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ATIVIDADE TURÍSTICA 

janeiro de 2023 

Nos Açores, no mês de janeiro, no conjunto dos estabelecimentos hoteleiros, turismo no espaço rural e 

alojamento local registaram-se 113,7 mil dormidas, representando um acréscimo de 45,5% relativamente 

a janeiro de 2022. 

1. Introdução 

Em janeiro, no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico (hotéis, hotéis-apartamentos, 

apartamentos turísticos, pousadas, unidades de turismo no espaço rural e unidades de alojamento local) 

dos Açores registaram-se 113,7 mil dormidas, valor superior em 45,5% ao registado no mesmo mês do 

ano anterior. 

Quadro 1 - Estabelecimentos Hoteleiros, Turismo no Espaço Rural e Alojamento Local 

  jan-22 jan-23 Tvh (%) 

Dormidas (unidades)  78 172  113 747 45,5 

Residentes em Portugal  47 091  63 125 34,0 

Residentes no Estrangeiro  31 081  50 622 62,9 

Hóspedes (unidades)  28 023  42 154 50,4 

Estada média (nº noites) 2,79 2,70 -3,3 

Nota: Dados provisórios de 2022 e preliminares de 2023. 
 

Os residentes em Portugal atingiram cerca de 63,1 mil dormidas, correspondendo a um aumento de 34,0%, 

face ao mesmo mês de 2022, enquanto os residentes no estrangeiro atingiram 50,6 mil dormidas, 

registando um aumento, em termos homólogos, de 62,9%. Relativamente ao número de hóspedes, este 

foi de 42,2 mil, apresentando uma taxa de variação homóloga positiva de 50,4%.  

No país, em janeiro, as dormidas apresentaram uma variação homóloga positiva de 74,5%. 

Gráfico 1 - Dormidas por tipologia 
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Entre janeiro de 2021 e janeiro de 2023, no conjunto do alojamento turístico (Hotelaria, TER e AL) o registo 

mais elevado ocorreu no último mês de agosto com cerca de 505,4 mil dormidas. 

2. Estabelecimentos Hoteleiros 

No mês de janeiro, nos Açores, os estabelecimentos hoteleiros registaram 72,1 mil dormidas, apresentando 

uma variação homóloga de 49,8%.  

Quadro 2 - Estabelecimentos hoteleiros - Resultados globais 

  jan-22 jan-23 Tvh (%) 

Dormidas (unidades)  48 136  72 107 49,8 

Residentes em Portugal  32 861  47 034 43,1 

Residentes no Estrangeiro  15 275  25 073 64,1 

Hóspedes (unidades)  19 939  29 906 50,0 

Estada média (nº noites) 2,41 2,41 -0,1 

Taxa líquida de ocupação-cama (%) 17,0 22,0 5,1 p.p. 

Taxa líquida de ocupação-quarto (%) 21,0 29,7 8,7 p.p. 

Proveitos totais (€) 2 455 885 4 167 835 69,7 

Proveitos aposento (€) 1 676 131 2 862 168 70,8 

RevPAR (€) 12,5 19,5 55,8 

Nota: Dados provisórios de 2022 e preliminares de 2023. 
 

Os residentes em Portugal atingiram cerca de 47,0 mil dormidas, correspondendo a um acréscimo 

homólogo de 43,1%, os residentes no estrangeiro atingiram 25,1 mil dormidas, registando um aumento, 

em termos homólogos, de 64,1%. O registo de hóspedes atingiu 29,9 milhares, apresentando uma taxa de 

variação positiva de 50,0% relativamente a janeiro de 2022. 

No país, em janeiro, as dormidas nos estabelecimentos hoteleiros apresentaram uma variação homóloga 

positiva de 77,1%. 

Nos Açores, em janeiro, os proveitos totais registaram uma variação positiva de 69,7% e os proveitos de 

aposento uma variação positiva de 70,8% relativamente a janeiro de 2022.  

Em janeiro, o rendimento médio por quarto utilizado (Average Daily Rate) foi de 65,9 euros. 

Quadro 3 - Estabelecimentos hoteleiros – Dormidas por Ilha 

  jan-22 jan-23 Tvh (%) 

Açores  48 136  72 107 49,8 

      Santa Maria   492   737 49,8 

      São Miguel  31 948  50 769 58,9 

      Terceira  11 062  14 100 27,5 

      Graciosa   238   415 74,4 

      São Jorge 581   805 38,6 

      Pico  1 135  1 452 27,9 

      Faial  2 227  3 207 44,0 

      Flores   417   425 1,9 

      Corvo   36   197 447,2 

Nota: Dados provisórios de 2022 e preliminares de 2023. 
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Em janeiro, todas as ilhas apresentaram variações homólogas positivas: Corvo (447,2%), Graciosa (74,4%), 

São Miguel (58,9%), Santa Maria (49,8%), Faial (44,0%), São Jorge (38,6%), Pico (27,9%), Terceira (27,5%) e 

Flores (1,9%). 

A ilha de São Miguel com 50,8 mil dormidas concentrou 70,4% do total das dormidas, seguindo-se a 

Terceira com 14,1 mil dormidas (19,6%), o Faial com 3,2 mil dormidas (4,4%) e o Pico com 1,5 mil dormidas 

(2,0%). 

3. Turismo no Espaço Rural 

No mês de janeiro o turismo no espaço rural registou 2,8 mil dormidas, apresentando uma variação 

homóloga positiva de 57,1%. 

Quadro 4 - Turismo no Espaço Rural – Resultados Globais 

  jan-22 jan-23 Tvh (%) 

Dormidas (unidades)  1 808  2 841 57,1 

Residentes em Portugal   749  1 159 54,7 

Residentes no Estrangeiro  1 059  1 682 58,8 

Hóspedes (unidades)   440   795 80,7 

Estada média (nº noites) 4,11 3,57 -13,0 

Nota: Dados provisórios de 2022 e preliminares de 2023. 
 

Os residentes em Portugal atingiram cerca de 1,2 mil dormidas, correspondendo a um acréscimo 

homólogo de 54,7%, os residentes no estrangeiro atingiram 1,7 mil dormidas, registando um acréscimo, 

em termos homólogos, de 58,8%. 

O registo de hóspedes atingiu 795, apresentando uma taxa de variação positiva de 80,7% relativamente a 

janeiro de 2022. 

4. Alojamento Local 

No mês de janeiro o alojamento local registou 38,8 mil dormidas, apresentando uma variação homóloga 

positiva de 37,4%. 

Quadro 5 - Alojamento Local – Resultados Globais 

  jan-22 jan-23 Tvh (%) 

Dormidas (unidades)  28 228  38 799 37,4 

Residentes em Portugal  13 481  14 932 10,8 

Residentes no Estrangeiro  14 747  23 867 61,8 

Hóspedes (unidades)  7 644  11 453 49,8 

Estada média (nº noites) 3,69 3,39 -8,3 

Nota: Dados provisórios de 2022 e preliminares de 2023. 
 

Os residentes em Portugal atingiram cerca de 14,9 mil dormidas, correspondendo a um acréscimo 

homólogo de 10,8%, os residentes no estrangeiro atingiram 23,9 mil dormidas, registando um aumento, 

em termos homólogos, de 61,8%. 

O registo de hóspedes atingiu 11,5 milhares, apresentando uma taxa de variação positiva de 49,8% 

relativamente a janeiro de 2022. 
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Quadro 6 - Alojamento Local – Dormidas por Ilha 

  jan-22 jan-23 Tvh (%) 

Açores  28 228  38 799 37,4 

      Santa Maria   163   158 -3,1 

      São Miguel  18 108  28 504 57,4 

      Terceira  4 150  4 809 15,9 

      Graciosa   73   154 111,0 

      São Jorge   306   326 6,5 

      Pico  2 483  1 954 -21,3 

      Faial  2 013  2 328 15,6 

      Flores   880   530 -39,8 

      Corvo   52   36 -30,8 

Nota: Dados provisórios de 2022 e preliminares de 2023. 
 

 

Em janeiro, a ilha de São Miguel com 28,5 mil dormidas concentrou 73,5% do total das dormidas, 

seguindo-se a Terceira com 4,8 mil dormidas (12,4%), o Faial com 2,3 mil dormidas (6,0%) e o Pico com 

2,0 mil dormidas (5,0%). 

Consultar este link para mais informação. 
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Atividade Turística – janeiro de 2023 

 5/5 

Nota metodológica  

No destaque da Atividade Turística do SREA, apresenta-se informação sobre o conjunto dos estabelecimentos 

hoteleiros (hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas, apartamentos turísticos), turismo no espaço rural e alojamento 

local (10 e mais camas e menos de 10 camas). 

A informação divulgada na hotelaria, no turismo no espaço rural e no alojamento local recorre aos valores registados 

no Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos. 

Os dados para a hotelaria têm por base as respostas declaradas e a estimativa de não respostas, enquanto no turismo 

no espaço rural e no alojamento local apenas são consideradas as respostas declaradas. A divulgação do INE 

apresenta dados globais no conjunto dos estabelecimentos hoteleiros, turismo no espaço rural e alojamento local 

(apenas 10 e mais camas), com estimativas de não-respostas para os três segmentos. 

• Os resultados de janeiro de 2023 são preliminares e os do ano de 2022 são provisórios.  

Entre os resultados preliminares, provisórios e definitivos, ocorrem revisões em função da substituição de respostas 

provisórias por definitivas e principalmente pela substituição de imputação de não respostas por respostas efetivas. 

Na hotelaria e turismo no espaço rural os dados preliminares de um mês, após revisão, tornam-se provisórios no mês 

seguinte à sua divulgação, até que sejam revistos para definitivos a meados do ano seguinte, aquando da publicação 

anual. No alojamento local os dados provisórios são revistos todos os meses até divulgação dos dados definitivos. 

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). 

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 

Próxima data de divulgação: 14 de abril de 2023 


