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Hóspedes entrados (milhares) 47,9 4 824,8 124,3 -45,4

Hóspedes (milhares) 50,3 4 678,9 139,6 -49,9

Dormidas (milhares) 206,9 3 992,8 592,9 -59,2

Estada média (n.º de noites) 4,12 -14,4 4,25 -18,5

Taxa de ocupação-cama (%)  23,8 11,5 p.p  16,3 -25,0 p.p

Taxa de ocupação-quarto (%)  26,6 10,5 p.p  19,1 -27,1 p.p

Proveitos totais (milhares de euros) 11 124 13 725,6 27 436 -59,7

Proveitos de aposento (milhares de euros) 7 087 9 180,3 17 322 -61,1

RevPAR (euros) 20,03 192,7 12,69 -56,1

ADR (euros) 75,34 77,0 66,58 6,5
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Fonte de dados: DREM, Estatísticas do Turismo e Estatísticas dos Transportes.

Data da última atualização: 15 de julho de 2020.

Período de referência dos dados: maio de 2021.

Periodicidade da divulgação: mensal.

Próxima divulgação: 13 de agosto de 2020.

Conceitos:

Tvh - Taxa de variação homóloga.

Siglas e sinais convencionais:

Po - Dados provisórios.

Pe - Dados preliminares.

Taxa de ocupação-quarto - Corresponde à relação entre o número de quartos ocupados e o número de quartos disponíveis no período de referência. A fórmula é “T.L.O.Q. = [N.º de quartos ocupados durante o período de referência / (N.º de

quartos disponíveis x N.º de dias do período de referência)] x 100”. Este indicador permite avaliar a capacidade de ocupação média utilizada durante o período de referência.

Proveitos totais - Valores resultantes da atividade dos meios de alojamento turístico: aposento, restauração e outros decorrentes da própria atividade (aluguer de salas, lavandaria, tabacaria, telefone, entre outros).

Proveitos de aposento - Valores cobrados pelas dormidas de todos os hóspedes nos meios de alojamento turístico.

Revenue per available room (RevPAR) - Rendimento médio por quarto disponível, medido pela relação entre os proveitos de aposento e o número de quartos disponíveis, no período de referência.

Average Daily Rate (ADR) - Rendimento médio por quarto utilizado, medido pela relação entre os proveitos de aposento e o número de quartos utilizados, no período de referência.

Hóspede entrado - Indivíduo que em cada um dos meses do ano deu entrada no estabelecimento de alojamento turístico. Não se inclui nesta variável o hóspede cuja estadia transite para os meses seguintes.

Hóspede - Indivíduo que efetua pelo menos uma dormida num estabelecimento de alojamento turístico. O indivíduo é contado tantas vezes quantas as inscrições que fizer no estabelecimento, no período de referência.

Dormida - Permanência de um indivíduo num estabelecimento que fornece alojamento, por um período compreendido entre as 12 horas de um dia e as 12 horas do dia seguinte.

Estada média - Relação entre o número de dormidas e o número de hóspedes que deram origem a essas dormidas, no período de referência, na perspetiva da oferta.

Taxa de ocupação-cama - Indicador que permite avaliar a capacidade de alojamento média utilizada durante o período de referência. Corresponde à relação entre o número de dormidas e o número de camas disponíveis no período de referência,

considerando como duas as camas de casal. 

METAINFORMAÇÃO 


