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Entre Janeiro e Julho, em termos 
de dormidas de residentes, registaram-
se aumentos em todas as regiões, com 
realce para as evoluções na RA Ma-
deira (+136,0%), RA Açores (+99,9%) 
e Algarve (+54,6%), revelou ontem o 
INE.

Neste período, todas as regiões apre-
sentaram decréscimos no número de 
dormidas de não residentes, com excep-
ção da RA Açores (+31,8%). 

As menores reduções registaram-se 
no Alentejo (-4,8%), enquanto as res-
tantes regiões apresentaram diminui-
ções superiores a 16%.

Turismo quase duplica em relação 
ao ano passado

Também ontem o SREA divulgou os 
números do turismo relativos a Julho 
nos Açores.

Assim, de Janeiro a Julho de 2021, 
no conjunto dos estabelecimentos ho-
teleiros (hotéis, hotéis-apartamentos, 
apartamentos turísticos e pousadas), do 
turismo no espaço rural e do alojamen-
to local da Região Autónoma dos Aço-
res registaram-se 732,7 mil dormidas, 
valor superior em 82,9% ao registado 
em igual período de 2020, mas ainda 
abaixo dos valores de 2019. 

De Janeiro a Julho, os residentes em 
Portugal atingiram cerca de 504,6 mil 
dormidas, correspondendo a um acrés-
cimo homólogo de 111,0%, os residen-
tes no estrangeiro atingiram 228,1 mil 
dormidas, registando um aumento em 
termos homólogos de 41,2%.

País em queda

Neste período registaram-se 241,2 
mil hóspedes, apresentando uma taxa 
de variação positiva de 75,8% relativa-
mente ao mesmo período de 2020.

No país, de Janeiro a Julho de 2021, 
as dormidas apresentaram uma varia-
ção homóloga negativa de 2,4%. 

A representação gráfica da série 
temporal dos valores absolutos das dor-
midas, entre janeiro de 2019 e julho de 
2021, no conjunto do alojamento turís-
tico (estabelecimentos hoteleiros, turis-
mo no espaço rural e alojamento local), 
permite observar que o registo mais ele-
vado ocorreu no mês de Agosto de 2019 
com perto de 465,0 mil dormidas.

Estabelecimentos Hoteleiros

Na Região Autónoma dos Açores, no 
mês de Julho, os estabelecimentos ho-
teleiros registaram 164,6 mil dormidas. 

De Janeiro a Julho de 2021 regista-
ram-se 448,0 mil dormidas, valor su-
perior em 66,9% ao registado em igual 
período de 2020. 

De Janeiro a Julho, os residentes em 
Portugal atingiram cerca de 337,6 mil 
dormidas, correspondendo a um acrés-
cimo homólogo de 94,1%, os residen-

tes no estrangeiro atingiram 110,4 mil 
dormidas, registando um aumento em 
termos homólogos de 16,8%.

Neste período registaram-se 162,7 
mil hóspedes, apresentando uma taxa 
de variação positiva de 63,6% relativa-
mente ao mesmo período de 2020.

No país, de Janeiro a Julho de 2021, 
as dormidas nos estabelecimentos ho-
teleiros apresentaram uma variação 
homóloga negativa de 6,7%.

De Janeiro a Julho de 2021 os pro-
veitos totais registaram uma variação 
positiva de 106,7% e os proveitos de apo-
sento uma variação positiva de 115,5% 
relativamente ao período homólogo de 
2020.

Em Julho, o rendimento médio por 
quarto utilizado (Average Daily Rate) 
foi de 96,9 Euros. 

Maiores crescimentos 
no Faial, Pico e Flores

De Janeiro a Julho de 2021, to-
das as ilhas apresentaram variações 
homólogas positivas, nomeadamen-
te as ilhas do Faial (222,0%), do Pico 
(161,4%), das Flores (150,4%) de São 
Jorge (147,7%), da Graciosa (119,7%), 
do Corvo (106,8%), de São Miguel 
(61,9%), de Santa Maria (42,8%) e da 
Terceira (26,5%).

A ilha de S. Miguel com 283,6 mil 
dormidas concentrou 63,3% do total 
das dormidas, seguindo-se a Terceira 
com 72,4 mil dormidas (16,2%), o Faial 
com 35,9 mil dormidas (8,0%) e o Pico 
com 22,5 mil dormidas (5,0%). 

Turismo no Espaço Rural 
ultrapassa os 200%

Na Região Autónoma dos Açores, 
de janeiro a julho de 2021, o Turismo 
no Espaço Rural registou 19,1 mil dor-
midas, representando um acréscimo 
homólogo de 246,3%. 

De Janeiro a Julho, os residentes em 
Portugal atingiram cerca de 10,7 mil 
dormidas, correspondendo a um acrés-
cimo homólogo de 294,3%, os residen-
tes no estrangeiro atingiram 8,4 mil 
dormidas, registando um acréscimo em 
termos homólogos de 199,9%.

Neste período registaram-se 6,5 mil 
hóspedes, apresentando uma taxa de 
variação positiva de 315,5% relativa-
mente ao mesmo período de 2020.

Alojamento Local ultrapassa 
os 100%

Na Região Autónoma dos Açores, de 
janeiro a julho de 2021, o alojamento 
local registou 265,5 mil dormidas, re-
presentando um acréscimo homólogo 
de 109,7%. 

De Janeiro a Julho, os residentes em 
Portugal atingiram cerca de 156,3 mil 
dormidas, correspondendo a um acrés-
cimo homólogo de 150,2%, os residen-

tes no estrangeiro atingiram 109,3 mil 
dormidas, registando um aumento em 
termos homólogos de 70,2%.

S. Miguel concentra 60% 
das dormidas

Neste período registaram-se 72,0 
mil hóspedes, apresentando uma taxa 

de variação positiva de 98,8% relativa-
mente ao mesmo período de 2020. 

De Janeiro a Julho de 2021, a ilha de 
S. Miguel com 159,3 mil dormidas con-
centrou 60,0% do total das dormidas, 
seguindo-se a Terceira com 33,0 mil 
dormidas (12,4%), o Pico com 25,3 mil 
dormidas (9,5%) e o Faial com 22,2 mil 
dormidas (8,4%).

Turismo cresce mais no Faial, Pico, São Jorge e Flores

Açores são a única região do país com 
aumento de dormidas de estrangeiros


