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ENQUADRAMENTO 

 

Em dezembro de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter registado, face ao período 

homólogo, uma quebra de -70,7% no número de hóspedes recebidos e de -72,3% no número de 

dormidas. Em novembro, tinha sido observada uma variação de -76,8% no número de hóspedes e 

de -76,9% no número de dormidas. Estima-se que as dormidas de residentes terão diminuído -53,9% 

(-58,8% em novembro) e as de não residentes decresceram -82,9% (-85,5% em novembro). 

 

Devido à pandemia COVID-19, cerca de 50,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão 

estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (46,9% em novembro). 

 

No conjunto do ano de 2020, os estabelecimentos de alojamento turístico terão registado 10,5 

milhões de hóspedes e 26,0 milhões de dormidas, a que corresponderam diminuições anuais de 

-61,2% e -63,0%, respetivamente (+7,9% e +4,6% em 2019). O mercado interno contribuiu com 13,6 

milhões de dormidas (-35,3%; +6,5% em 2019) e os mercados externos com 12,3 milhões de dormidas 

(-74,9%; +3,8% em 2019). É preciso recuar até 1993, ano em que se registaram 23,6 milhões de 

dormidas, para se encontrar um número menor de dormidas. 

 

 

 

DORMIDAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO 

 

Em dezembro de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter registado 462,5 mil hóspedes e 

972,7 mil dormidas, quebras correspondentes a -70,7% e -72,3%, respetivamente (-76,8% e -76,9% 

em novembro, pela mesma ordem). 

 

As dormidas de residentes terão diminuído -53,9% (-58,8% em novembro) e as de não residentes 

terão decrescido -82,9% (-85,5% em novembro). As dormidas de residentes atingiram os 589,0 mil e 

representaram 60,6% do total das dormidas do mês de dezembro. Os hóspedes residentes terão sido 

343,8 mil, correspondendo a uma quebra de -55,7% (-62,7% em novembro) e os hóspedes não 

residentes terão atingido um total de 118,6 mil, um recuo na ordem dos -85,2% (-88,0% em 

novembro). 

 

Em dezembro, a região do Alentejo continua a destacar-se, ao apresentar a menor diminuição do 

número de dormidas do país (-45,1%). As dormidas de não residentes continuam a assinalar quebras 

superiores a -64%, em todas as regiões. 
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No total do ano de 2020, o Alentejo foi a região que registou menor diminuição no número de 

dormidas face a 2019, recuando 37,3%, enquanto os maiores decréscimos se registaram na Área 

Metropolitana de Lisboa (-71,5%) e na Região Autónoma dos Açores (-71,1%). 

 

Em 2020, foram registados decréscimos expressivos nas dormidas dos principais mercados 

emissores, superiores a 65% em todos eles. As maiores reduções foram verificadas nos mercados 

irlandês (-89,6%), americano (-87,7%) e chinês (-82,8%), enquanto os mercados holandês (-65,6%), 

espanhol (-65,9%) e alemão (-69,5%) registaram as menores diminuições. 

 

Como consequência da pandemia, em dezembro 50,0% dos estabelecimentos terão estado 

encerrados ou não registaram qualquer movimento de hóspedes (46,9% em novembro). 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=461652684&

DESTAQUESmodo=2 
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