Residentes no Estrangeiro 11 073 147 630 46 558 33 782 

Hóspedes (unidades) 8 968 73 108 25 736 26 464 

Estada média (nº noites) 3,64 3,39 3,40 3,90 
Nota: Dados preliminares de maio. 

 

 

 



Atividade Turística – janeiro a maio de 2021 

Página 5 de 7 

 

De janeiro a maio, os residentes em Portugal atingiram cerca de 69,5 mil dormidas, 

correspondendo a um acréscimo homólogo de 69,3%, os residentes no estrangeiro 

atingiram 33,8 mil dormidas, registando uma diminuição em termos homólogos de 27,4%. 

Neste período registaram-se 26,5 mil hóspedes, apresentando uma taxa de variação 

positiva de 2,8% relativamente ao mesmo período de 2020.  

 

Quadro 6: Dormidas por ilha 

            

ILHAS mai/21 
jan-mai 

2019 2020 2021 

            

Açores   32 653 248 191 87 596 103 253 

  Santa Maria  477  991 595 1 411 
  São Miguel 19 586 182 709 64 582 62 376 
  Terceira 4 346 23 791 12 354 15 010 
  Graciosa  106  360 135  485 
  São Jorge  545 3557 760 1 959 
  Pico 2 909 13 444 3 808 7 682 
  Faial 2 684 16 776 4 208 9 746 
  Flores 1 908 6 056 1 067 4 275 
  Corvo 92 507 87  309 
Nota: Dados preliminares de maio. 

De janeiro a maio de 2021, a ilha de S. Miguel com 62,4 mil dormidas concentrou 60,4% do 

total das dormidas, seguindo-se a Terceira com 15,0 mil dormidas (14,5%), o Faial com 9,7 

mil dormidas (9,4%) e o Pico com 7,7 mil dormidas (7,4%). 
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Nota metodológica 

Na divulgação dos estabelecimentos hoteleiros, as taxas de variação apresentadas para o 

país dizem respeito às mesmas categorias de estabelecimentos consideradas a nível 

regional. 

A divulgação do INE apresenta dados globais no conjunto dos estabelecimentos hoteleiros 

(hotelaria), turismo no espaço rural e alojamento local (apenas 10 e mais camas), com 

estimativas de não-respostas. 

Por seu lado, o destaque do SREA apresenta o conjunto da hotelaria com o turismo no 

espaço rural e o alojamento local (10 e mais camas e menos de 10 camas); o TER e o AL 

apresentam dados declarados. 

Relativamente aos apuramentos dos estabelecimentos hoteleiros, os resultados de maio 

são preliminares e os resultados de abril são provisórios; a revisão resulta da substituição 

de não respostas (imputadas de acordo com a metodologia do inquérito adotada para o 

país) pelas respostas efetivas. 

Quanto ao turismo no espaço rural e ao alojamento local, os apuramentos refletem as 

respostas declaradas e a revisão abrange todos os meses do ano em apuramento. 

Hóspede: indivíduo que efetua pelo menos uma dormida num estabelecimento de 

alojamento turístico. 

Dormida: permanência de um indivíduo num estabelecimento que fornece alojamento, por 

um período compreendido entre as 12 horas de um dia e as 12 horas do dia seguinte. 

Estada média: relação entre o número de dormidas e o número de hóspedes que deram 

origem a essas dormidas, no período de referência. 

Taxa líquida de ocupação-cama: corresponde à relação entre o número de dormidas e o 

número de camas disponíveis, no período de referência, considerando como duas as 

camas de casal. 

Taxa líquida de ocupação-quarto: corresponde à relação entre o número de quartos 

ocupados e o número de quartos disponíveis, no período de referência. 

Proveitos totais: valores resultantes da atividade dos meios de alojamento turístico – 

aposento, restauração e outros decorrentes da própria atividade (cedência de espaços, 

lavandaria, tabacaria, comunicações, entre outros). 
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Proveitos de aposento: valores resultantes das dormidas de todos os hóspedes nos meios 

de alojamento turístico. 

RevPAR (Revenue Per Available Room): Rendimento por quarto disponível, medido 

através da relação entre os proveitos de aposento e o número de quartos disponíveis, no 

período de referência. 

ADR (Average Daily Rate): Rendimento por quarto utilizado, medido através da relação 

entre os proveitos de aposento e o número de quartos utilizados, no período de referência. 

Variações homólogas mensais: comparação entre o nível de cada variável no mês de 

referência e o mesmo mês do ano anterior. Valores arredondados a uma casa decimal. 

 

 

 

Siglas 

Tvh: Taxa de variação homóloga 

V. hom. (p.p.): Variação homóloga em diferença (pontos percentuais) 

RevPAR: Rendimento por quarto disponível 

ADR: Rendimento por quarto utilizado 

 

PRÓXIMO DESTAQUE MENSAL: 13 DE AGOSTO DE 2021 

estatística.azores.gov.pt 


