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1 provisórios do Algarve

Para uma melhor leitura e entendimento dos dados que se apresentam neste relatório, sobretudo os 
compara�vos entre anos, é importante contextualizar que ambos correspondem a um período onde a a�vidade 
turís�ca global foi afetada pela pandemia de COVID-19, com início ainda em dezembro de 2019.

Para além da grave crise de saúde pública que resultou em grande instabilidade social e económica, sobretudo a 
quebra da confiança dos consumidores e as restrições às viagens internacionais e no próprio território nacional 
foram fundamentais para explicar os números do desempenho dos principais indicadores turís�cos.

Em 2021, foi igualmente um ano de grandes desafios à retoma do setor. As chegadas internacionais, embora 
superiores a 2020, foram largamente inferiores a 2019 (-72%, segundo a OMT).

FONTE: Turismo do Algarve
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Movimento total de passageiros2.1

Movimento de passageiros no 
Aeroporto Internacional de Faro

No primeiro semestre de 2021 registou-se um decréscimo no número de passageiros processados no 
Aeroporto Internacional de Faro, face a idên�co período do ano anterior.

Foram registados 573,4 mil passageiros, o que significou uma diferença de -28,2% face aos 798,5 mil no ano 
anterior.

É relevante referir que, no mês de fevereiro de 2021, foram processados 8612 passageiros, menos 298 733 do 
que no mês homólogo em 2020 (-97,2%).

O mês de março foi igualmente penalizador para os movimentos no aeroporto, com menos 201 360 
passageiros processados que em 2020.

Entre janeiro e março de 2021, foram processados menos 707 202 passageiros que em 2020.

FONTE: ANA Aeroportos de Portugal

FONTE: ANA Aeroportos de Portugal
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Movimento de passageiros por país de origem2.2
Como já foi referido no número anterior, no primeiro semestre de 2021, os passageiros chegados ao Aeroporto 
Internacional de Faro ascenderam a 573,4 mil.

Excetuando aquelas com origem na Suíça e Bélgica, todas as nacionalidades responsáveis pelo maior número 
de passageiros na região �veram um desempenho inferior a igual período do ano anterior.

O Reino Unido, em ambos os semestres (2020/21), foi o mercado com mais passageiros (211,7 mil; 2021), no 
entanto, este resultado reflete um decréscimo de 33,1% face ao ano anterior (-105 005 passageiros).

FONTE: ANA Aeroportos de Portugal
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Com idên�co comportamento, a Irlanda e os Países Baixos �veram quebras de passageiros de 69,1 (-26 603 
passageiros) e 41,5% (-41 150 passageiros).

FONTE: ANA Aeroportos de Portugal

O mercado nacional também teve um desempenho inferior a 2020, registando perdas de 41,6% (-33 239 
passageiros).

No total, no primeiro semestre de 2021, os mercados internacionais �veram uma quebra de 191 870 
passageiros, face ao período homólogo em 2020.
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Movimento de passageiros: 
quota por país de origem

2.3

Em termos de peso rela�vo face ao movimento total do aeroporto, a quota de passageiros por nacionalidade 
mostra um claro e expectável predomínio dos passageiros com origem internacional (91,9%), face à menor 
preponderância do mercado nacional (8,1%).

FONTE: ANA Aeroportos de Portugal

Dentro dos países de origem dos voos e com maior importância, o Reino Unido tem a maior quota (36,9%), com 
a Alemanha (16,1%), a França (11,1%) e os Países Baixos (10,1%) a terem uma presença igualmente importante.

Estas 4 nacionalidades são responsáveis por 425,7 mil dos 573,4 mil passageiros processados no primeiro 
semestre de 2021 (74,2%) no Aeroporto Internacional de Faro.
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Número total de dormidas3.1

3 Dormidas

Um dos mais importantes indicadores do desempenho de um des�no turís�co, por definição, as dormidas 
mostram a permanência de um indivíduo num estabelecimento que fornece alojamento, por um período entre 
as 12 horas de um dia e as 12 horas do dia seguinte.

Durante o primeiro semestre de 2021, foram contabilizadas 2 072 383 dormidas em estabelecimentos 
turís�cos no Algarve, o que significou uma diminuição de 10,5%, face ao número verificado em 2020 (2 314 914 
dormidas); menos 242 531 dormidas, em 2021.

FONTE: INE

Os números do AL / TER apontam para uma quota de 19,7% superiorizando-se aos hotéis-apartamento (18,4%) 
e os apartamentos turís�cos (16,7%).

Dentro dos hotéis, as unidades 4 estrelas são aquelas que mais dormidas registam (393 mil; 19,0%), com as de 5 
estrelas a perderem alguma quota de mercado neste primeiro semestre face a 2020, alcançando 15,4%, 
correspondente a 320 mil dormidas.

1.º  SEMESTRE  2021
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Dormidas: quota por área turística3.2

3
No período em consideração, o Algarve foi a região com maior quota de dormidas em território nacional, 
representando 25,4% do total global verificado (8,2 milhões).

FONTE: INE

1.º  SEMESTRE  2021



3
Sendo o Algarve, a única região a registar mais de 2 milhões de dormidas, a região de Lisboa e a região Norte, 
com 20,5% e 18,1% respe�vamente, são as aquelas que mais dormidas registam abaixo deste número.

FONTE: INE

Face ao primeiro semestre de 2020 (10,4 milhões), as dormidas nacionais �veram um decréscimo de 21,3%. 
Esta é uma situação que tenderá a inverter-se no segundo semestre.
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Dormidas por local de residência3.3

3
Considerando o primeiro semestre, as dormidas por local de residência registaram uma inversão no seu peso 
rela�vo, entre 2020 e 2021.

FONTE: INE

Em 2020, e no período considerado, as dormidas nacionais a�ngiram uma quota de 29,5%, correspondente a 
681,9 mil dormidas, em oposição às 1,6 milhões de dormidas de estrangeiros (70,5%).

Em 2021, a variação das dormidas nacionais foi de 53,2%, somando um total de 1,04 milhões de dormidas, em 
oposição às 1,03 milhões de dormidas de estrangeiros – uma variação anual nega�va de 37,1%.

A quota de dormidas nacionais, em 2021, foi de 50,4%, tornando-se a nacionalidade com mais peso rela�vo no 
Algarve.
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3.4

3
Dormidas por tipologia de alojamento
Apesar das dormidas no primeiro semestre de 2020 terem sido superiores às registadas em igual período de 
2021, as dormidas em hotelaria foram superiores em 2021 (19,9 mil; 2,3%).

Dentro da hotelaria, a categoria que mais subiu de um ano para outro foi a dos hotéis de 5 estrelas, com uma 
alteração absoluta de mais 58,4 mil dormidas (22,3%), contrapondo a uma descida de 24,3% nos hotéis de 3 
estrelas (menos 42 802 dormidas).

A categoria a registar a maior subida rela�va foi a das pousadas, com um aumento de 120,6% (3858 dormidas).

FONTE: INE

111.º  SEMESTRE  2021
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3
A hotelaria tradicional con�nua a reter a maioria das preferências dos que pernoitam no Algarve, obtendo uma 
quota de 42,1% no total das dormidas do primeiro semestre de 2021.

FONTE: INE

A hotelaria tradicional con�nua a reter a maioria das preferências dos que pernoitam no Algarve, obtendo uma 
quota de 42,1% no total das dormidas do primeiro semestre de 2021.

3.4
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Dormidas: quota por país de origem
Uma vez que as dormidas no primeiro semestre de 2020 foram superiores às registadas em igual período de 
2021, importa saber quais as nacionalidades que mais impactaram neste resultado.

O Reino Unido foi responsável pelo maior número de dormidas com origem externa, durante o primeiro 
semestre de ambos os anos, no entanto, a quebra registada por este mercado, entre anos, foi de 96,2 mil 
dormidas (-19,8%), ainda mantendo a maior quota de mercado com 18,9%.

As dormidas de residentes foram predominantes na região, durante este período. Esta tendência já se 
verificava em 2020. 

Portugal foi responsável por 1,04 milhões de dormidas em 2021, uma evolução posi�va de 53,2%, 
correspondente a uma quota global de 50,4%, ligeiramente superior a metade das dormidas na região.

FONTE: INE

3.5

3

131.º  SEMESTRE  2021



Em termos absolutos, o mercado que mais quota perdeu foram os Países Baixos (menos 176,1 mil dormidas), 
passando de uma quota de 10,5%, em 2020, para uma quota de 3,3%, em 2021.

FONTE: INE

3.5

3
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Número total de hóspedes4.1

4 Hóspedes

Também um dos mais importantes indicadores do desempenho de um des�no turís�co, o número de hóspedes 
mede a quan�dade de indivíduos que concre�za pelo menos uma dormida num estabelecimento de 
alojamento turís�co.

Durante o primeiro semestre de 2021, foram contabilizados 588 006 hóspedes em estabelecimentos turís�cos 
no Algarve, o que significou um aumento de 0,6% (3495 hóspedes), face ao número verificado em 2020 de 584 
511 hóspedes.

FONTE: INE

1.º  SEMESTRE  2021
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Hóspedes: quota por área turística4.2

4
No primeiro semestre de 2021, o número de hóspedes, enquanto indicador, não teve um comportamento 
homogéneo no território nacional. A maioria das regiões nacionais teve um crescimento nega�vo durante os 
primeiros 6 meses do ano.

No Algarve, e como já referido, a variação foi mínima, mantendo a posição rela�vamente ao peso da região em 
Portugal, como a quarta mais importante, fruto dos 588 006 hóspedes registados em empreendimentos 
turís�cos.

FONTE: INE

Regiões como o Norte e Lisboa, variando nega�vamente 24,7% e 22,1% respe�vamente, man�veram ainda a 
sua quota nacional, posicionando-se como as duas regiões com mais hóspedes.

FONTE: INE

1.º  SEMESTRE  2021
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Hóspedes por local de residência4.3

4
No primeiro semestre, e à semelhança do que aconteceu com as dormidas, os hóspedes por país de residência 
registaram uma inversão no seu peso rela�vo, entre 2020 e 2021.

Em 2020, e no período considerado, os hóspedes nacionais a�ngiram uma quota de 42,4%, correspondente a 
247,9 mil hóspedes, em oposição aos 336,7 mil hóspedes estrangeiros (57,6%).

Em 2021, a variação dos hóspedes nacionais foi de 36,6%, somando um total de 338,5 mil de hóspedes, em 
oposição aos 249,5 mil hóspedes estrangeiros – uma variação anual nega�va de 25,9%.

A quota de hóspedes nacionais, em 2021, foi de 57,6%, tornando-se a nacionalidade com mais peso rela�vo no 
Algarve.

FONTE: INE

SEMESTRE  2021



Hóspedes por tipologia de alojamento4.4

4
Apesar do número final de dormidas no primeiro semestre de 2020 ter sido superior ao registado em igual 
período de 2021, os hóspedes em hotelaria foram superiores em 2021 (275,3 mil; 1,9%).

Dentro da hotelaria, a categoria que mais hóspedes acolheu de um ano para outro foi a dos hotéis de 4 estrelas, 
com uma alteração absoluta de 3439 hóspedes (3,0%), contrapondo a uma descida de 19,6% nos hotéis-
apartamento (menos 25 932 hóspedes).

Durante o período em análise, a categoria de alojamento onde foi alcançada a maior subida rela�va foi na dos 
hotéis com classificação de 1 e 2 estrelas, com um aumento de 4,6% (652 hóspedes).

Com dados por apurar no que se refere à distribuição por �pologia, os hotéis predominam nas escolhas dos 
hóspedes para alojamento (59,2%).

18

FONTE: INE
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4.4

4
Os apartamentos turís�cos, assim como o alojamento local e os TER, também reúnem uma elevada preferência 
(16,5% e 15,6%, respe�vamente).

FONTE: INE
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Hóspedes: quota de mercado por país de origem4.5

4
Sendo que o número de hóspedes neste primeiro semestre foi superior ao registado em 2020, importa saber 
quais as nacionalidades que mais impactaram neste resultado e como.

FONTE: INE

SEMESTRE  2021
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4.5

4
Em linha com 2020, o Reino Unido foi responsável pelo maior número de hóspedes durante o primeiro 
semestre de 2021 (84 073), embora refle�ndo uma descida de 10%, face ao período anterior; inclusive, o Reino 
Unido aumentou a sua quota de mercado, de 4,0% para 4,1%.

No entanto, a maior quebra registada, entre anos, foi a da Escandinávia (-62,5%; -4994 hóspedes), alcançando 
uma quota de mercado de 0,1%, face aos anteriores 0,3%.

Em termos absolutos, o mercado que mais quota perdeu foram os Países Baixos (menos 16 506 hóspedes), 
passando de uma quota de 1,3%, em 2020, para uma quota de 0,7%, em 2021.

FONTE: INE

SEMESTRE  2021
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5 Estada Média

No primeiro trimestre de 2021, a estada média em empreendimentos turís�cos do Algarve foi de 3,7 noites, 
uma descida de 18%, face a 2020.

Em 2021, o mês com a média mais elevada foi fevereiro, com 4,4 noites (3,9 noites em 2020); em comparação, 
2020 teve a estada média mais elevada em abril, com 7,3 noites, sendo precisamente em abril que houve a 
maior variação anual (-56,3%; 3,2 noites em 2021).

FONTE: INE

SEMESTRE  2021



6.1

6
No primeiro semestre de 2021 registou-se um aumento global dos proveitos totais dos estabelecimentos de 
alojamento turís�co, embora nos primeiros 3 meses a tendência tenha sido nega�va. A variação dos proveitos 
foi de 34,7%, correspondente a um aumento de 33,2 milhões de euros, a�ngindo o valor acumulado nos 
primeiros 6 meses a rondar os 129 milhões de euros (para 95,8 milhões, em 2020).

Proveitos

Proveitos totais

FONTE: INE
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No primeiro semestre de 2021, a generalidade das regiões turís�cas nacionais diminuiu os seus proveitos 
totais. O Algarve, como a região portuguesa que mais proveitos totais gera, foi uma das exceções a esta 
tendência, tendo aumentado 34,7% os proveitos neste período.

A região algarvia teve uma quota total de 28% durante o primeiro semestre de 2021, sendo os Açores a que 
menos proveitos gerou no mesmo período (quota de 3,8%).

Proveitos totais: quota por área turística

FONTE: INE

6.2

6
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Proveitos por aposento6.3

6
No primeiro semestre de 2021, e tal como no caso dos proveitos totais, registou-se um aumento global dos 
proveitos por aposento, embora também nos primeiros 3 meses a tendência tenha sido igualmente nega�va.

A variação dos proveitos foi de 49,7%, correspondente a um aumento de 31,9 milhões de euros, a�ngindo o 
valor acumulado nos primeiros 6 meses de 96,1 milhões de euros (para 64,2 milhões, em 2020).

Durante o mês de junho, os proveitos por aposento foram quase idên�cos ao total do primeiro semestre de 
2020.

FONTE: INE

SEMESTRE  2021



Proveitos por aposento: quota por área turística6.4

6

1.º  26

No primeiro semestre de 2021, a generalidade das regiões turís�cas nacionais diminuiu os seus proveitos 
totais. A exceção ao aos proveitos totais, foi o Centro, aumentando o valor em 4,9% (11,9% de quota).

Igualmente, o Algarve, como a região portuguesa que mais proveitos por aposento gera, a variação cifrou-se 
em 29,9 milhões de euros, tendo uma quota nacional de 28,2%.

Seguem-se as regiões de Lisboa e Norte, com 21% e 17,4%, respe�vamente.

FONTE: INE

SEMESTRE  2021



Rácios: proveitos totais / dormidas e hóspedes6.5

6
No primeiro semestre de 2021, o rácio proveitos totais/dormidas teve um desempenho paralelo a 2020, 
considerando os primeiros 3 meses. No entanto, embora a tendência de subida ao longo do semestre fosse 
idên�ca, em 2021 foi imediata, enquanto em 2020, abril tenha sido inferior a março.

No período considerado, o valor máximo do rácio em 2020 registou-se em junho (52,7 euros), com uma média 
de 36,4 euros ao longo semestre.

Em 2021, melhorando significa�vamente o rácio, junho foi o mês com melhor desempenho (68,1 euros), com 
uma média semestral de 46,6 euros.

FONTE: INE

FONTE: INE
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6.5

6
O comportamento do rácio proveitos totais/hóspedes em 2021 não tem um comportamento semelhante ao 
ano anterior. Em 2021, e a par�r de março, os números sobem até um máximo de 68,1%, enquanto que em 
2020, houve uma quebra nos proveitos em abril e maio, sendo junho superior a março.

Enquanto o valor mais elevado do rácio, em 2021, aconteceu em junho (254,5 euros), fruto de uma tendência 
de subida a par�r de março, em 2020, o valor mais elevado (205,6 euros), aconteceu precisamente em março.

FONTE: INE

FONTE: INE
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Taxa líquida de ocupação-cama7.1

7

A taxa de ocupação-cama mais elevada do primeiro semestre de 2021 verificou-se em junho, com 35,1%, uma 
variação posi�va de 20,2 pp, em relação a junho de 2020, e 77,3% em relação ao mês anterior.

Exceto janeiro, verificando-se uma descida de 20,3% para fevereiro, o comportamento deste indicador foi 
sempre em crescendo durante o semestre.

Compara�vamente, a taxa de ocupação-cama teve sempre um comportamento irregular no ano anterior, com 
o valor mais elevado acontecendo em fevereiro, e no segundo trimestre em junho.

A taxa de ocupação define a relação entre o número de dormidas e as camas disponíveis no período de 
referência.

Taxa de ocupação líquida

FONTE: INE
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7 Taxa de ocupação líquida

Taxa líquida de ocupação-quarto7.2
À semelhança da taxa de ocupação-cama, a taxa de ocupação-quarto mais elevada do primeiro semestre de 
2021 verificou-se em junho, com 41,3%, uma variação posi�va de 135,7%, em relação a junho de 2020, e 70,7% 
em relação ao mês anterior.

Igualmente, exceto janeiro, verificando-se uma descida de 15,9% para fevereiro, o comportamento deste 
indicador foi sempre em crescendo durante o semestre.

Compara�vamente, a taxa de ocupação-quarto teve sempre um comportamento irregular no ano anterior, 
com o valor mais elevado acontecendo em fevereiro, e no segundo trimestre em junho.

FONTE: INE

SEMESTRE  2021
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8 RevPar

O RevPar mede o rendimento por quarto disponível, através da relação entre os proveitos de aposento e o 
número de quartos disponíveis no período de referência.

No primeiro trimestre de 2021, a média mais elevada do RevPar em estabelecimentos hoteleiros do Algarve foi 
em junho (44,76 euros).

FONTE: INE

Este comportamento do indicador corresponde ao expectável na região, onde a tendência para o aumento dos 
preços e procura tem o seu pico durante a época alta do verão.

Em oposição o mês com menor RevPar foi fevereiro (3,09 euros). Compara�vamente, o primeiro semestre de 
2020 teve o seu melhor mês em fevereiro (19,45 euros), e o pior registo foi em abril (2,63 euros).

SEMESTRE  2021
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9 Voltas nos campos de golfe

Ao contrário de outros indicadores já abordados neste relatório, o número de voltas realizadas por golfistas nos 
campos existentes no Algarve foi, durante o primeiro semestre de 2021, inferior ao que se verificou no ano 
anterior, contrariando os sinais posi�vos evidenciados pela região, ao longo deste período, face ao ano anterior.

O número de voltas acumulado durante este primeiro semestre foi de 173,3 mil em oposição às cerca de 361 mil 
voltas em igual período de 2020, um decréscimo percentual de 52% (menos 187 724 voltas).

Junho foi o mês com mais voltas realizadas em 2021, totalizando 59 627, contrastando com as 35 882, em 2020 
(mais 66,2%).

Em 2020, durante o primeiro semestre, janeiro, fevereiro e março, registaram mais de 80 000 voltas, sendo que 
em 2021, somente maio e junho es�veram acima das 50 000 voltas, e nunca em número superior às 60 000 
voltas.

FONTE: Associação Algarve Golfe

SEMESTRE  2021



34#

Publicação editada pela Região de Turismo do Algarve

Av. 5 de Outubro, 18

8000-076 FARO

Telefone: 289 800 510

e-mail: planeamento@turismodoalgarve.pt

Internet: www.visitalgarve.pt | www.turismodoalgarve.pt

Textos e análises:

Área de Planeamento 

Conceção gráfica e paginação: 

Área de Comunicação e Imagem

Documento disponível para download no endereço:

www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/545/publicacoes.aspx

A informação esta�s�ca divulgada neste bole�m tem as 

seguintes fontes:

ANA – Aeroportos de Portugal

Associação Algarve Golfe

Ins�tuto Nacional de Esta�s�ca (INE)

Turismo de Portugal, I.P.

FICHA TÉCNICA

algarve 
conjuntura turística


