
 

Nota (1): São considerados alojamento turístico os seguintes segmentos: hotelaria (hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, 

aldeamentos turísticos, pousadas e quintas da Madeira), alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação. 

 

 

 

 
 

ALOJAMENTO TURÍSTICO 

 

 Outubro de 2020 

 

Em outubro de 2020, o setor do alojamento turístico(1) voltou a intensificar reduções na sua atividade, 

registando 1,0 milhões de hóspedes e 2,3 milhões de dormidas, o que corresponde a diminuições de -59,7% 

e -63,3%, respetivamente, face ao período homólogo. 

 

Cerca de 32,1% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram 

movimento de hóspedes (25,9% em setembro de 2020). 

 

Em outubro, o mercado interno contribuiu com 1,2 milhões de dormidas, um decréscimo de -21,7%. Por 

comparação, em setembro, as dormidas do mercado interno tinham decrescido -8,6% face ao período 

homólogo. As dormidas dos mercados externos, que constituíram apenas 48,9% do total, diminuíram -76,4% 

e atingiram 1,1 milhões de dormidas. Todos os principais mercados emissores registaram decréscimos 

superiores a 44% em outubro, sendo responsáveis por 91,9% das dormidas de não residentes nos 

estabelecimentos de alojamento turístico. 

 

Todas as regiões sofreram decréscimos nas dormidas de hóspedes, com as maiores reduções observadas 

na Área Metropolitana de Lisboa (-76,7%), no Algarve (-63,7%) e na Região Autónoma dos Açores (-61,4%). 

O Alentejo foi a região onde se registou a menor diminuição (-29,4%). O Algarve concentrou 30,1% das 

dormidas, seguindo-se o Norte (17,3%) e a Área Metropolitana de Lisboa (17,3%). Em outubro, apenas no 

Algarve foi registado um crescimento no número de dormidas de residentes (+3,7%) o que poderá ter estado 

relacionado com a realização de um evento desportivo neste mês na região. 

 

A estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico diminuiu -9,0%, atingindo 2,31 noites no mês 

de outubro. 

 

Em outubro, os proveitos dos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 126,2 milhões de euros no 

total e 90,7 milhões de euros relativamente a aposento, correspondendo a variações de -67,7% e -68,7%, 

respetivamente. Em setembro, os proveitos totais tinham diminuído -59,1% e os de aposento tinham 

decrescido -59,5%. 

 

Nos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) 

registado em outubro situou-se em 18,0 euros, o que correspondeu a um decréscimo de -64,1%. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE TURÍSTICA 

- Outubro.2020 - 

 



 

Quadro síntese da atividade do alojamento turístico, por residentes e não residentes (outubro de 2020) 

 

 
 Acumulado outubro de 2020 

 

No acumulado a outubro de 2020, alojamento turístico registou 9,7 milhões de hóspedes e 24,1 milhões 

de dormidas, com variações homólogas de -59,4% e -61,5%, respetivamente. 

 

Entre janeiro e outubro, verificou-se uma diminuição de -61,5% das dormidas totais, resultante de variações 

de -32,4% nos residentes e de -73,8% nos não residentes. Por mercados, o destaque vai para os mercados 

irlandês (-89,8%), norte-americano (-86,8%), chinês (-80,5%) e britânico (-78,1%), com as maiores reduções 

desde o início do ano. 

 

No conjunto dos dez primeiros meses do ano, a Região Autónoma dos Açores (-71,8%), a Área Metropolitana 

de Lisboa (-69,9%) e a Região Autónoma da Madeira (-66,4%) foram as regiões que registaram maiores 

quedas nas dormidas, enquanto o Alentejo apresentou a menor diminuição (-35,7%).  

 

A estada média fixou-se nas 2,49 noites, uma redução de -5,1% face ao período homólogo. 

 

Os proveitos totais atingiram os 1358,7 milhões de euros e os de aposento 1021,6 milhões de euros, 

decréscimos homólogos de -64,8% e -65,1%, respetivamente.  

 

O RevPAR assinalou uma diminuição homóloga de -52,5%, tendo-se fixado nos 25,2 euros.  

 

Entre os municípios com peso mais significativo no total das dormidas nos primeiros dez meses de 2020, 

foram assinaladas quedas superiores a 70% em: Ponta Delgada (-76,5%), Ourém (-76,2%), Lisboa (-72,9%) e 

Cascais (-70,6%). O quadro seguinte apresenta os municípios com maior representação no total das dormidas 

e a respetiva quota. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2020

Outubro Var. % Var. Abs. %
Acumulado 

Outubro
Var. % Var. Abs. %

Hóspedes Alojamento Turístico (milhares) 1.006,8 -59,7% -1.493,6 100,0 9.660,9 -59,4% -14.147,5 100,0

Residentes em Portugal 641,9 -24,5% -208,6 63,8 5.895,8 -35,8% -3.282,5 61,0

Residentes no Estrangeiro 364,9 -77,9% -1285,0 36,2 3.765,1 -74,3% -10.865,0 39,0

Dormidas Alojamento Turístico (milhares) 2.330,6 -63,3% -4.028,1 100,0 24.089,2 -61,5% -38.481,9 100,0

Residentes em Portugal 1.191,0 -21,7% -330,6 51,1 12.527,0 -32,4% -5.991,2 52,0

Residentes no Estrangeiro 1.139,6 -76,4% -3.697,5 48,9 11.562,2 -73,8% -32.490,6 48,0

Proveitos Alojamento Turístico (milhões €) 126,2 -67,7% -264,9 100,0 1.358,7 -64,8% -2.501,8 100,0

Proveitos de aposento 90,7 -68,7% -199,3 71,9 1.021,6 -65,1% -1.901,6 75,2

Outros proveitos 35,5 -64,9% -65,6 28,1 337,1 -64,0% -600,2 24,8

RevPAR (€) 18,0 -64,1% 25,2 -52,5%

Fonte: INE 

INDICADORES

HOMÓLOGOS ACUMULADOS

20/19 20/19



 

Dormidas em alojamento turístico, por principais municípios (acumulado a outubro de 2020) 
 

Município Dormidas Quota % 

Lisboa 3.258.195 13,5% 

Albufeira 2.742.313 11,4% 

Funchal 1.438.348 6,0% 

Porto 1.207.300 5,0% 

Loulé 1.063.849 4,4% 

Portimão 933.564 3,9% 

Lagoa 652.950 2,7% 

VR Sto António 531.672 2,2% 

Lagos 503.701 2,1% 

Cascais 420.636 1,7% 

Tavira 307.579 1,3% 

Évora 277.898 1,2% 

VN Gaia 260.371 1,1% 

Ponta Delgada 259.595 1,1% 

Santa Cruz 257.291 1,1% 

Braga 240.964 1,0% 

Coimbra 234.002 1,0% 

Ourém 220.842 0,9% 

Matosinhos 219.550 0,9% 

Sintra 218.882 0,9% 

Faro 213.235 0,9% 

Almada 174.737 0,7% 

Porto Santo 153.310 0,6% 

Outros 8.281.871 34,4% 

Total 24.072.655 100,0% 

                                                                                                                              Fonte: INE 

 

 

HOTELARIA, ALOJAMENTO LOCAL E TURISMO NO ESPAÇO RURAL E DE HABITAÇÃO 

 

 Outubro de 2020 

 

Hotelaria 

Os estabelecimentos hoteleiros alojaram, em outubro, 771,1 mil hóspedes (-61,8%), que deram origem a 1,8 

milhões de dormidas, apresentando uma evolução negativa de -65,3%, face ao período homólogo. 

Os proveitos totais totalizaram 106,6 milhões de euros e os de aposento chegaram aos 74,6 milhões de euros, 

reduções de -69,4% e -70,5%, respetivamente. 

O RevPAR assinalou um decréscimo de -66,5%, tendo-se fixado nos 19,1 euros. 

 

Alojamento local 

Em outubro, o alojamento local recebeu 177,3 mil hóspedes, o que equivale a uma variação de -56,4%. Estes 

estabelecimentos contabilizaram 374,5 mil dormidas, uma redução de -58,2% face ao período homólogo. 

Os proveitos totais do alojamento local atingiram 12,2 milhões de euros no mês de outubro, dos quais 10,4 

milhões de euros corresponderam a proveitos de aposento, quebras de -63,1% e -65,1%, respetivamente. 

O RevPAR fixou-se nos 12,3 euros, o que representa uma evolução negativa de -58,2%. 

 

 

 



 

Turismo em espaço rural e de habitação 

No mês de outubro, o turismo no espaço rural e de habitação contribuiu com 58,4 mil hóspedes e 112,4 mil 

dormidas, ambos correspondentes a variações de -24,6%. 

Os proveitos totais atingiram 7,4 milhões de euros em outubro, um decréscimo de -22,9%. Os proveitos de 

aposento foram 5,7 milhões de euros, uma redução de -23,0%, em relação ao período homólogo. 

O RevPAR dos estabelecimentos de turismo no espaço rural e de habitação registou uma descida de -15,9%, 

tendo-se fixado nos 19,1 euros, em outubro. 

 
 Acumulado outubro de 2020 

 
Hotelaria 

Nos primeiros dez meses de 2020, os estabelecimentos hoteleiros receberam 7,4 milhões de hóspedes, uma 

quebra de -60,9% em relação ao período homólogo. Foram registadas 19,2 milhões de dormidas, uma 

evolução negativa de -62,9%. 

Os proveitos totais foram de 1153,5 milhões de euros e os de aposento chegaram aos 847,9 milhões de euros, 

o que equivale a decréscimos de -66,2% e -66,5%, respetivamente. 

O RevPAR sofreu uma redução de -54,1% entre janeiro e outubro, tendo-se fixado nos 27,3 euros. 

 
Alojamento local 

Entre janeiro e outubro de 2020, o alojamento local contribuiu com 1,7 milhões de hóspedes, uma diminuição 

correspondente a -57,3%, e 3,7 milhões de dormidas, -58,7% face ao período homólogo. 

Os proveitos totais atingiram os 132,0 milhões de euros e os de aposento 113,8 milhões de euros, com 

decréscimos homólogos de -61,5% e -63,0%, respetivamente.  

O RevPAR fixou-se nos 15,8 euros, uma redução de -50,6%, face a igual período de 2019. 

 
Turismo em espaço rural e de habitação 

No acumulado a outubro, os estabelecimentos de turismo em espaço rural e de habitação receberam 538,7 

mil hóspedes e 1174,5 mil dormidas, reduções homólogas de -37,2% e -34,7%, respetivamente. 

Os proveitos totais totalizaram 73,2 milhões de euros e os de aposento 59,9 milhões de euros, com 

diminuições de -32,2% e -31,0%, respetivamente. 

O RevPAR sofreu uma queda de -9,4% face ao mesmo período de 2019, tendo-se fixado nos 25,2 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro síntese da atividade do alojamento turístico, por segmento (outubro de 2020) 

 
 

 

TURISMO DE AR LIVRE E CAMPISMO 

 

 Outubro de 2020 

 

Em outubro, os parques de campismo receberam 74,2 mil campistas, que originaram 271,1 mil dormidas, 

decréscimos de -30,6% e -23,1%, respetivamente, face ao período homólogo.  

 

A queda no número de campistas foi mais saliente no mercado externo, que registou uma diminuição 

correspondente a -53,0%. 

 

A estada média fixou-se em 3,66 noites (+10,8%), com os residentes a efetuarem estadas mais longas (média 

de 3,70 noites). 

 
 Acumulado outubro de 2020 

 

No acumulado a outubro, registaram-se 1060,6 mil campistas (-43,9%), que originaram 3,9 milhões de 

dormidas (-40,1%). 

  

As dormidas de não residentes (26,3% do total) caíram -54,1%, enquanto o mercado interno, com uma 

representação de 73,7% face ao total de dormidas, assinalou uma diminuição de -32,9%. 

 

A estada média fixou-se em 3,66 noites (+6,7%). Os residentes em Portugal contribuíram com uma média 

de 3,57 noites (-2,7%) e os residentes no estrangeiro registaram uma média de 3,95 noites (+29,2%). 

2020 2020

Outubro Var. % Var. Abs. %
Acumulado 

Outubro
Var. % Var. Abs. %

Hóspedes Alojamento Turístico (milhares) 1.006,8 -59,7% -1493,6 100,0 9.660,9 -59,4% -14147,5 100,0

Hotelaria 771,1 -61,8% -1245,3 76,6 7.389,7 -60,9% -11501,8 76,5

Alojamento Local 177,3 -56,4% -229,3 17,6 1.732,6 -57,3% -2327,0 17,9

Turismo no Espaço Rural e Habitação 58,4 -24,6% -19,1 5,8 538,7 -37,2% -318,6 5,6

Dormidas Alojamento Turístico (milhares) 2.330,6 -63,3% -4028,1 100,0 24.089,2 -61,5% -38.481,9 100,0

Hotelaria 1.843,7 -65,3% -3470,1 79,1 19.166,6 -62,9% -32.538,9 79,6

Alojamento Local 374,5 -58,2% -521,3 16,1 3.748,1 -58,7% -5.319,5 15,6

Turismo no Espaço Rural e Habitação 112,4 -24,6% -36,7 4,8 1.174,5 -34,7% -623,5 4,9

Proveitos Totais Alojamento Turístico (milhões €) 126,2 -67,7% -264,9 100,0 1.358,7 -64,8% -2.501,8 100,0

Hotelaria 106,6 -69,4% -241,8 84,5 1.153,5 -66,2% -2.255,8 84,9

Alojamento Local 12,2 -63,1% -20,9 9,7 132,0 -61,5% -211,3 9,7

Turismo no Espaço Rural e Habitação 7,4 -22,9% -2,2 5,9 73,2 -32,2% -34,7 5,4

Proveitos Aposento Alojamento Turístico (milhões €) 90,7 -68,7% -199,3 100,0 1.021,6 -65,1% -1.901,6 100,0

Hotelaria 74,6 -70,5% -178,2 82,2 847,9 -66,5% -1.681,3 83,0

Alojamento Local 10,4 -65,1% -19,4 11,5 113,8 -63,0% -193,5 11,1

Turismo no Espaço Rural e Habitação 5,7 -23,0% -1,7 6,3 59,9 -31,0% -26,9 5,9

RevPar Alojamento Turístico (€) 18,0 -64,1% 25,2 -52,5%

Hotelaria 19,1 -66,5% 27,3 -54,1%

Alojamento Local 12,3 -58,2% 15,8 -50,6%

Turismo no Espaço Rural e Habitação 19,1 -15,9% 25,2 -9,4%

Fonte: INE 

INDICADORES

HOMÓLOGOS ACUMULADOS

20/19 20/19



 

Quadro síntese da atividade de turismo de ar livre e campismo (outubro de 2020) 

Turismo de Ar Livre e                           
Campismo 

HOMÓLOGOS ACUMULADOS 

2020 20/19   2020 20/19   

Outubro Var. % % 
Acumulado 

Outubro 
Var. % % 

Campistas/Hóspedes (milhares) 74,2 -30,6 100,0 1.060,6 -43,9 100,0 

Residentes em Portugal 47,2 -4,5 63,6 801,5 -31,0 75,6 

Residentes no Estrangeiro 26,9 -53,0 36,3 259,2 -64,4 24,4 

Dormidas (milhares) 271,1 -23,1 100,0 3.883,7 -40,1 100,0 

Residentes em Portugal 174,6 -2,2 64,4 2.860,4 -32,9 73,7 

Residentes no Estrangeiro 96,5 -44,5 35,6 1.023,3 -54,1 26,3 

Estada Média (nº de noites) 3,66 10,8   3,66 6,7   

Residentes em Portugal 3,70 2,4   3,57 -2,7   

Residentes no Estrangeiro 3,58 18,2   3,95 29,2   

                        Fonte: INE 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415204436&DESTAQ

UESmodo=2 
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