
 

 

 

 

 

O Turismo nos Açores – Situação a julho de 2021 

 

A CCIPD emite, mensalmente, notas sobre a evolução do turismo nos Açores para acompanhar a 

recuperação, depois da pandemia que nos afeta desde março de 2020. O propósito destas notas é 

facultar informação aos associados numa fase em que se começa a configurar alguma recuperação e a 

aplicação de novas medidas de apoio às empresas. 

Estas notas mensais evidenciam a evolução do mês em causa e os valores acumulados ao longo do ano, 

estabelecendo comparação com o ano anterior e com o ano de referência que se convenciona ser 2019, 

o último ano pré pandemia. 

Evolução Mensal de Junho de 2021 

Hóspedes - junho 

O comparativo entre julho de 2021 e julho de 2019 indica, a nível regional, um diferencial na ordem dos 

-36,9% valor este que no comparativo do mês de junho e do mês de maio era de -47% e -64% 

respectivamente, o que demonstra uma aproximação, embora gradual, aos valores de 2019.   A ilha que 

melhores resultados apresenta, para este indicador, é a ilha Graciosa que face a julho de 2019 regista 

um diferencial de -19,9%. Seguindo-se as ilhas de São Jorge, Flores e Corvo com -22,0%, -22,5% e -22,0% 

respetivamente. 

 

As ilhas com piores registos para o mês de julho de 2021 são, o Pico (-40,3%), São Miguel (-38,3%) e 

Terceira (-38,0%). 

 

Dormidas - junho 

Nas dormidas, a leitura é semelhante à dos hóspedes. O crescimento do número de dormidas 

acompanha o crescimento do número de hóspedes.  



 

A comparação com 2020 tem pouco interesse prático dado que em julho de 2020 a circulação de 

pessoas por via aérea era ainda restrita. 

A comparação das dormidas com 2019 evidencia que as ilhas Graciosa (-17,1%), Flores (-19,0%) e Corvo 

(-8,8%), já registam um valor mais próximo de 2019. As ilhas com menor recuperação são, por ordem, 

Pico (-41,9%), São Miguel (-41,1%) e Terceira (-38,2%). 

No acumulado das ilhas a quebra ainda é de 39,1% em julho, sendo que no mês de junho era de 69,1%. 

Evolução Acumulada de Janeiro a julho de 2021 

Hóspedes - Acumulado 

Os valores acumulados dos hóspedes, de janeiro a julho de 2021, evidenciam, ainda, um cenário 

negativo com quebras globais da ordem dos 55%, valor que tem vindo a decrescer. Em maio era 67% e 

em junho 61%. A ilha das Flores que já superava, no acumulado de janeiro a junho de 2021, em 13,4% os 

valores de 2019, mantém essa tendência sendo agora, 0,8%. As ilhas mais penalizadas, no acumulado 

até junho, continuam a ser Santa Maria (-55,9%), e São Miguel (-60,1%). 

Na comparação de 2021 com 2020, globalmente regista-se um aumento de 73%, com todas as ilhas a 

apresentarem valores positivos, sendo as ilhas Flores, Pico, e Faial as que melhores números 

apresentam com uma evolução no número de hóspedes acumulados de 267,7%, 181,6% e 171,3%, 

respetivamente. A ilha das Flores já superou, até julho de 2021, o número de dormidas de igual período 

de 2019. 

 

 

Dormidas - Acumulado 

Os valores acumulados das dormidas, de janeiro a julho de 2021, evidenciam, ainda, como a dos 

hóspedes, um cenário negativo com quebras globais de 61,3% face a 2019.   



As ilhas mais e menos penalizadas continuam a ser as mesmas na comparação com 2019. Na evolução 

entre 2020 e 2021, acentua-se a evolução positiva sendo que todas as ilhas da região já apresentam em 

2021 valores superiores aos de 2020. 

Globalmente, a tendência é positiva. Em junho de 2021, a região apresentava um aumento de 14,9% das 

dormidas face a 2020, sendo este valor, em julho de 2021, de 60,9%. 

 

 

Conclusão 

 Em conclusão: 

1. Até julho de 2021, o acumulado de dormidas nos Açores apresenta um registo negativo 

de -61,3%, substancialmente inferior aos -75,9% de 2020; 

2. A recuperação das dormidas face a 2020 é da ordem dos 60%; 

3. A recuperação, face a 2020, é maior no indicador hóspedes (+73,1%) sugerindo estadas 

médias mais reduzidas; 

4. A ilha das Flores já atingiu, até julho de 2021, o número de dormidas que havia 

registado em 2019. 

 


