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ATIVIDADE TURÍSTICA 
abril de 2022 

No mês de abril, no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico registaram-se 236,3 mil 
dormidas, representando um acréscimo de 213,0% relativamente a abril de 2021. 

1. Introdução 

De janeiro a abril, no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico (hotéis, hotéis-apartamentos, 
apartamentos turísticos, pousadas, unidades de turismo no espaço rural e unidades do alojamento local) 
da Região Autónoma dos Açores registaram-se 582,5 mil dormidas, valor superior em 201,2% ao registado 
em igual período de 2021. 

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

  
abr-22 jan-abr 22 

valor Tvh(%) valor Tvh(%) 

Dormidas (unidades)  236 253 213,0  582 486 201,2 

Residentes em Portugal  129 200 121,9  347 335 125,3 

Residentes no Estrangeiro  107 053 520,5  235 151 499,8 

Hóspedes (unidades)  73 102 178,3  194 138 182,5 

Estada média (nº noites) 3,23 12,5 3,00 6,6 

Nota: Dados preliminares de abril.    

De janeiro a abril, os residentes em Portugal atingiram cerca de 347,3 mil dormidas, correspondendo a um 
acréscimo homólogo de 125,3%, os residentes no estrangeiro atingiram 235,2 mil dormidas, registando 
um aumento, em termos homólogos, de 499,8%. Neste período registaram-se 194,1 mil hóspedes, 
apresentando uma taxa de variação positiva de 182,5%. No país, de janeiro a abril, as dormidas 
apresentaram uma variação homóloga positiva de 449,2%. 

Gráfico 1 - Dormidas por tipologia 

 

Entre janeiro de 2019 e abril de 2022, no conjunto do alojamento turístico (Hotelaria, TER e AL) o registo 
mais elevado ocorreu no mês de agosto de 2019 com perto de 465,0 mil dormidas. 
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2. Estabelecimentos Hoteleiros 

No mês de abril, os estabelecimentos hoteleiros registaram 155,0 mil dormidas, apresentando uma 
variação homóloga de 255,7%. De janeiro a abril registaram-se 387,6 mil dormidas, valor superior em 
237,3% ao registado em igual período de 2021. 

Quadro 2 - Estabelecimentos Hoteleiros - Resultados globais 

  
abr-22 jan-abr 22 

valor Tvh(%) valor Tvh(%) 

Dormidas (unidades)  154 972 255,7  387 616 237,3 

Residentes em Portugal  96 085 157,4  258 735 156,8 

Residentes no Estrangeiro  58 887 843,2  128 881 807,9 

Hóspedes (unidades)  50 894 187,1  139 875 190,1 

Estada média (nº noites) 3,04 23,9 2,77 16,3 

Taxa líquida de ocupação-cama (%) 46,9 25,0 p.p. 31,9 15,9 p.p. 

Taxa líquida de ocupação-quarto (%) 52,5 25,6 p.p. 37,6 16,6 p.p. 

Proveitos totais (€) 8 456 994 260,9 19 361 652 234,4 

Proveitos aposento (€) 6 051 735 269,0 13 589 354 242,6 

RevPAR (€) 39,7 117,5 23,9 98,7 

Nota: Dados preliminares de abril.     

De janeiro a abril, os residentes em Portugal atingiram cerca de 258,7 mil dormidas, correspondendo a um 
acréscimo homólogo de 156,8%, os residentes no estrangeiro atingiram 128,9 mil dormidas, registando 
um aumento, em termos homólogos, de 807,9%. Neste período registaram-se 139,9 mil hóspedes, 
apresentando uma taxa de variação positiva de 190,1%. 

No país, de janeiro a abril, as dormidas nos estabelecimentos hoteleiros apresentaram uma variação 
homóloga positiva de 516,4%. 

Neste período, os proveitos totais registaram uma variação positiva de 234,4% e os proveitos de aposento 
uma variação positiva de 242,6% relativamente ao período homólogo de 2021. 

Em abril, o rendimento médio por quarto utilizado (Average Daily Rate) foi de 75,7 Euros. 

Quadro 3 - Estabelecimentos Hoteleiros – Dormidas por Ilha 

  
abr-22 jan-abr 22 

valor Tvh(%) valor Tvh(%) 

Açores  154 972 255,7  387 616 237,3 

      Santa Maria  1 123 131,1  3 211 100,1 

      São Miguel  107 170 317,5  260 937 280,6 

      Terceira  29 619 274,1  83 845 251,2 

      Graciosa   757 45,6  2 176 69,7 

      São Jorge  1 220 61,6  3 810 95,6 

      Pico  4 582 95,1  9 306 61,9 

      Faial  8 593 87,7  20 092 119,5 

      Flores  1 668 51,6  3 479 50,0 

     Corvo   240 25,7   760 73,1 

Nota: Dados preliminares de abril.   
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De janeiro a abril, todas as ilhas apresentaram variações homólogas positivas: São Miguel (280,6%), 
Terceira (251,2%), Faial (119,5%), Santa Maria (100,1%), São Jorge (95,6%), Corvo (73,1%), Graciosa (69,7%), 
Pico (61,9%) e Flores (50,0%). 

A ilha de S. Miguel com 260,9 mil dormidas concentrou 67,3% do total das dormidas, seguindo-se a 
Terceira com 83,8 mil dormidas (21,6%), o Faial com 20,1 mil dormidas (5,2%) e o Pico com 9,3 mil dormidas 
(2,4%). 

3. Turismo no Espaço Rural 

No mês de abril o turismo no espaço rural registou 4,9 mil dormidas, apresentando uma variação 
homóloga de 151,4%. De janeiro a abril, registou 10,6 mil dormidas, representando um acréscimo 
homólogo de 155,2%. 

Quadro 4 - Turismo no Espaço Rural – Resultados Globais 

  
abr-22 jan-abr 22 

valor Tvh(%) valor Tvh(%) 

Dormidas (unidades)  4 885 151,4  10 582 155,2 

Residentes em Portugal  1 180 -3,8  3 051 8,6 

Residentes no Estrangeiro  3 705 416,7  7 531 463,3 

Hóspedes (unidades)  1 502 111,8  3 287 100,2 

Estada média (nº noites) 3,25 18,7 3,22 27,5 

Nota: Dados preliminares de abril.    

De janeiro a abril, os residentes em Portugal atingiram cerca de 3,1 mil dormidas, correspondendo a um 
acréscimo homólogo de 8,6%, os residentes no estrangeiro atingiram 7,5 mil dormidas, registando um 
acréscimo, em termos homólogos, de 463,3%. Neste período registaram-se 3,3 mil hóspedes, 
apresentando uma taxa de variação positiva de 100,2%.  

4. Alojamento Local 

No mês de abril o alojamento local registou 76,4 mil dormidas, apresentando uma variação homóloga de 
154,9%. De janeiro a abril, o alojamento local registou 184,3 mil dormidas, representando um acréscimo 
homólogo de 148,0%. 

Quadro 5 - Alojamento Local – Resultados Globais 

  
abr-22 jan-abr 22 

valor Tvh(%) valor Tvh(%) 

Dormidas (unidades)  76 396 154,9  184 288 148,0 

Residentes em Portugal  31 935 62,3  85 549 69,0 

Residentes no Estrangeiro  44 461 332,0  98 739 317,1 

Hóspedes (unidades)  20 706 164,4  50 976 170,4 

Estada média (nº noites) 3,69 -3,6 3,62 -8,3 

Nota: Dados preliminares de abril.    

De janeiro a abril, os residentes em Portugal atingiram cerca de 85,5 mil dormidas, correspondendo a um 
acréscimo homólogo de 69,0%, os residentes no estrangeiro atingiram 98,7 mil dormidas, registando um 
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aumento, em termos homólogos, de 317,1%. Neste período registaram-se 51,0 mil hóspedes, 
apresentando uma taxa de variação positiva de 170,4%. 

Quadro 6 - Alojamento Local – Dormidas por Ilha 

  
abr-22 jan-abr 22 

valor Tvh(%) valor Tvh(%) 

Açores  76 396 154,9  184 288 148,0 

      Santa Maria   226 -24,4   736 -21,2 

      São Miguel  54 947 199,4  128 754 185,4 

      Terceira  8 028 92,5  23 282 34,0 

      Graciosa   189 142,3   582 53,6 

      São Jorge   421 -53,8  1 376 -4,6 

      Pico  5 840 164,1  12 855 154,4 

      Faial  4 923 85,8  12 331 70,0 

      Flores  1 822 49,1  4 152 65,0 

     Corvo   -100,0   220 1,4 

Nota: Dados preliminares de abril.   
 

De janeiro a abril, a ilha de S. Miguel com 128,8 mil dormidas concentrou 70,0% do total das dormidas, 
seguindo-se a Terceira com 23,3 mil dormidas (12,6%), o Pico com 12,9 mil dormidas (7,0%) e o Faial com 
12,3 mil dormidas (6,7%). 
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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 abril são preliminares e os 
resultados de março 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). 

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 julho de 2022 


