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Alojamento Local já ultrapassou

Turismo nos Açores está a 11 mil
dormidas dos valores de 2019
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, revelou ontem
o SREA e o INE.
Em Abril de 2019 o número de
dormidas na Região tinha sido de
247,8 mil, pelo que há uma diferença de apenas 11 mil dormidas,
sendo provável que nos meses seguintes já ultrapasse os valores de
antes da pandemia.
No país o turismo já ultrapassou os valores de 2019.
Com efeito, o sector do alojamento turístico registou 2,4 milhões de hóspedes e 6,0 milhões
de dormidas em Abril de 2022,
correspondendo a aumentos de
424,6% e 548,4%, respectivamente (+462,6% e +540,6% em Março,
pela mesma ordem). Face a Abril
de 2019, registaram-se crescimentos de 1,6% e 1,1%, respectivamente.
É a primeira vez, desde o início da pandemia, que se registam crescimentos face ao período
homólogo anterior à pandemia.
Trimestre foi compensador
Nos Açores, 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.
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%.
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.
Resultados dos hotéis
No mês de Abril, os estabelecimentos hoteleiros registaram 155,0

mil dormidas, apresentando uma
variação homóloga de 255,7%.
De Janeiro a Abril registaramse 387,6 mil dormidas, valor superior em 237,3% ao registado em
igual período de 2021.
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%.
Todas as ilhas com variações
positivas
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.
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, seguindose 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%).
Espaço Rural
com bom registo
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%.
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 hós-

pedes, apresentando uma taxa de
variação positiva de 100,2%.
Alojamento Local
ultrapassa 2019
No mês de Abril o alojamento local registou 76,4 mil dormidas, apresentando uma variação
homóloga de 154,9%.
São mais 2 mil dormidas do que
em Abril de 2019, registando assim um recorde.
De Janeiro a Abril, o alojamento local registou 184,3 mil dormidas, representando um acréscimo
homólogo de 148,0%. De Janeiro
a Abril, os residentes em Portu-

gal 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 aumento, em termos
homólogos, de 317,1%. Neste período registaram-se 51,0 mil hóspedes, apresentando uma taxa de
variação positiva de 170,4%. 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%).

