
Transpor te s  e  Comunicações  

Angra do Heroísmo | 13 de novembro 

Ponta Delgada | 14 de novembro  

Serviço Regional de Estatística dos Açores  

IX JORNADAS IBERO-ATLÂNTICAS DE  

ESTATISTICA REGIONAL 

A ç o r e s  |  M a d e i ra  |  C a n á r i a s  

Nos Açores em 2016:  

592 557 passageiros embarcaram em voos Inter-Ilhas  

591 108 passageiros desembarcaram em voos  Inter-Ilhas  

575 004 passageiros embarcaram em voos Territoriais 

573 234 passageiros desembarcaram em voos Territoriais 

159 925 passageiros embarcaram em voos Internacionais 

155 147  passageiros desembarcaram em voos Internacionais 

Passageiros desembarcados nos aeroportos, por tipo de voo 

Carga embarcada e desembarcada nos aeroportos dos Açores 

´ 

0  2  1  7  

4 293 457 Kg de carga embarcada  

4 616 811 Kg de carga desembarcada 



09:00  Recepção  

09:30 - Novas funcionalidades no portal de estatística do SREA 

(Augusto Elavai - S. R. Estatística dos Açores)  

10:00 - A evolução e importância dos Transportes na R. A. dos 

Açores (Duarte Filipe – S. R. Estatística dos Açores) 

10:20 - Desenvolvimento dos transportes na R. A. Madeira:    

retrato histórico e estatístico (Paulo Vieira e                

Suzete Nóbrega  D. R. Estatística da Madeira) 

10:40 - Os Transportes nas estatísticas do INE (Cristina Neves 
– Instituto Nacional de Estatística) 

11:00 - Coffee Break 

11:30 - As empresas portuguesas – o que dizem os números  

sobre os setores dos transportes e das telecomunicações 
(Luís Teles Dias – Dep. Estatística do BdP) 

11:50 - Indicadores de transporte y conectividad de Canárias 
(Ursula Delgado – ISTAC) 

12:10 - O desenvolvimento do setor das comunicações nos    

Açores (João Cadete Matos – ANACOM) 

12:30 - Debate, conclusões e Encerramento 

19:10 - Partida para Ponta Delgada (dia 13)  

13 de novembro | ANGRA DO HEROÍSMO  
Rua da Rocha, nº 26               

14 de novembro | PONTA DELGADA 
Auditório da SRTOP - Largo do Colégio, nº 4 

 

O SREA, Serviço Regional de Estatística dos Açores, tem como 
Missão produzir e divulgar informação estatística oficial de quali-
dade, contribuindo para a cidadania e para o desenvolvimento de 
uma sociedade do conhecimento e em mudança. 
É com este espírito e tendo igualmente presente a necessidade e 
a importância da cooperação, nacional e internacional, entre as 
autoridades produtoras de estatística que o SREA junta pela 9ª 
vez, à mesma mesa, algumas dessas diferentes entidades, este 
ano em duas ilhas e duas cidades dos Açores. Em Angra, nova-
mente nas instalações do SREA e em Ponta Delgada, na sede da 
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, ao Largo 
do Colégio. 

Em Jornadas anteriores foram vários os Institutos de Estatística 
das regiões peninsulares e atlânticas, de Portugal e Espanha que 
nos visitaram para, através da partilha e confronto de diferentes 
realidades e experiências, fazer uma reflexão e debate sobre a 
produção e difusão de estatísticas de âmbito regional, uma reali-
dade há muito reconhecida pelo Parlamento Europeu e pelo Con-
selho da UE, ao declararem as estatísticas regionais como a pe-
dra angular do sistema estatístico europeu. 

Este ano, estas Jornadas têm como tema principal as estatísticas 
dos Transportes e Comunicações contando, como habitualmen-
te, com a participação das autoridades estatísticas integrantes 
do Sistema Estatístico Nacional, INE, BdP, SREA e DREM, bem 
como o nosso parceiro dos projectos europeus o ISTAC, das Ca-
nárias. 
Fará também uma apresentação sobre o tema das Comunicações 
nos Açores, o Presidente da ANACOM. 

P R O G R A M A  

Extra-Programa:  

Dia 13, às 15.30h – visita ao Museu militar de Angra 

Dia 14, às 15.30h – visita às Lagoas do Fogo e das Furnas 


