
 

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 

 

 Janeiro de 2021 

 

Em janeiro de 2021, o setor do alojamento turístico(1) registou 308,4 mil hóspedes e 709,9 mil dormidas, o 

que corresponde a diminuições de -78,3% e -78,2%, respetivamente, face ao período homólogo. 

 

Cerca de 54,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram 

movimento de hóspedes (52,3% em dezembro de 2020). 

 

Em janeiro, o mercado interno contribuiu com 427,0 mil dormidas, um decréscimo de -60,3%. Por 

comparação, em dezembro, as dormidas do mercado interno tinham decrescido -54,2% face ao período 

homólogo. As dormidas dos mercados externos, que constituíram apenas 39,9% do total, diminuíram -87,0% 

e atingiram as 282,9 mil dormidas. 

 

Todas as regiões sofreram decréscimos expressivos (superiores a 50%) nas dormidas de hóspedes, com as 

maiores reduções observadas na Área Metropolitana de Lisboa (-81,9%), na Região Autónoma da Madeira  

(-81,2%) e no Algarve (-80,6%). O Alentejo foi a região onde se registou a menor diminuição (-59,3%). A Área 

Metropolitana de Lisboa concentrou 27,5% das dormidas, seguindo-se o Norte (19,4%) e o Algarve (15,3%). 

Em janeiro, todas as regiões apresentaram decréscimo do número de dormidas de residentes, tendo as 

menores reduções sido registadas no Alentejo (-54,9%) e na Região Autónoma da Madeira (-56,1%). 

 

A estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico aumentou +0,4%, atingindo 2,30 noites no 

mês de janeiro. 

 

Entre os municípios com peso mais significativo no total das dormidas em janeiro de 2021, foram assinaladas 

quedas superiores a 85% em: Albufeira (-88,4%), Porto (-88,2%), Ourém (-87,7%), Lisboa (-86,6%) e Vila Real 

de Santo António (-85,4%). O quadro seguinte apresenta os municípios com maior representação no total 

das dormidas e a respetiva quota. 
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Dormidas em alojamento turístico, por principais municípios (janeiro de 2021) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                   

  

                     Fonte: INE 

 

 

Em janeiro, os proveitos dos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 33,0 milhões de euros no 

total e 24,0 milhões de euros relativamente a aposento, correspondendo a variações de -81,2% e -80,7%, 

respetivamente. Em dezembro, os proveitos totais tinham diminuído -73,9% e os de aposento tinham 

decrescido -74,4%. 

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

registado em janeiro situou-se em 7,0 euros, o que correspondeu a um decréscimo de -71,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município Dormidas Quota % 

Lisboa 115.322 16,2% 

Funchal 57.852 8,1% 

Porto 31.804 4,5% 

Loulé 23.925 3,4% 

Albufeira 23.114 3,3% 

Cascais 20.411 2,9% 

Santa Cruz 16.399 2,3% 

Portimão 15.382 2,2% 

VN Gaia 14.575 2,1% 

Matosinhos 14.417 2,0% 

Sintra 11.800 1,7% 

Braga 11.305 1,6% 

Évora 10.671 1,5% 

Coimbra 10.653 1,5% 

Ponta Delgada 9.022 1,3% 

Lagoa 8.878 1,3% 

VR Sto António 7.862 1,1% 

Faro 7.266 1,0% 

Lagos 7.159 1,0% 

Grândola 4.731 0,7% 

Ourém 4.235 0,6% 

Tavira 3.030 0,4% 

Outros 280.037 39,5% 

Total 709.850 100,0% 



 

Quadro síntese da atividade do alojamento turístico, por residentes e não residentes (janeiro de 2021) 

 

 

 

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

 

 Janeiro de 2021 

 

Hotelaria 

Os estabelecimentos hoteleiros alojaram, em janeiro, 222,9 mil hóspedes (-80,7%), que deram origem a 

504,6 mil dormidas, apresentando uma evolução negativa de -81,4%, face ao período homólogo. 

Os proveitos totais totalizaram 26,5 milhões de euros e os de aposento chegaram aos 18,4 milhões de euros, 

ambas reduções de -83,0%. 

O RevPAR assinalou um decréscimo de -74,5%, tendo-se fixado nos 7,1 euros. 

 

Alojamento local 

Em janeiro de 2021, o alojamento local recebeu 74,1 mil hóspedes, o que equivale a uma variação de -67,8%. 

Estes estabelecimentos contabilizaram 178,4 mil dormidas, uma redução de -63,4% face ao período 

homólogo. 

Os proveitos totais do alojamento local atingiram 4,8 milhões de euros no mês de janeiro, dos quais 4,3 

milhões de euros corresponderam a proveitos de aposento, quebras de -69,2% e -67,7%, respetivamente. 

O RevPAR fixou-se nos 6,8 euros, o que representa uma evolução negativa de -57,0%. 

 

Turismo em espaço rural e de habitação 

No mês de janeiro, o turismo no espaço rural e de habitação contribuiu com 11,4 mil hóspedes e 26,9 mil 

dormidas, variações de -65,6% e -54,2%, respetivamente. 

Os proveitos totais atingiram 1,7 milhões de euros em janeiro, um decréscimo de -54,1%. Os proveitos de 

aposento foram 1,2 milhões de euros, uma redução de -55,6%, em relação ao período homólogo. 

O RevPAR dos estabelecimentos de turismo no espaço rural e de habitação registou uma descida de -38,1%, 

tendo-se fixado nos 7,0 euros, em janeiro. 

 

 

2021

Janeiro Var. % Var. Abs. %

Hóspedes Alojamento Turístico (milhares) 308,4 -78,3% -1.110,1 100,0

Residentes em Portugal 227,8 -65,5% -431,9 73,9

Residentes no Estrangeiro 80,6 -89,4% -678,2 26,1

Dormidas Alojamento Turístico (milhares) 709,9 -78,2% -2.543,2 100,0

Residentes em Portugal 427,0 -60,3% -648,6 60,1

Residentes no Estrangeiro 282,9 -87,0% -1.894,6 39,9

Proveitos Alojamento Turístico (milhões €) 33,0 -81,2% -142,3 100,0

Proveitos de aposento 24,0 -80,7% -100,6 72,7

Outros proveitos 9,0 -82,2% -41,7 27,3

RevPAR (€) 7,0 -71,9%

21/20
INDICADORES

HOMÓLOGOS

Fonte: INE 



 

Quadro síntese da atividade do alojamento turístico, por segmento (janeiro de 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO DE AR LIVRE E CAMPISMO 

 

 Janeiro de 2021 

 

Em janeiro, os parques de campismo receberam 22,0 mil campistas, que originaram 134,1 mil dormidas, 

decréscimos de -61,5% e -46,2%, respetivamente, face ao período homólogo.  

 

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

correspondente a -67,4%. 

 

A estada média fixou-se em 6,10 noites (+39,8%), com os não residentes a efetuarem estadas mais longas 

(média de 7,98 noites). 

 

 

 

 

2021

Janeiro Var. % Var. Abs. %

Hóspedes Alojamento Turístico (milhares) 308,4 -78,3% -1110,1 100,0

Hotelaria 222,9 -80,7% -932,1 72,3

Alojamento Local 74,1 -67,8% -156,3 24,0

Turismo no Espaço Rural e Habitação 11,4 -65,6% -21,7 3,7

Dormidas Alojamento Turístico (milhares) 709,9 -78,2% -2543,2 100,0

Hotelaria 504,6 -81,4% -2201,9 71,1

Alojamento Local 178,4 -63,4% -309,5 25,1

Turismo no Espaço Rural e Habitação 26,9 -54,2% -31,8 3,8

Proveitos Totais Alojamento Turístico (milhões €) 33,0 -81,2% -142,3 100,0

Hotelaria 26,5 -83,0% -129,6 80,3

Alojamento Local 4,8 -69,2% -10,8 14,5

Turismo no Espaço Rural e Habitação 1,7 -54,1% -2,0 5,2

Proveitos Aposento Alojamento Turístico (milhões €) 24,0 -80,7% -100,6 100,0

Hotelaria 18,4 -83,0% -90,1 76,7

Alojamento Local 4,3 -67,7% -9,0 17,9

Turismo no Espaço Rural e Habitação 1,2 -55,6% -1,5 5,0

RevPar Alojamento Turístico (€) 7,0 -71,9%

Hotelaria 7,1 -74,5%

Alojamento Local 6,8 -57,0%

Turismo no Espaço Rural e Habitação 7,0 -38,1%

INDICADORES

HOMÓLOGOS
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Quadro síntese da atividade de turismo de ar livre e campismo (janeiro de 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=466046632&D

ESTAQUESmodo=2 

 

 

 

 

 

 

AHRESP – DFE/AS – 15.mar.2021 

2021 21/20

Janeiro Var. % %

Campistas/Hóspedes (milhares) 22,0 -61,5 100,0

Residentes em Portugal 13,1 -56,1 59,5

Residentes no Estrangeiro 8,8 -67,4 40,0

Dormidas (milhares) 134,1 -46,2 100,0

Residentes em Portugal 63,5 -36,8 47,4

Residentes no Estrangeiro 70,6 -52,5 52,6

Estada Média (nº de noites) 6,10 39,8

Residentes em Portugal 4,83 44,0

Residentes no Estrangeiro 7,98 45,8

Turismo de Ar Livre e                           

Campismo

HOMÓLOGOS

                   Fonte: INE


