
 

25 de Maio de 2017 

IAT-Açores – Indicador Avançado de Turismo 

Turismo em Espaço Rural 
 

Segundo o IAT-Açores as dormidas na Hotelaria Tradicional durante o mês de 

Abril, 2ª estimativa, terão sido aproximadamente 152 mil. 

O Turismo em Espaço Rural registou em Março 998 dormidas. 

O Indicador Avançado de Turismo, IAT-Açores, divulgado pelo SREA com base na Metodologia 

descrita na caixa em anexo, surge da necessidade dos utilizadores das estatísticas do Turismo 

conhecerem uma estimativa do comportamento das dormidas na Hotelaria Tradicional, com a 

antecipação de cerca de um mês. O IAT-Açores estima o número de Dormidas do mês n-1, em 

dois momentos diferentes. A 1ª estimativa é divulgada próximo do dia 10 do mês seguinte e a 

2ª estimativa próximo do dia 25. A meio de cada mês n é feita a divulgação completa das 

dormidas, hóspedes e proveitos referentes ao mês n-2. 

 

1. Dormidas na Hotelaria Tradicional em Abril 

Com base no modelo econométrico desenvolvido pelo SREA e na informação disponível até à 

data, nomeadamente a evolução do número de passageiros aéreos desembarcados e o valor 

dos levantamentos em caixas multibanco, estima-se que o número de dormidas na Hotelaria 

Tradicional dos Açores durante o mês de Abril terá sido de 152 mil, uma revisão em alta face à 

primeira estimativa. 

Comparando com o valor divulgado para Abril de 2016, esse valor reflecte um aumento de 26% 

em termos homólogos. 

2. Turismo em Espaço Rural em Março 

No trimestre que acabou em Fevereiro de 2017 registaram-se 1 789 dormidas, correspondendo 

a  470 hóspedes, o que compara com 2 250 dormidas e  463 hóspedes em período homólogo 

(decréscimo de 20,5% e crescimento de 1,5%, respectivamente). 

 
Calendário 

previsto 

Abril 

2016 

Janeiro 

2017 

Fevereiro 

2017 

Março 

2017 

Abril 

2017 

1ª Estimativa 10 (N+1) 130 000 59 000 66 000 111 000 138 000 

2ª Estimativa 25 (N+1) 119 000 60 000 69 000 111 000 152 000 

Estimativa global 10 (N+2) 117 000 58 000 73 000 111 000 12 Junho 

Publicação destaque 15 (N+2) 117 558 58 367 73 353 110 632 14 Junho 



 
 

 Dezembro 

2015 

Janeiro 

2016 

Fevereiro 

2016 

Março 

2016 

Dezembro 

2016 

Janeiro 

2017 

Fevereiro 

2017 

Março 

2017 

Dormidas  614  629 1 007 1 488  484  683  622  998 

Hóspedes  132  135  196  315  122  189  159  249 

No mês de Março, se a taxa de resposta fosse semelhante à do período homólogo, as dormidas 

seriam aproximadamente  998 e os hóspedes  249 – diminuições de 32,9% e 21%, 

respectivamente, face ao mesmo mês de 2016, no qual se verificaram 1 488 dormidas e  315 

hóspedes. 

 

Durante o mês de Março a taxa líquida de ocupação-cama (TLOC) situou-se nas 1,3 dormidas 

por cama, abaixo do valor registado no mesmo período de 2016 (2,1). A estada média (EM) foi 

de 4, o que compara com 4,7 em período homólogo. 
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Nota Metodológica 

O IAT-Açores é um indicador avançado construído para estimar a evolução geral da actividade económica 

no sector do turismo, na Região Autónoma dos Açores, utilizando como proxy o número de dormidas. 

Como todas as estimativas, ela implica uma margem de erro, pelo que o seu valor deve servir sobretudo 

para antecipar o crescimento ou decrescimento da actividade económica e a respectiva ordem de 

grandeza. 

O IAT-Açores é construído com base num modelo econométrico que incorpora um modelo ARIMA, isto é, 

um modelo diferencial com componentes de média móvel e de auto-regressão, sobre o número de 

dormidas em estabelecimentos da Hotelaria Tradicional dos Açores (hotéis, hotéis-apartamentos, 

apartamentos turísticos e pousadas), e ainda sobre duas variáveis exógenas, nomeadamente o valor dos 

levantamentos em caixas multibanco e o número de passageiros aéreos desembarcados nos aeroportos 

dos Açores. O modelo permite a compensação de efeitos de sazonalidade, muito marcados no sector do 

turismo. Os dados utilizados pelo modelo econométrico reportam a uma janela temporal móvel 

imediatamente anterior ao mês em apreço, sendo igualmente utilizados os dados dos levantamentos e dos 

passageiros desembarcados do próprio mês. 

A primeira estimativa é divulgada no início do mês seguinte, próximo do dia 10. A segunda estimativa é 

divulgada cerca do dia 25 e já contempla informação adicional até essa data, disponível internamente. 

 

Os valores referentes ao Turismo em Espaço Rural podem sofrer revisões até ao momento da respectiva 

publicação anual, onde podem ser encontrados os valores definitivos (ver “Janeiro a Dezembro” na secção 

de Publicações de Turismo em srea.azores.gov.pt). Os dados do mês mais recente são escalados para uma 

taxa de resposta semelhante à do período homólogo, definida em termos de capacidade de alojamento. 


