
 

 

 

 

 

 

 

InfoGest 2021 

 

O carácter atípico do ano de 2020, motivado pela pandemia de COVID-19, mantém-se, infelizmente, 

ainda em 2021. Dada a quase paragem da actividade turística a partir de abril de 2020, faz sentido na 

análise considerar não só a variação face ao ano passado, mas também a 2019. Desta forma, será mais 

clara a identificação dos sinais de recuperação dos indicadores de desempenho turístico da Região de 

Lisboa, se e quando estes ocorrerem. 

 

Uma vez que primeiro trimestre de 2020 foi ainda de alguma normalidade, as variações nos 

indicadores ocupação/quarto, preço médio e preço por quarto disponível (RevPAR) para 2021 são 

bastante significativas, mais ainda quando comparados com os de 2019. Em termos de dados 

acumulados a março 2021 a Região de Lisboa apresentava os seguintes valores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos primeiros três meses do ano, das 162 unidades hoteleiras constituintes da amostra do estudo 

InfoGest para a Região de Lisboa, 56,2%, em média, tiveram a sua actividade suspensa. Com uma 

melhoria gradual, a partir daí, no mês de junho apenas 29% desses estabelecimentos permaneciam 

encerrados.  

 

  

2021 2020 var. 20/21 2019 var. 19/21
3 *** 10,2% 54,9% -81,4% 72,1% -85,8%

4 **** 10,7% 47,9% -77,6% 63,7% -83,1%

5 ***** 5,0% 40,1% -87,4% 56,3% -91,0%

global 8,9% 47,2% -81,1% 63,3% -85,9%

3 *** 48,91 € 62,07 € -21,2% 61,37 € -20,3%

4 **** 60,76 € 73,30 € -17,1% 75,42 € -19,4%

5 ***** 130,56 € 148,04 € -11,8% 148,75 € -12,2%

global 69,45 € 87,72 € -20,8% 89,67 € -22,5%

3 *** 5,00 € 34,10 € -85,3% 44,22 € -88,7%

4 **** 6,52 € 35,10 € -81,4% 48,03 € -86,4%

5 ***** 6,58 € 59,40 € -88,9% 83,74 € -92,1%

global 6,19 € 41,40 € -85,0% 56,75 € -89,1%

ocupação/quarto
(janeiro a março 2021)

preço médio
(janeiro a março 2021)

RevPAR
(janeiro a março 2021)

REGIÃO DE LISBOA



 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne os valores mensais de abril, maio e junho, todos os indicadores em todas as 

categorias de alojamento apresentaram fortes crescimentos face a 2020. No entanto, está-se ainda 

bastante aquém dos valores de 2019, nomeadamente em referência à ocupação e ao RevPAR. Em 

termos globais, o primeiro semestre de 2021 fechou com a seguinte evolução: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 var. 20/21 2019 var. 19/21
3 *** 18,3% 42,7% -57,1% 81,8% -77,6%

4 **** 19,1% 40,1% -52,4% 75,5% -74,7%

5 ***** 12,5% 35,8% -65,2% 66,9% -81,4%

global 16,9% 39,6% -57,4% 74,4% -77,3%

3 *** 56,68 € 61,71 € -8,1% 75,97 € -25,4%

4 **** 69,21 € 72,87 € -5,0% 91,05 € -24,0%

5 ***** 167,89 € 147,55 € 13,8% 176,30 € -4,8%

global 88,67 € 86,69 € 2,3% 108,12 € -18,0%

3 *** 10,38 € 26,33 € -60,6% 62,11 € -83,3%

4 **** 13,20 € 29,20 € -54,8% 68,73 € -80,8%

5 ***** 20,92 € 52,81 € -60,4% 117,96 € -82,3%

global 14,97 € 34,32 € -56,4% 80,45 € -81,4%

preço médio
(janeiro a junho 2021)

RevPAR
(janeiro a junho 2021)

REGIÃO DE LISBOA

ocupação/quarto
(janeiro a junho 2021)


