
 

 

 

 

 

 

InfoGest 2022 

 

Depois de dois anos particularmente difíceis, marcados pela retracção da actividade turística a níveis 

inéditos devida à pandemia de COVID-19, o início de 2022 parece indicar um caminho de gradual 

recuperação.  

 

No sentido de tornar mais clara a identificação dos sinais de recuperação, ou não, dos indicadores de 

desempenho turístico da Região de Lisboa, fará sentido não só fazer a comparação com o ano anterior, 

mas — porque esse é claramente um ponto de partida baixo — também com 2019. 

 

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

InfoGest para a Região de Lisboa, apenas 6,0%, em média, tiveram a sua actividade suspensa 

(contrastando com os 56,2% de 2021).  

 

Este primeiro trimestre evidencia, assim, uma melhoria significativa face ao ano passado, com aumentos 

médios de 28,6 pontos percentuais na ocupação/quarto, de 35,2% no preço médio e de 469,3% no 

preço por quarto disponível (RevPAR). Relativamente a 2019, o preço médio situa-se já 4,7% acima do 

valor médio homólogo, enquanto a taxa de ocupação está ainda 25,8 pontos percentuais aquém e o 

RevPAR 37,9% abaixo dos verificados nesse ano.  

 

Os dados acumulados a março 2022 para a Região de Lisboa encontram-se assim sintetizados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Os dados não incluem os quartos da amostra que, pelas respectivas unidades estarem temporariamente encerradas, 

não se consideram como disponíveis. 

2022 2021 var. 21/22 2019 var. 19/22
3 *** 46,8% 10,2% 36,6 pp 72,1% -25,3 pp

4 **** 38,2% 10,7% 27,5 pp 63,7% -25,4 pp

5 ***** 30,5% 5,0% 25,5 pp 56,3% -25,8 pp

global 37,5% 8,9% 28,6 pp 63,3% -25,8 pp

3 *** 60,38 € 48,91 € 23,5% 61,37 € -1,6%

4 **** 74,39 € 60,76 € 22,4% 75,42 € -1,4%

5 ***** 168,87 € 130,56 € 29,3% 148,75 € 13,5%

global 93,91 € 69,45 € 35,2% 89,67 € 4,7%

3 *** 28,25 € 5,00 € 464,6% 44,22 € -36,1%

4 **** 28,45 € 6,52 € 336,2% 48,03 € -40,8%

5 ***** 51,52 € 6,58 € 682,7% 83,74 € -38,5%

global 35,25 € 6,19 € 469,3% 56,75 € -37,9%

1.º trimestre

ocupação/quarto
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