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QUADRO 1. RESULTADOS GLOBAIS DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

        

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, 
TURISMO NO ESPAÇO RURAL,  

ALOJAMENTO LOCAL 

Valor mensal Valor mensal Valor acumulado 

abr/20 Tvh (%) mai/20 Tvh (%) jan a mai 20 Tvh (%) 

          

Dormidas (unidades) 2 267 -99,1 2 287 -99,2 311 009 -65,0 

  Residentes em Portugal 1 228 -99,0 1 535 -98,6 178 844 -60,0 

  Residentes no Estrangeiro 1 039 -99,1 752 -99,5 132 165 -70,0 

Hóspedes (unidades) 380 -99,5 345 -99,6 108 423 -62,9 

Estada média (nº noites) 5,97 87,15 6,63 114,64 2,87 -5,5 
Nota: dados revistos de abril; dados provisórios de maio 

 

15 de julho de 2020 

Na Região Autónoma dos Açores, no mês de maio, no conjunto dos estabelecimentos 
hoteleiros e do alojamento local apuraram-se 2287 dormidas, apresentando uma variação 
homóloga negativa de 99,2%. A quase inexistência de movimento turístico reflete 
expressivamente a situação determinada pela pandemia Covid19. 

 

Em maio, o reduzido número de estabelecimentos hoteleiros que registaram movimento 
turístico não permite, de momento, a divulgação dos resultados por ilha. Um esclarecimento 
igualmente relevante diz respeito aos estabelecimentos hoteleiros que alojaram hóspedes em 
confinamento, os quais de acordo com as orientações do EUROSTAT “o pessoal médico e 
os pacientes em isolamento não devem ser considerados nas estatísticas de 
alojamento turístico.” 
 
Em maio, o turismo no espaço rural não apresenta apuramentos. 
 
Ainda para maio, o alojamento local apresentou movimento, embora muito reduzido, pelo que 
se divulgam os apuramentos na página seguinte. 



Atividade Turística – janeiro a maio 2020 

2 

 

 

Alojamento Local 

 

 

QUADRO 2. RESULTADOS GLOBAIS DO ALOJAMENTO LOCAL 

      

ALOJAMENTO LOCAL 
Valor mensal Valor acumulado 

mai/20 Tvh (%) jan a mai 20 Tvh (%) 

      
Dormidas (unidades)  2 072 -97,4  85 569 -65,5 

 Residentes em Portugal  1 384 -94,3  40 015 -60,2 

 Residentes no Estrangeiro   688 -98,8  45 554 -69,1 

Hóspedes (unidades)   305 -98,7  25 241 -65,5 

Estada média (nº noites) 6,79 103,2 3,39 -0,1 

Taxa líquida de ocupação-cama (%) 0,6 -20,4 p.p. 4,5 -9,1 p.p. 

Proveitos Totais (€)  19 352 -97,3  617 920 -67,3 

Proveitos Aposento (€)  19 352 -97,3  604 445 -67,6 

RevPAR (€) 4,2 -79,2 7,7 -41,4 

Nota: Os Proveitos e o RevPar dizem apenas respeito aos alojamentos com 10 e mais camas. 

 

 

 

 

 

QUADRO 3.  DORMIDAS POR ILHA 

                

ILHAS 
Dormidas 

Tvh (%) 
Dormidas 

Tvh (%) 

mai/19 mai/20 jan a mai 19 jan a mai 20 

                

Açores 80 236 2 072 -97,4 248 181 85 569 -65,5 

  Santa Maria  167  91 -45,5  991  595 -40,0 

  São Miguel 57 593  787 -98,6 182 709 63 221 -65,4 

  Terceira 6 654  623 -90,6 23 791 11 891 -50,0 

  Graciosa  78  -100,0  360  119 -66,9 

  São Jorge 1 770  23 -98,7 3 557  760 -78,6 

  Pico 5 517  98 -98,2 13 444 3 645 -72,9 

  Faial 6 036  442 -92,7 16 766 4 184 -75,0 

  Flores 2 315  8 -99,7 6 056 1 067 -82,4 

  Corvo 106  -100,0  507  87 -82,8 

 

Na Região Autónoma dos Açores, no mês de maio, o alojamento local registou 2072 
dormidas, representando um decréscimo homólogo de 97,4%. 

 

 

 

 
De janeiro a maio de 2020, no alojamento local registaram-se 85,6 mil dormidas, valor 
inferior em 65,5% ao registado em igual período de 2019.  
 
De janeiro a maio, os residentes em Portugal atingiram cerca de 40,0 mil dormidas, 
correspondendo a um decréscimo homólogo de 60,2%; os residentes no estrangeiro 
atingiram 45,6 mil dormidas, registando uma diminuição em termos homólogos de 69,1%. 
 
Neste período registaram-se 25,2 mil hóspedes, apresentando uma taxa de variação 
negativa de 65,5% relativamente ao mesmo período de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De janeiro a maio a ilha de S. Miguel com 63,2 mil dormidas concentrou 73,9% do total das 
dormidas, seguindo-se a Terceira com 11,9 mil dormidas (13,9%), o Faial com 4,2 mil 
dormidas (4,9%) e o Pico com 3,6 mil dormidas (4,3%). 
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Notas Explicativas 
 
 
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 revistos; 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 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. 
 
 
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 
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