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ENQUADRAMENTO 

 

Em agosto de 2020, a atividade turística manteve a recuperação que se começou a registar em junho, 

maioritariamente devido à movimentação dos residentes. O setor do alojamento turístico deverá 

ter registado, face ao período homólogo, uma quebra de -43,2% no número de hóspedes recebidos 

e de -47,2% no número de dormidas. Em julho, tinha sido observada uma variação de -64,0% no 

número de hóspedes e de -68,1% no número de dormidas. Estima-se que as dormidas de residentes 

terão diminuído apenas -2,4% (-30,8% em julho) e as de não residentes decresceram -72,0% (-84,5% 

em julho). 

 

Devido à pandemia COVID-19, cerca de 21,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão 

estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (27,8% em julho). 

 

 

DORMIDAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO 

 

Em agosto de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter registado 1,9 milhões de hóspedes 

e 5,1 milhões de dormidas, quebras correspondentes a -43,2% e -47,2%, respetivamente (-64,0% e 

-68,1% em julho, pela mesma ordem). 

 

As dormidas de residentes terão diminuído -2,4% (-30,8% em julho) e as de não residentes terão 

decrescido -72,0% (-84,5% em julho). As dormidas de residentes atingiram os 3,4 milhões e 

representaram 65,9% do total das dormidas do mês de agosto. Os hóspedes residentes terão sido 

1,3 milhões, correspondendo a uma quebra de -4,7% (-31,9% em julho) e os hóspedes não residentes 

terão atingido um total de 589,0 mil, um recuo na ordem dos -70,1% (-83,4% em julho). 

 

A região do Alentejo continua a destacar-se, ao apresentar a menor diminuição do número de 

dormidas do país (-15,1%). Nesta região, as dormidas de residentes cresceram +4,0%, bem como nas 

regiões do Algarve (+9,0%) e Centro (+1,1%). As dormidas de não residentes continuam a assinalar 

quebras superiores a -57%, em todas as regiões. 

 

Foram registados decréscimos expressivos nas dormidas dos principais mercados emissores, 

superiores a 50% em todos eles. Ainda assim, o decréscimo foi inferior ao registado no mês de julho, 

em que todos os principais mercados emissores apresentavam variações superiores a -65%. As 

maiores reduções foram verificadas nos mercados americano (-93,2%), canadense (-92,6%), chinês 

(-92,5%) e dinamarquês (-87,2%), enquanto os mercados suíço (-50,4%), espanhol (-57,3%), alemão 

(-59,6%) e francês (-60,5%) registaram as menores diminuições. 
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Como consequência da pandemia, 21,0% dos estabelecimentos terão estado encerrados ou não 

registaram qualquer movimento de hóspedes (27,8% em julho). 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=452822

219&DESTAQUESmodo=2  
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