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Apresentação

Com esta publicação dão-se a conhecer os resultados do Inquérito aos Visitantes – 2005/6,
2005/6
realizado nos aeroportos da Região Autónoma dos Açores, de Outubro de 2005 a Setembro de
2006.
Este inquérito foi realizado no âmbito do Projecto SIETSIET-MAC (Sistema de Indicadores de

Sustentabilidade do Turismo da Macaronésia), com o objectivo específico de obter informação
relacionada com os indicadores sobre o perfil e satisfação dos turistas que visitam os Açores.
A importância da realização deste inquérito foi, no entanto, muito para além de cumprir este
objectivo. Devido à existência de um inquérito semelhante, quer no questionário quer na metodologia,
realizado pelo SREA em 2001, foi possível tirar algumas conclusões acerca do evolução do perfil dos
turistas entre 2001 e 2006, que se divulgam também nesta publicação.
Sem uma caracterização dos turistas e da sua estada na Região, não é possível definir as
linhas de orientação e a política do sector do Turismo, numa perspectiva de sustentabilidade. Em
particular, numa altura em que o Turismo é considerado uma actividade estratégica para o
desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores, esta informação torna-se absolutamente
indispensável e a sua divulgação parece-nos oportuna.

Fevereiro de 2007

Augusto Rua Elavai
Director do Serviço Regional de Estatística dos Açores
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1. Conteúdo e Estrutura da Publicação

Através do presente estudo pretende-se caracterizar os turistas que visitam os Açores, a sua
estada na Região e as suas opiniões, a partir dos dados resultantes do Inquérito aos Visitantes –
2005/2006, realizado pelo SREA no âmbito do Projecto SIET-MAC- Sistema de Indicadores
Estatísticos de Sustentabilidade do Turismo da Macaronésia, um projecto co-financiado pelo
Programa Comunitário INTERREG III-B e que envolveu o SREA -Serviço Regional de Estatística dos
Açores, o ISTAC- Instituto Estatístico das Canárias e a DREM – Direcção Regional de Estatística
da Madeira.
Após um primeiro capítulo de clarificação do enquadramento e dos objectivos do Inquérito e de
uma breve revisão dos principais conceitos, definições e metodologias habitualmente utilizados nas
Estatísticas da Procura Turística, dentro do quadro conceptual definido pela Organização Mundial de
Turismo (OMT) e pelo Serviço de Estatística da União Europeia (EUROSTAT), expõe-se a metodologia
do Inquérito e apresentam-se os resultados.
Dada a quantidade de variáveis constantes do questionário, houve que seleccionar o tipo de
informação a divulgar, de entre a muita possível. Optou-se por uma apresentação sob a forma de um
quadro síntese do perfil do turista e da sua estada, seguindo todas as variáveis do questionário, pela
ordem com que nele aparecem e agrupadas em grandes blocos de informação: Dados Pessoais;
Organização da Viagem; Caracterização da Estada e Opiniões.
Os comentários aos principais resultados obtidos são complementados pela representação
gráfica de algumas das variáveis.
Por último, apresenta-se uma análise do perfil do turista resultante das respostas ao
Inquérito aos Turistas levado a cabo em 2001, comparando-o com os resultados do Inquérito de
2005/2006, para que os leitores mais interessados nesta matéria possam ter uma ideia da
evolução do perfil do turista no que toca às variáveis comuns aos dois inquéritos. Os questionários
que serviram de base aos dois inquéritos, podem ser encontrados em Anexo.
Os dados apresentados dizem respeito às respostas obtidas e não à extrapolação para o
universo. No entanto, a amostra utilizada, pela sua dimensão e carácter aleatório, pode ser
considerada, em termos genéricos, representativa do universo dos visitantes dos Açores no período
considerado, com as reservas próprias de um inquérito por amostragem.
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2. Enquadramento

Quando em Setembro de 2004 se deu início ao Projecto SIET-MAC, através da recolha e
selecção de indicadores de sustentabilidade do Turismo, foi de imediato reconhecida a necessidade
de se recolherem dados sobre a caracterização dos turistas e da sua estada, para dar resposta a
indicadores no âmbito da Procura.
Por outro lado, havia já Inquéritos aos Turistas, realizados pelo SREA em 1992 e 2001 e, numa
altura em que o Turismo começa a ganhar uma importância nunca antes observada na Região,
pareceu-nos fundamental actualizar aqueles estudos e tentar perceber a evolução da Procura
Turística da Região, vertente onde se continua a observar a maior lacuna em termos de informação
estatística periódica.
Estas duas necessidades estão interligadas, pois não pode haver sustentabilidade sem
planeamento e gestão da qualidade e estes estão centrados no conhecimento do cliente e do que ele
procura e isto é válido tanto ao nível micro (em empresas e organizações), como ao nível macro
(regiões e países), no Turismo, como noutras actividades económicas.
Foi neste contexto que surgiu a ideia de lançar o INQUÉRITO AOS VISITANTES -2005/2006.
A ideia prioritária foi a de levar a cabo uma nova edição do inquérito de 2001, mantendo a
metodologia utilizada na selecção da amostra, recolha e tratamento da informação, de modo a obter
dados que permitissem concluir acerca de alguma possível evolução no perfil do turista que procura o
destino Açores. Foram, no entanto, introduzidas pequenas alterações nas variáveis inquiridas e na
sua formulação, resultantes quer da experiência adquirida com o anterior inquérito, quer da
bibliografia consultada no âmbito do SIET-MAC.

3. Objectivos

Nesta perspectiva, os objectivos deste Inquérito mantêm-se idênticos aos do Inquérito de
2001, havendo apenas a acrescentar a utilização dos seus resultados no Projecto SIET-MAC:

1º Colmatar uma lacuna existente ao nível das estatísticas nacionais no âmbito do Turismo e
responder a necessidades da Região neste campo, tendo em conta a sua realidade
específica.
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Na base do Inquérito está a necessidade de obter informação que não é fornecida por qualquer
outra fonte.
Na realidade, as estatísticas dos Transportes Aéreos que se fazem actualmente na Região
Autónoma dos Açores (através do SREA, como órgão pertencente ao Sistema Estatístico Nacional)
e que são de âmbito nacional, apenas informam sobre o total de passageiros embarcados e
desembarcados na Região, sem distinguir se são residentes ou não residentes, ou qual o motivo
porque se deslocaram à Região. Complementarmente, através dos Inquéritos à Hotelaria e Outros
Meios de Alojamento, pode-se apurar o número de hóspedes entrados nesses meios de alojamento,
por nacionalidade, o que não é significativo em termos de turismo, dado que muitos hóspedes não
são visitantes, mas residentes na Região e, por outro lado, muitos visitantes não ficam hospedados
em estabelecimentos hoteleiros ou outros meios de alojamento (é o caso dos que recorrem a casa de
familiares ou amigos).
A Direcção Geral de Turismo realiza, desde 1980, um inquérito de fronteira a residentes no
estrangeiro entrados no País. Para a Região Autónoma dos Açores, como resultado deste inquérito,
apenas aparecem as percentagens em relação ao total do País, dos hóspedes e dormidas dos
visitantes estrangeiros, em todos os meios de alojamento, por países de residência e por tipo de
alojamento.
Este inquérito não responde às necessidades da Região no campo das estatísticas do Turismo,
por várias razões:
−

Desde logo, do ponto de vista metodológico, o universo do Inquérito ao Movimento nas
Fronteiras são os residentes no estrangeiro, quando o maior número de visitantes dos
Açores são residentes em Portugal. Para além disso, o aeroporto da Horta, por não ter
voos directos com o estrangeiro, não constitui fronteira e, portanto, não é um posto de
recolha, quando através dele entram numerosos turistas na Região;

−

O próprio questionário, para além de não estar adequado à realidade da Região,
designadamente por não contemplar a dimensão ilha, é omisso em variáveis
importantes do ponto de vista do planeamento turístico, tais como as opiniões dos
turistas e os gastos por eles efectuados durante a sua estada na Região.
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2º Obter um instrumento que sirva de base ao planeamento do Turismo na Região

Indo ao encontro do que está previsto na DIRECTIVA 95/57/CE do Conselho, de 23 de Novembro
de 1995, relativa à recolha de informações estatísticas no sector do Turismo, nomeadamente no que
diz respeito à procura turística, procurou-se encontrar um meio que, proporcionando a recolha da
informação nela mencionada, isto é, dados sobre o volume do turismo (nº de turistas, nº de estadas
e nº de dormidas, por mês), dados sobre as características da viagem (duração da estada,
organização da viagem, meio de alojamento utilizado), dados sobre o perfil do turista (sexo, idade) e
dados sobre as despesas dos turistas, permitisse, simultaneamente, a recolha das suas motivações
e opiniões, de modo a servir, da maneira mais completa possível, de instrumento de base ao
planeamento da actividade turística dos Açores, nomeadamente, através do Plano de Ordenamento
Turístico da Região, actualmente em elaboração.
No fundo, estão aqui contidas as questões básicas às quais é necessário responder para
planear e promover o turismo (OMT, 1999): Quem visita? Porquê? Quando? De onde? Durante quanto
tempo? Em que tipo de alojamento? Quanto gasta? Com que opinião ficou?
Esta informação só existia na Região Autónoma dos Açores em relação a 2001, pelo que se
tornava necessário proceder à sua actualização, sem a qual não existiriam bases sólidas sobre as
quais possa assentar a tomada de decisões neste sector.
Neste contexto, o conhecimento do perfil do turista que visita os Açores e das suas
opiniões e a reflexão sobre essas opiniões e sugestões, parecem-nos questões prioritárias do
ponto de vista do planeamento estratégico e da sustentabilidade e este é o momento oportuno
para lhes dar uma resposta, o que se pretende através do presente Estudo.
Houve, ainda, a intenção de continuar a trazer o turista para o centro da actual discussão
sobre o Turismo na Região, transformando-o num actor com voz activa neste processo, através das
suas opiniões, comentários e sugestões.

3º Obter um instrumento de trabalho útil para todos os agentes envolvidos no sector do
Turismo ou que tenham interesse nesta
nesta matéria, nomeadamente o SREA no que toca ao
SIETSIET-MAC e Conta Satélite do Turismo (outro projecto a desenvolver no âmbito do
INTERREG IIIIII-B, que teve início em Maio de 2006).
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Para além da utilização dos dados por parte das entidades governamentais regionais ligadas
ao Turismo e à Economia, pretendeu-se criar um questionário suficientemente abrangente em termos
de variáveis, para responder a necessidades de outras entidades, potenciais utilizadoras da
informação através dele obtida, como: aeroportos, estabelecimentos de ensino, empresários do
sector do Turismo (hotelaria, restauração, agências de viagens, rent-a-car, etc.) e o próprio SREA,
na elaboração dos indicadores da Procura Turística constantes do Sistema de Indicadores de
Sustentabilidade do Turismo e na elaboração da Conta Satélite do Turismo.

4. Conceitos, Definições e Tipos de Inquéritos à Procura
11
O Turismo é, antes de mais, um conceito orientado para a procura, ou seja orientado para as
pessoas que fazem turismo, os visitantes.
Em termos de estatísticas do Turismo os inquéritos e as variáveis recolhidas agrupam-se em
dois grandes conjuntos:
−

As relacionadas com a Procura Turística - volume do turismo, isto é, percentagem e
características da população que participa em actividades de turismo, número de
visitas de não residentes e número de visitas de residentes a outros países; dados
sobre o perfil do visitante (sexo, idade, grau de instrução, profissão, rendimento, etc.);
dados sobre as características da viagem (motivo, duração, meio de transporte,
alojamento, etc.) e dados sobre as despesas turísticas

−

As relacionadas com a Oferta Turística - variáveis relacionadas com o produto - bens e
serviços; capacidade (de quartos, camas, infra-estruturas); variáveis económicas
(valor acrescentado, custos de produção, volume de negócios, preços, etc.) e variáveis
relacionadas com a unidade de produção (código NACE - Nomenclatura de Actividades
Económicas, estatuto jurídico e localização em termos de NUTS, da empresa; parte do
emprego, volume de negócios e valor acrescentado da empresa relacionados com a
produção de um produto turístico específico).

Também em termos de unidade estatística inquirida, podemos verificar que, do ponto de vista
da procura turística, a unidade inquirida é o indivíduo ou o agregado familiar e, do ponto de vista da
oferta, a empresa ou o estabelecimento (unidade local).

Principais conceitos e definições
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A importância da informação estatística na definição de políticas e avaliação do seu impacto
é inquestionável, mas ela só se torna verdadeiramente útil se for comparável no tempo e no espaço. É,
pois, fundamental utilizar critérios idênticos na obtenção dos dados, o que se consegue através da
adopção de definições e nomenclaturas comuns.
Os principais conceitos, definições e metodologias ligados à procura turística, que a seguir se
apresentam, estão de acordo com as mais recentes recomendações do EUROSTAT e da OMT sobre
esta matéria.

Turismo – actividades realizadas por indivíduos durante as suas viagens e estadas em

lugares distintos da sua residência habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a
um ano, com fins de lazer, negócios ou outros motivos.

Existem três formas elementares de Turismo:

i. Turismo interno (Domestic Tourism) – inclui as actividades dos residentes de um
determinado país que viajam unicamente no interior desse país, mas em lugares
distintos do seu ambiente habitual.
ii. Turismo receptor (Inbound Tourism) – inclui as actividades dos visitantes residentes
no estrangeiro que viajam num outro país, fora do seu ambiente habitual.
iii. Turismo emissor (Outbound Tourism) – inclui as actividades dos residentes de um
determinado país noutros países, fora do seu ambiente habitual
Estas três formas básicas podem combinar-se de várias maneiras, obtendo-se as seguintes
categorias de Turismo:
− Turismo interior (Internal Tourism) – Turismo realizado no interior de um país, por

residentes e não residentes nesse país. Inclui o turismo interno e o turismo receptor.
Este conceito aplica-se igualmente a uma região.
− Turismo nacional (National Tourism) – Turismo realizado apenas por residentes,

dentro ou fora desse país. Inclui o turismo interno e o turismo emissor.
− Turismo internacional (International Tourism) – Turismo realizado por residentes de

outros países nesse país e de residentes desse país noutros países.
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Visitante - indivíduo que se desloca a um local diferente da sua residência habitual, por uma

duração inferior a 365 dias, desde que o motivo principal da viagem não seja o de exercer uma
actividade remunerada no local visitado.
Assim, os três critérios fundamentais que distinguem os visitantes dos outros viajantes são:
−

A deslocação deverá efectuar-se a um local distinto do seu ambiente habitual – o
ambiente habitual de uma pessoa consiste na proximidade directa da sua residência e
do seu local de trabalho ou estudo, bem como outros locais frequentemente visitados.
O conceito de ambiente habitual está assim ligado a duas dimensões: frequência e
distância;

−

A estada no local visitado não deverá realizar-se por um período de tempo consecutivo
superior a um ano – esta questão prende-se ao conceito de residente. Do ponto de
vista das estatísticas do Turismo, um indivíduo é residente num país ou local se tiver
vivido durante a maior parte do ano precedente (12 meses) nesse país ou local ou se,
tendo vivido nesse país/local por um período mais curto, pretender regressar no prazo
de doze meses, com a intenção de aí se instalar. Assim, uma pessoa que permaneça ou
pretenda permanecer um ano ou mais numa determinada área é considerada um
residente da mesma e, consequentemente, não será um visitante do ponto de vista das
estatísticas do Turismo;

−

O motivo principal da visita não será o de exercer uma actividade remunerada no local
visitado – o termo remuneração refere-se a pagamentos que abranjam remuneração de
trabalho, ou seja, salários e honorários (incluindo pagamentos em espécie) e não
subsídios de deslocação ou pequenas participações nos custos. Estão assim excluídos
os diplomatas, as representações consulares, os imigrantes (permanentes ou
temporários), os membros das forças armadas a prestar serviço, etc.

O termo visitante engloba os turistas e os excursionistas.
excursionistas O turista é o visitante que pernoita,
isto é, passa pelo menos uma noite num estabelecimento de alojamento colectivo ou em
alojamento privado, no local (região, país) visitado. O esquema abaixo, ilustra melhor estes
conceitos:
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Figura 1- Conceito de turista
Viagem

- Superior a 12
meses consecutivos
- passageiros em
trânsito
- viagens por motivos
profissionais,
remuneradas no
destino

Inferior a 12
meses

Lazer
férias
compras
passeio
etc.

Profissional /
negócios

Outros Fins

reuniões
viagens de negócios
congressos
etc.

visitas sociais
religião
etc.

Fora do
conceito de
visitante

Abrangido pelo
conceito de visitante

Excursionistas

Turistas (visitantes
que pernoitam)

Adaptado de : EUROSTAT (1999)

O turista pode ainda ser definido de forma diferente consoante a abordagem estatística
efectuada. Do ponto de vista do destino, só se considera que alguém passou a noite num local
visitado se a data de chegada e partida forem diferentes. Do ponto de vista da origem, o indivíduo
pernoita durante uma viagem se a data da partida e do regresso forem diferentes e se tiver
pernoitado num estabelecimento de alojamento colectivo ou num alojamento privado durante a sua
ausência.
Para além destes conceitos de ordem genérica, outros, mais específicos, são apresentados no
capítulo da metodologia, na parte da justificação da inclusão de cada uma das variáveis no
questionário.

Principais tipos de inquéritos e metodologias de recolha da Procura Turística
Dada a definição de Turismo e as diferentes formas e categorias que pode assumir, as
estatísticas do Turismo utilizam diferentes tipos de inquéritos e metodologias, conforme o objectivo
em vista.
Basicamente, há três tipos de inquéritos à Procura Turística:
−

Inquéritos por amostragem à população nacional, efectuados ao domicílio, para recolha de
informação sobre a geração do turismo interno e emissor do país, para medir a propensão a
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viajar, bem como a frequência da participação em viagens. Normalmente são inquéritos feitos
por entrevista recorrendo a agentes inquiridores (mas também podem ser feitos via postal
ou por telefone) e a unidade estatística é o agregado familiar ou um indivíduo seleccionado ao
acaso no agregado familiar;
−

Inquéritos por amostragem efectuados nos pontos de chegada e partida de transportes
internacionais, utilizados para medir o Turismo internacional (emissor e receptor). São
inquéritos que combinam a entrevista e a entrega de questionários, que podem ser devolvidos
por correio. A unidade estatística é o indivíduo ou os participantes de uma viagem em grupo,
que não constituem, necessariamente, um agregado familiar;

−

Inquéritos por amostragem efectuados aos visitantes, nos locais de destino, que fornecem
informação sobre o Turismo interior (receptor e interno), relativamente a excursionistas e/ou
turistas. Normalmente efectuam-se por entrevista directa e são mais utilizados a nível
regional e local que nacional. São inquéritos particularmente úteis para medir mercados
turísticos específicos, como é o caso do Turismo cultural e rural. A unidade estatística é o
indivíduo ou o grupo que viaja em conjunto, entendendo-se como tal o que partilha as
despesas, o alojamento e as actividades.

Recomenda-se, em todos os casos, que os indivíduos inquiridos tenham idade igual ou superior a 15
anos, podendo a actividade turística das crianças ser medida inquirindo os adultos sobre os hábitos
turísticos das crianças.
Nem todas as metodologias são adequadas para recolher todo o tipo de dados e, por outro lado,
certo tipo de dados exige o recurso a uma determinada metodologia. O segredo do sucesso consiste
em escolher a metodologia adequada ao tipo de dados a obter, não perdendo de vista três aspectos
a ter em conta: os recursos humanos necessários, o custo financeiro e a complexidade da
implementação.
Dado que esta publicação incide sobre a procura turística dos visitantes (Turismo Receptor),
passamos de seguida em revista, com mais pormenor, as diversas metodologias alternativas que
normalmente são utilizadas para obter este tipo de informação:
Formulários de Controlo nas Fronteiras
Um dos meios mais simples e reconhecidos de obter estatísticas do Turismo é a utilização da
informação contida nos formulários preenchidos pelos visitantes estrangeiros nas fronteiras, mais
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conhecidos por Cartão Internacional de Embarque e Desembarque. É informação que já existe e tem
relevância para efeitos de planeamento e marketing do Turismo.
No caso de Portugal e, consequentemente, dos Açores, este cartão, que é da responsabilidade
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Ministério da Administração Interna, inclui questões
como: “Data de Chegada”, “Nacionalidade”, “Data de Nascimento”, “Sexo”, “Profissão” e “Duração da
estada em Portugal”, à entrada e “Data da partida”, “Nacionalidade” e “País de Destino”, à saída,
variáveis com relevância para o planeamento turístico.
A principal vantagem é ser uma informação disponível com um custo mínimo, obtida através de
um sistema já implementado.
As desvantagens, de um modo geral, têm a ver com a falta de controle sobre a qualidade e
cobertura da informação, a insuficiência e não adequação dos dados aos fins em vista, a existência
de restrições à sua disponibilização para fins estatísticos e possível desactualização. A acrescer a
estas, no caso dos Açores há que ter em conta que através deste processo se apanhariam apenas
os visitantes estrangeiros de voos internacionais, dado que os que vêm através de voos territoriais
já terão preenchido este cartão no ponto de entrada no país. Por outro lado, apenas os visitantes
estrangeiros são abrangidos, quando a maior parte dos visitantes dos Açores são residentes em
Portugal, como nos revelam os dados das dormidas na hotelaria.
Inquéritos de Fronteira
Segundo a residência e o destino do visitante é possível identificar três formas de actividade
turística: o Turismo internacional receptor, o Turismo internacional emissor e o Turismo interno. Esta
distinção dá lugar a diferentes metodologias de estudo, como já referimos.
Centrando-nos no Turismo internacional, pode-se dizer que ao longo das últimas duas décadas
tem-se observado uma tendência a reduzir as formalidades nas fronteiras que culminou com a
assinatura do Tratado de Schengen e o estabelecimento do livre movimento de pessoas dentro dos
Estados-membros da União Europeia. Se, por um lado, esta redução de formalidades teve um
impacto positivo ao nível do aumento do Turismo internacional, particularmente por via aérea, por
outro lado, eliminou uma fonte tradicional de recolha de dados relativos ao volume e características
dos visitantes internacionais, o que levou à necessidade de procurar formas alternativas de recolher
estes dados.
Uma das formas encontradas tem sido a realização de inquéritos aos visitantes nas fronteiras
do país visitado. Embora haja alguns defensores da medição e caracterização do Turismo receptor
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através de inquéritos junto das famílias nos países emissores, as diferentes metodologias utilizadas
pelos diversos países para o efeito desaconselham este processo. Como refere Salmones, os
inquéritos nas fronteiras, apesar de serem de mais difícil implementação devido à estreita ligação
que tem de existir entre um trabalho essencialmente administrativo de contagem e o inquérito aos
visitantes, são mais adequados ao fim pretendido.
Assim, são muitos os países que desenvolveram um inquérito aos visitantes nas fronteiras.
Os inquéritos de fronteira são inquéritos levados a cabo junto dos visitantes nos pontos de
entrada e saída de um país. São feitos normalmente por amostragem nas fronteiras com mais
movimento e podem ser realizados à entrada ou à saída do país. Os inquéritos realizados à saída
normalmente são mais úteis, pois através deles podem-se obter informações mais correctas sobre a
duração da estada, o alojamento utilizado e as despesas efectuadas, permitindo ainda recolher as
opiniões acerca da estada.
Os dados podem ser recolhidos através de entrevista directa a visitantes seleccionados ou
entregando os questionários aos visitantes constantes da amostra para que os preencham eles
próprios e os devolvam antes de partirem ou os enviem quando chegarem ao destino. O método das
entrevistas é preferível em termos de qualidade da informação obtida e de taxa de resposta. No
entanto, traz desvantagens em termos de custos e de limitação de tempo para realizar as
entrevistas.
Como vantagens destes inquéritos, são de sublinhar: o aumento da precisão, dado que a
informação é obtida directamente junto do turista; permite a recolha de informação mais detalhada
e é extremamente versátil; permite a determinação do período de recolha; não há possibilidade de
duplicação: cada viajante cai apenas uma vez na amostra (recorde-se que a mesma pessoa é um
viajante diferente, para cada viagem que efectua).
Há, no entanto, desvantagens a apontar: o recurso a entrevistadores pode ser muito
dispendioso; o tempo disponível para levar a cabo as entrevistas pode ser limitado; a entrega dos
inquéritos para serem preenchidos pelos próprios visitantes pode levar a baixas taxas de resposta e
pouca qualidade da informação; pode exigir métodos complexos de amostragem, para assegurar
dados representativos.
Método do Diário
Este método implica a identificação dos visitantes antes ou no início da sua viagem e pedir-lhes
para preencherem um diário durante toda a viagem. Este tipo de recolha é particularmente
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recomendável para a obtenção de dados sobre as despesas efectuadas e sobre as actividades
levadas a cabo durante a estada.
Em termos de vantagens a assinalar temos: a obtenção de dados mais precisos, dado que são
fornecidos pelos próprios informadores; permite a obtenção de informação detalhada sobre as
despesas efectuadas; não existe a possibilidade de duplicação, isto é, cada visitante só cai uma vez
na amostra; tende a ser mais barato que os Inquéritos de Fronteira.
Como desvantagens, pode ser difícil obter a colaboração dos visitantes no sentido de
manterem um diário durante toda a viagem; os visitantes que concordarem em o fazer, poderão não
entregar a informação dentro do tempo requerido; exige um método de recolha da informação no final
da visita ou da viagem; a presença do diário pode alterar os padrões de comportamento do turista,
sobretudo no que respeita a despesas efectuadas.
Inquéritos nos Meios de Transporte
Os inquéritos podem ser levados a cabo nos meios de transporte utilizados pelos visitantes
(avião ou barco, por exemplo). A metodologia é similar à dos Inquéritos de Fronteira ou junto dos
Estabelecimentos Hoteleiros. O valor deste método depende do número de diferentes opções de
transporte que o visitante tem ao seu dispor. No caso de ilhas, por exemplo, em que o acesso está
limitado a um tipo de transporte (aéreo), então este tipo de inquéritos pode ser representativo de
todos os visitantes entrados. Neste caso, são equivalentes a Inquéritos de Fronteira.
Em áreas onde existem vários meios de transporte disponíveis, este tipo de inquéritos tem um
valor relativo, a não ser que se abranjam todos os meios de transporte utilizados, dado que os
visitantes que utilizam um tipo podem ter características e padrões de comportamento diferentes
dos que utilizam outros meios.
Uma vantagem é que, onde existe apenas um meio de transporte disponível, este método é
equivalente a um inquérito de fronteira.
Como desvantagens, podem-se apontar: a falta de representatividade dos visitantes
abrangidos, no caso de haver muitos meios de transporte disponíveis e a possibilidade de surgirem
problemas logísticos nas entrevistas nos meios de transporte.
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Inquéritos em Lugares Turísticos muito frequentados
Os inquéritos a visitantes podem ser levados a cabo em locais onde se espera encontrar uma
grande proporção de turistas, como terminais de transportes, centros comerciais em áreas
turísticas, locais de atracção turística muito conhecidos (por exemplo: monumentos, parques
naturais), etc.
O valor destes inquéritos depende do grau de representatividade destes visitantes em relação
ao total dos visitantes ou do grupo de visitantes que se quer estudar. Quando existe um lugar, tal
como um terminal de transportes, um ponto de acesso único ou um monumento muito famoso, onde é
possível encontrar todos os visitantes deste destino, então este tipo de inquéritos pode ser útil.
Apenas é necessário garantir a representatividade da amostra.
A principal vantagem é que, quando este tipo de inquéritos é levado a cabo em locais onde se
pode abranger uma amostra representativa de visitantes, tem as mesmas vantagens de um
inquérito nas fronteiras.
Como principal desvantagem, a amostra pode não ser representativa do grupo de visitantes a
estudar e pode haver enviesamentos nas respostas como, por exemplo, o enviesamento relacionado
com a duração da estada, isto é, um visitante que passa quatro noites nesse destino tem o dobro da
probabilidade de ser entrevistado de um visitante que apenas lá passa duas noites; para além disso,
as respostas não cobrem toda a viagem, mas apenas parte.
Inquéritos em Estabelecimentos de Alojamento
Alojamento Colectivo
Esta metodologia envolve a recolha de dados de uma amostra de hóspedes numa amostra de
estabelecimentos. Podem ser levados a cabo por dois processos:
−

Entrevista directa dos hóspedes;

−

Entrega de questionários aos hóspedes seleccionados, para os preencherem antes
de partirem.

O primeiro método é preferível porque conduz à obtenção de informação de melhor qualidade e a
taxas de resposta mais elevadas.
Em ambos os métodos há que ter em conta que os hóspedes ainda não completaram a sua
viagem e portanto as respostas são incompletas, quer no que diz respeito à experiência tida, quer
nas despesas efectuadas.
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Em termos de vantagens, as entrevistas directas levam à recolha de dados mais correctos; por
outro lado, são inquéritos de fácil implementação, desde que haja colaboração por parte dos
estabelecimentos.
Como desvantagens, podem requerer técnicas de amostragem complexas, para assegurar a
representatividade da amostra; o recurso a agentes inquiridores pode tornar estes inquéritos caros;
estão sujeitos a enviesamento relacionado com a duração da estada (já referido no caso da
metodologia anterior); não cobrem toda a viagem; não cobrem os visitantes que ficam alojados em
meios de alojamento privado; exigem a colaboração por parte dos estabelecimentos que caem na
amostra.

5. Notas Metodológicas

Basicamente, as diferentes etapas seguidas no processo de elaboração e implementação do
Inquérito podem ser visualizadas no esquema seguinte:

Figura 2: Design do processo de inquérito
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Conteúdo do Questionário
Questionário
Como já foi referido anteriormente, o Inquérito aos Visitantes – 2005/2006 tem como
principal objectivo a caracterização dos visitantes que procuram os Açores como destino turístico e
a sua estada na Região.
Com ele, procura-se responder às questões consideradas pela OMT como básicas em termos de
planeamento e promoção do Turismo: Quem visita? Porquê? Quando? De onde? Durante quanto
tempo? Em que tipo de alojamento? Quanto gasta? Com que opinião ficou?
O conteúdo da versão final do questionário que lhe serve de base é o resultado da tomada em
consideração de contributos de vária ordem, entre os quais:

−

O questionário que serviu de base ao Inquérito aos Turistas – 2001;

−

Análise de inquéritos de fronteira dirigidos ao turismo levados a cabo noutros países e
regiões insulares;

−

Orientações mais recentes do EUROSTAT nesta matéria, nomeadamente, as contidas na
Metodologia Comunitária sobre Estatísticas do Turismo (edição de 1998) e na Directiva
95/57/CE;

−

Orientações mais recentes da OMT nesta matéria;

−

Consulta de várias entidades relacionadas com a matéria, a quem se entregou um
exemplar do questionário e se pediu comentários e sugestões sobre o seu conteúdo e
forma.

O questionário (v. Anexo) é composto por três partes:

1 - Introdução
Sabendo que as primeiras impressões são determinantes na decisão de uma boa cooperação,
houve a preocupação de apresentar desde a primeira página uma aparência convidativa. Na primeira
página do questionário identifica-se a entidade que leva a cabo o inquérito, apela-se à colaboração
por parte do visitante, clarifica-se brevemente o objectivo da realização do inquérito e declara-se a
natureza anónima do questionário e a confidencialidade das respostas. Faz-se ainda um apelo a que
sejam lidas as instruções antes de se iniciar o preenchimento.
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2 - Instruções de preenchimento
As instruções são breves, claras e objectivas. A apresentação das instruções, todas em bloco
em vez de disseminadas por cada pergunta, foi intencional, tendo em vista não alongar mais o
questionário e evitar a repetição da mesma informação em cada questão, quando para muitas delas
as instruções são comuns.
3 - Perguntas
As perguntas, após uma parte inicial respeitante ao modo de transporte (Aeroporto de saída
da Região, Tipo de voo e Destino), apresentam-se agrupadas em quatro secções, isto é, em blocos
com um tema homogéneo:
−

Caracterização pessoal

−

Organização da Viagem

−

Caracterização da Estada

−

Opiniões, Comentários e Sugestões.

Estão dispostas numa sequência lógica e o facto de ocuparem oito páginas, que pode parecer
demasiado, foi fruto de uma opção consciente: a de não querer reduzir o espaço à custa da redução
da letra e do espaço entre as questões, pois isso poderia resultar numa reacção negativa por parte
do informador. Como refere Hill (2000; 63), “As pessoas que recebem um questionário que parece

curto (porque foi impresso numa letra muito pequena) entendem muito bem que é um truque e que o
seu preenchimento irá levar mais tempo do que parece. Muitas delas vão, provavelmente, sentir-se
enganadas e a possibilidade de cooperação ficará muito reduzida”. A clareza do layout proveniente do
encadeamento lógico e dos espaços adequados entre as perguntas e dentro das escalas de
resposta, bem como o facto de, na maior parte das questões, apenas ser necessário assinalar com
um X a resposta adequada, são factores que contribuem para a facilidade e rapidez do
preenchimento, apesar da extensão. Em média, o preenchimento demora cerca de dez minutos.
O questionário é constituído por vinte e nove questões e, apesar de poder parecer um pouco
longo, este número está dentro do que é habitual encontrar em inquéritos do género.
Apesar da extensão, procurou-se obter um questionário de aparência esteticamente
atraente, simples e rápido de preencher, com instruções claras e com uma lógica fácil de entender,
que não se tornasse enfadonho, mas motivasse os visitantes a colaborar com o seu preenchimento.
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O facto de ser um questionário bilingue (escrito em português e inglês) exigiu um cuidado
especial, tendo-se entregue o questionário, depois de pronto, a uma tradutora para verificar a
tradução.
Para além destes aspectos de ordem genérica, outros cuidados de ordem técnica estiveram
envolvidos na definição e formulação das questões:
−

Identificação das secções, perguntas e variáveis;

−

Fundamentação e clarificação dos conceitos que estão por trás de cada variável;

−

Definição do tipo de resposta desejável para cada pergunta (resposta qualitativa
descrita por palavras pelo visitante; resposta qualitativa escolhida pelo visitante a
partir de um conjunto de respostas alternativas fornecidas pelo questionário; resposta
quantitativa apresentada em números pelo visitante; resposta quantitativa escolhida
pelo visitante a partir de um conjunto de respostas alternativas fornecidas pelo
questionário);

−

Escolha da escala de medida das respostas a utilizar em cada pergunta (nominal,
ordinal, métrica).

Salienta-se o facto de, no caso das perguntas com respostas alternativas em escalas de
avaliação, se ter seguido o aconselhado por Hill (2000), isto é, que não sejam usadas mais de
sete respostas alternativas e que, se o questionário for anónimo e não contiver questões
sensíveis, será melhor utilizar um número ímpar de respostas alternativas. Usaram-se pois, neste
caso, cinco respostas alternativas, excepto nas questões relativas à fidelização, em que apenas
se usaram quatro. Ainda de acordo com Hill (2000), num questionário com várias escalas de
avaliação, o número de respostas alternativas não precisa de ser sempre o mesmo, podendo
mesmo algumas perguntas ter um número par e outras um número ímpar de respostas
alternativas. Por outro lado, para evitar problemas de interpretação, descreveram-se com
palavras todos os números de cada escala de avaliação.
Passamos agora a identificar e a justificar a inclusão no questionário, de cada uma das variáveis,
bem como a clarificar os conceitos que lhes estão subjacentes, por pergunta, designando-as por P
seguido de um número sequencial, pela ordem com que aparecem no questionário:

Dados iniciais
Data do voo (P1) - É pedido o dia e o mês, o que permite a análise dos dados por mês, tornando
possível a detecção da sazonalidade do turismo não tanto em termos quantitativos, mas
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sobretudo em termos da variação das características dos turistas que procuram os Açores nas
diversas épocas do ano.
Aeroporto de saída da Região e Tipo de voo (P2, P3 e P4) – O meio de transporte utilizado para
entrada e saída da Região é sempre aéreo, mas pode ser regular ou fretado e será interessante
ter a possibilidade de analisar as diferentes características e comportamentos dos turistas que
vêm em cada um dos tipos de voo. O mesmo acontece para o Destino. Para além disso, há uma
necessidade cada vez maior de informação acerca de fluxos e dimensão do tráfego e, por isso,
esta será uma informação útil para os responsáveis pela gestão dos aeroportos da Região. O
conhecimento do número de pessoas que saem da Região, por aeroporto e por destino, permite
ainda uma análise geográfica do fluxo de visitantes.

Caracterização Pessoal - As informações sobre o perfil do visitante fornecem dados essenciais à
análise da natureza da procura turística, permitindo a identificação do tipo de turistas.

Sexo (P5) – O sexo é uma variável com significado em termos de comportamento socio-económico,
o que é válido para o estudo da actividade turística.
Idade (P6) – A idade dos visitantes é dada em anos. Os meses são ignorados, isto é, um turista
que tenha 24 anos e 10 meses, deverá ser classificado como tendo 24 anos. A idade, de acordo
com os escalões considerados, permite identificar segmentos de mercado distintos: crianças,
crianças
viajando na maioria das vezes com os pais; jovens,
jovens representando o importante mercado turístico
juvenil; adultos jovens em idade activa; adultos na meiameia-idade,
idade em idade activa; reformados
reformados.
ados
País de residência e Código postal (P7) – O país de residência de um visitante é definido como o
país onde o visitante viveu nos últimos doze meses ou viveu durante um menor período de tempo,
mas pretende lá voltar nos próximos doze meses, para viver. A classificação dos visitantes
internacionais por país de origem tem como conceito subjacente o país de residência e não o país
de nacionalidade. Há várias razões para isto acontecer: primeiro, porque é no país de residência
que a decisão de viajar é tomada e se inicia a viagem e portanto é nesses países que se deve
actuar em termos de marketing, tentando alcançar potenciais visitantes; segundo, porque o país
de residência é que determina se uma pessoa que chega a um país é um visitante ou não; em
terceiro lugar, tomar o país de residência como ponto de partida e não a nacionalidade, assegura
uma maior coerência entre o número dos visitantes internos e internacionais e a contabilização
das receitas e despesas do turismo internacional.
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É muito importante, por vários motivos, identificar o nível de urbanização da área de residência
dos visitantes; por isso, adicionalmente ao país de residência, pede-se o código postal, que
permite uma identificação da zona, dentro do país.
Ascendência açoriana (P8) – Esta questão justifica-se devido à importância que o turismo étnico
nos parece assumir nos Açores e pelas características específicas que apresenta. É importante
ter em atenção a sua evolução.
Situação perante o Trabalho e Profissão (P9 e P10) - Para além de se pedir a profissão para os
empregados e economicamente activos, são ainda contempladas nestas questões outras
situações perante a actividade (desempregados, domésticas, estudantes e reformados), cujo
destaque se justifica por pertencerem a segmentos de mercado bem demarcados. A hipótese
residual “Outra” permite detectar a necessidade de rever o quadro em futuros inquéritos.
Grau de instrução (P11) – Como os sistemas de educação variam de país para país é um pouco
difícil detalhar mais os diferentes níveis. Pensamos que a classificação apresentada no inquérito,
embora esteja de acordo com o sistema nacional, é suficientemente clara e abrangente, de modo a
que todos os visitantes se consigam situar numa delas e a permitir a comparabilidade com os
dados de outros países.
Caracterização do grupo que viaja (P12) - A dimensão e a composição do grupo que viaja pode
influenciar de maneira significativa as actividades e despesas efectuadas durante a estada. Só
são consideradas como grupo, as pessoas que viajam juntas e partilham as despesas de
transporte, alojamento e refeições. As pessoas que, embora viajando em grupo, não partilham as
despesas (caso das excursões), devem ser tratadas como visitantes independentes e preenchem
um boletim individualmente.
Número de pessoas
pessoas abrangidas pelo inquérito (P13) – O número de pessoas que viaja no grupo tem
um interesse acrescido quando associado às idades dos membros do grupo e por isso se pede
essa indicação. Outra questão que se prende ao número de pessoas que viaja, é a da possibilidade
de determinar uma despesa per capita, importante, sobretudo, para efeitos de elaboração das
Contas Económicas da Região. Sabendo o número de pessoas e as diversas idades, poder-se-á
mesmo utilizar, segundo o Australian Bureau of Statistics (1996) uma repartição das despesas
diferente para as diversas idades: crianças até 1 ano - 0%; 1-5 anos - 10% de um adulto e 5-18
anos - 50% das despesas de um adulto.
Motivo Principal da Viagem (P14) – O motivo da viagem é um dos elementos chave para conhecer a
estrutura da procura turística. É comum um visitante ter mais do que um motivo para uma
determinada viagem. Por exemplo, uma pessoa pode-se ter deslocado em serviço ou num
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congresso a outro país ou região e prolongar a sua estada para passar férias nesse local. Pode
haver assim, um motivo principal da visita e um ou mais motivos secundários. O que se pede no
boletim é o motivo principal, definido como “o motivo sem o qual a viagem não teria tido lugar”.
Regra geral, considera-se que o restante agregado familiar tem o mesmo motivo principal da
viagem que o seu representante. Por exemplo, uma pessoa que acompanha o seu cônjuge em
viagem de negócios deve ser classificada em “Negócios”, mesmo que tenha ido apenas por motivos
de lazer.
A classificação utilizada no Inquérito segue de perto a classificação em grandes grupos, proposta
pela OMT, embora com ligeiras diferenças, justificadas pela adaptação à realidade dos Açores.
Assim, mantiveram-se os grupos “Descanso e Lazer”, “Negócios ou Trabalho”, “Visitas a familiares

e amigos” e o grupo residual “Outro”. Em vez dos grupos “Saúde” e “Religião”, com relativamente
pouco peso na Região Açores, foram destacados dentro dos dois primeiros grandes grupos,
motivos como “Congressos e Seminários”, “Participação em eventos culturais” e “Prática de

desportos”. Esta classificação está estruturada de modo a medir os segmentos chave da
procura turística para efeitos de planeamento e marketing.
No grupo “Descanso e Lazer” incluem-se as seguintes actividades: compras, assistir a
espectáculos de natureza cultural ou desportiva, actividades recreativas e culturais, prática de
desportos não profissional, contacto com a natureza, fazer praia, acampamentos, lua-de-mel,
férias, etc. O visitante decide fazer a viagem por motivos completamente alheios à sua actividade
profissional e esta é suportada pelo próprio. Durante a viagem, o turista poderá visitar amigos ou
familiares, mas este não é o principal motivo da viagem.
No grupo “Negócios e Trabalho”, incluem-se todas as actividades de natureza profissional, ou de
algum modo com ela relacionadas, levadas a cabo fora do seu ambiente habitual. Quer a decisão
da viagem, quer o seu financiamento, são da responsabilidade de outros que não o próprio. Estão
incluídas neste grupo as seguintes actividades: instalação de equipamentos, inspecções, compras
e vendas, participação em reuniões, congressos, encontros, feiras e exposições, viagens de
incentivos, dar conferências ou concertos, participar em actividades desportivas profissionais,
missões governamentais, estudos e investigação científica financiada pelo estabelecimento de
ensino, cursos de formação, etc.
No grupo “Visitas a familiares e amigos” estão incluídas as visitas de lazer, mas também, para
assistir a acontecimentos sociais como casamentos e funerais e ainda cuidar de inválidos ou
doentes.
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O grupo “Outro” destina-se a motivos não enquadrados nos restantes grupos, pedindo-se a
especificação de modo a detectar algum motivo que mereça ser destacado num próximo inquérito.
Esta questão existe também no inquérito, para que se faça uma triagem do tipo de visitante;
assim, os que vieram por motivos de Negócios ou Congressos não têm de responder às questões
16,17 e 18, que não fariam sentido nestes casos.

Organização da Viagem – A maneira como a viagem é organizada tem a ver com o facto de ser a
primeira vez que se vem ao destino ou não, se se pensou noutros destinos, como é que se descobriu
este e as motivações que levaram a escolhê-lo e, por último se se optou por vir integrado numa
excursão ou individualmente e se se recorreu aos serviços de uma agência de viagens.
Visita prévia aos Açores (P15) – Esta variável serve para distinguir os visitantes que já vieram
antes dos que vêm pela primeira vez aos Açores, permitindo não só acompanhar a evolução da
percentagem de visitantes pela primeira vez no total dos visitantes, como detectar eventuais
diferenças nas características e motivações dos que vêm pela primeira vez. Embora a estabilidade
dos mercados turísticos seja influenciada pela repetição das visitas e os custos em marketing
para atrair visitantes que já visitaram antes o destino sejam menores, é importante não
menosprezar os benefícios do alargamento a novos mercados. Segundo Vogt, Stewart &
Fesenmaier (1998), um plano de marketing dirigido a novos visitantes é um elemento central em
qualquer estratégia de desenvolvimento do turismo. Por outro lado, o número de visitas prévias
constitui ainda um indicador de satisfação com o destino, tendo um impacto importante em
termos de marketing. Os destinos com maior proporção de visitantes “repetentes”, demonstram
que oferecem um produto de qualidade e o que o destino se promove por si só.
Consideração de destinos alternativos antes de vir aos Açores (P16) – O conhecimento dos
destinos alternativos permite conhecer os destinos com os quais a Região tem de competir no
mercado turístico. Esta é uma informação importante em termos de marketing. Como refere
Crompton (1992), compreender como os indivíduos decidem fazer uma viagem turística e
seleccionam o destino é essencial ao estudo do turismo.
Principal fonte de informação (P17) – O conhecimento das fontes de informação que o visitante
utilizou para obter informação sobre um determinado destino turístico, neste caso concreto, os
Açores, é, tal como os factores que influenciaram a decisão, uma variável qualitativa importante
em termos de planeamento e marketing turístico e está relacionada quer com as características
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do turista, quer com as da viagem. De acordo com Vogt, Stewart & Fesenmaier (1998), a
investigação sobre como os potenciais visitantes tomaram conhecimento dos destinos e
obtiveram informação sobre eles é essencial para desenvolver um plano de marketing.
Características consideradas mais importantes na escolha dos Açores como destino turístico
(P18) – No fundo, trata-se de determinar os factores que influenciaram o turista na escolha dos
Açores como destino turístico. É uma informação qualitativa de grande importância para o
planeamento e marketing do turismo, dando a conhecer as motivações e necessidades do
visitante e permitindo que o produto turístico se adeqúe e vá ao encontro dessas necessidades.
Consideraram-se dezoito características que pensamos ser as fundamentais na escolha de
qualquer destino turístico e duas mais específicas (a primeira e a segunda), relacionadas com o
facto de os Açores serem um destino insular.
Recurso a agência de viagens (P19) – Do ponto de vista da análise do consumo turístico,
considera-se que os serviços prestados pelas agências de viagens são parte do consumo
turístico. Então, em termos de aproveitamento dos dados para a elaboração das Contas
Económicas da Região, tem interesse saber se o turista recorreu a agência de viagens, quais os
serviços a que recorreu e o montante que pagou - é que, segundo a OMT(1999), as despesas de
consumo turístico não incluem apenas as despesas efectuadas durante a estada, mas também
as despesas efectuadas antes da viagem, que estejam directamente relacionadas com a viagem .

Caracterização da Estada

- Estes dados descrevem a visita em si, em termos de duração,

alojamento utilizado, serviços utilizados, actividades levadas a cabo e despesas efectuadas. Estão
intimamente ligados às variáveis que fazem parte do grupo anterior, correspondente à Organização
da Viagem.
Ilhas que visitou
visitou (P20) – Esta questão engloba duas variáveis: a duração da estada e o tipo de
alojamento, para cada uma das ilhas. A informação por ilha tem grande interesse no sentido em
que o planeamento do Turismo na Região deve ser feito à dimensão de ilha, para que o
desenvolvimento da Região seja harmonioso no seu todo.
A duração da estada é um dado muito importante: constitui a medida mais significativa do
volume das várias actividades turísticas (tais como o alojamento), permite determinar o limite
máximo para além do qual a viagem deixa de ser turística (um ano) e distingue o turista do
excursionista. No caso do turista (visitante que pernoita), a duração da estada é calculada em
termos do número de dormidas. Há que distinguir entre duração da estada e duração da viagem: a
primeira é medida na perspectiva do turismo receptor, em termos do tempo passado no local de
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recepção; a segunda, é medida na perspectiva do turismo emissor, como o tempo passado fora do
local habitual de residência. O que se pede neste inquérito é a duração da estada, ou seja,
segundo a perspectiva do turismo receptor. De um modo geral, a estada é considerada de curta
duração quando corresponde de uma a três noites e de longa duração as de quatro ou mais
noites.
Põe-se a hipótese de a duração da estada ser de menos de um dia porque é possível, a partir do
Faial, visitar quer o Pico quer S. Jorge, em menos de um dia, isto é, não pernoitar nessas ilhas.
Verificou-se posteriormente, na fase de registo dos dados, que aparecem alguns casos de
pessoas que se deslocam de Lisboa a S. Miguel em negócios, por menos de 24 horas, não
chegando a pernoitar na Região (excursionistas).
Relativamente ao tipo de alojamento escolhido, apesar de se seguir de perto a classificação dos
meios de alojamento preconizada pelo EUROSTAT e pela OMT, optou-se por discriminar apenas os
tipos mais comuns na Região (Hotel, Turismo Rural, Pensão, Casa de amigos ou familiares),
incluindo ainda a rubrica residual “Outro”, em que se pede a especificação, o que permite verificar
se se justificará em inquéritos futuros a discriminação de outros tipos de alojamento que, neste
momento, pensamos não terem expressão.
Actividades levadas a cabo durante a estada nos Açores (P21) - Esta variável fornece informação
sobre os produtos turísticos procurados e as infra-estruturas utilizadas, o que é útil ao
planeamento e marketing do destino em causa. Dada a grande diversidade de produtos e infraestruturas potencialmente utilizadas pelos turistas e o facto de poderem ser utilizadas também
por residentes, existe uma grande dificuldade em medir o turismo pelo lado da oferta, o que torna
mais premente a necessidade de obter esta informação via procura. Algumas das actividades
indicadas são genéricas e relacionadas com as categorias da oferta especificadas na NACE Rev1
(Nomenclatura de Actividades Económicas), outras são específicas do destino em causa.
A ligação entre o motivo principal da visita e as actividades levadas a cabo durante a visita, é
preciosa para a obtenção de informação sobre segmentos do mercado turístico relativamente
recentes como o turismo cultural ou ligado à natureza.
Despesas efectuadas durante a estada (P22) – As estatísticas sobre as despesas dos
visitantes constituem uma das mais importantes e complexas informações sobre turismo. São
usadas para vários fins, desde o cálculo do valor das despesas de turismo num determinado local,
até ao cálculo do impacto do turismo na economia nacional e cada utilização exige informação
diferente.
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A definição de despesa turística está intimamente ligada ao de consumo turístico. Na recolha de
informação estatística para elaboração do Sistema de Contas Económicas, o consumo turístico é
definido como “o valor dos bens e serviços usados pelos visitantes”. Assim, pode-se definir a
despesa turística como “as despesas de consumo levadas a cabo pelo visitante ou em seu

benefício, durante a viagem e a estada num determinado destino”.
Esta definição abrange situações em que:
−

O consumo dos bens e serviços não é necessariamente efectuado pelo próprio visitante. É
o caso de souvenirs ou prendas compradas durante a viagem e oferecidas pelo visitante a
familiares e amigos;

−

A despesa pode não ser suportada pelo próprio visitante. É o caso de famílias em que o
pai ou a mãe suportam as despesas dos restantes membros da família ou do empregado
que viaja financiado pela sua entidade empregadora;

−

A despesa pode ocorrer antes, durante ou depois da viagem, desde que esteja com ela
relacionada. Por exemplo, alojamento pré-pago, pagamentos à agência de viagens e
revelação de rolos fotográficos após a viagem.

As rubricas contidas nesta questão foram seleccionadas com base nas necessidades de
informação estatística para elaboração das Contas Económicas da Região e na orientação do
EUROSTAT nesta matéria. Dizem respeito apenas a despesas efectuadas com a viagem (caso do
montante pago à agência de viagens) e durante a estada.

Opiniões, Comentários e Sugestões - Os indicadores qualitativos são muito úteis à compreensão das
diferenças comportamentais dos visitantes de um determinado destino e, consequentemente, para o
planeamento e marketing turísticos. Segundo a OMT, estes indicadores deverão incluir os seguintes
aspectos:
−

Factores que influenciaram a decisão de viajar;

−

Principal fonte de informação;

−

Organização da viagem;

−

Actividades levadas a cabo durante a estada;

−

Avaliação da viagem.

Os quatro primeiros aspectos foram já vistos, respectivamente, nas variáveis P14 a P19 e P21.
Trata-se agora da última questão, a da avaliação da viagem, do ponto de vista da opinião,
impressão deixada, gosto e possíveis comentários sobre a mesma. Estes são aspectos
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importantes porque, segundo Vogt, Stewart & Fesenmaier (1998), é preciso não esquecer que a
melhor estratégia de marketing de um destino turístico é proporcionar aos turistas uma
experiência positiva durante a sua estada, que se encarregarão de a transmitir aos familiares e
amigos.
Opinião acerca de diversos aspectos da estada (P23) – Os diversos aspectos em relação aos
quais se pede a opinião do visitante foram agrupados em três grandes categorias: Acesso,
Qualidade (quer das condições naturais e estruturas existentes, quer de serviços prestados) e
Custo.
Os itens apresentados são, por um lado, aspectos a considerar em qualquer destino turístico,
por outro, resultam da manutenção dos itens considerados no inquérito de 2001, a fim de
garantir a comparabilidade. Como elemento novo, foi acrescentado um item relativo à Opinião
Global sobre a estada, que permite fazer uma análise mais completa deste tipo de informação, do
ponto de vista estatístico. A atenção à evolução do mercado, que se manifesta através das
opiniões emitidas pelos turistas, é um elemento chave no planeamento estratégico da actividade
turística.
Satisfação e expectativas (P24 e P25) – Com estas duas questões, procurou-se complementar a
opinião expressa na questão anterior, com o grau de satisfação relativamente à visita e a sua
relação com as expectativas que tinha quando decidiu realizar a visita. A satisfação dos turistas
baseia-se em muitos factores, quer do lado da oferta, incluindo as atracções oferecidas pelo
destino, a qualidade dos serviços prestados, a relação preço/qualidade, quer do lado da procura,
baseando-se nas expectativas dos turistas e na experiência que cada um teve durante a sua
estada no destino. Um destino turístico sustentável deve assegurar, entre outros aspectos,
altos níveis de satisfação e uma experiência gratificante aos turistas que o visitam. Neste
sentido, o grau de satisfação dos turistas é também considerado um indicador de
sustentabilidade do turismo.
Recomendaria a um amigo e Voltaria aos Açores (P26)
(P26) – As questões colocadas nesta variável
são particularmente importantes. A recomendação a um amigo traduz-se numa forma de
marketing extremamente poderosa. De acordo com Ruschmann, citado por Barretto (1999;111), “...

75% da propaganda no sector turístico é feita “boca-a-boca”, portanto as lembranças de um
turista são fundamentais”. Um turista descontente neutralizará, com os seus comentários no
seu grupo de contacto, a melhor e mais cara campanha publicitária. Como veremos adiante, ela
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funciona realmente no caso dos Açores, dado o número de pessoas que declararam como principal
fonte de informação a “Recomendação de familiares e amigos”.
Por sua vez, a intenção de voltar aos Açores tem a ver com a questão da fidelização do cliente,
que é um indicador da qualidade e da valorização do produto oferecido.
O que gostou mais e menos na sua estadia (P27
(P27 e P28
P28) – Independentemente da opinião emitida
acerca dos diversos aspectos contidos na variável P21, através destas variáveis procuramos
saber concretamente o que o visitante valorizou mais e menos na sua estadia.
Comentários e Sugestões (P29
(P29) – Os comentários e sugestões do turista, enquanto consumidor
de um determinado produto turístico, deverão ser tidos em conta no planeamento do turismo,
dado que é através deles que melhor se vai detectando a evolução dos gostos, motivações e
necessidades do mercado. Da análise destes comentários e sugestões podem surgir questões
emergentes, que funcionam como um alerta às autoridades regionais para alterarem alguns
aspectos ou mesmo, de uma maneira mais radical, alterarem o rumo da sua política de Turismo.
Ignorar estes avisos, pode comprometer a sustentabilidade de um destino turístico no longo
prazo.

Amostra e amostragem
O Inquérito aos Visitantes – 2005/2006 dirigiu-se aos turistas da Região Autónoma dos
Açores, entendendo-se como tal os não residentes na Região que a ela se deslocaram por uma
duração de pelo menos 1 dia e inferior a 365 dias, desde que o motivo principal não tenha sido o de
exercer uma actividade remunerada.
Assim, a unidade estatística medida através deste inquérito é o indivíduo (ou o grupo que viaja,
em que um dos membros responde por todo o grupo), visitante (turista
turista)
turista da Região Autónoma dos
Açores, entendendo-se os termos visitante e turista no sentido que foi explicitado no capítulo dos
conceitos e definições.
Dada a falta de informação sobre o número de passageiros não residentes, a amostra foi
dimensionada e estruturada em termos de voos, abrangendo voos territoriais e internacionais com
destino para fora da Região, de Outubro de 2005 a Setembro de 2006.
O inquérito realizou-se em cerca de 5% do total de voos de saída da Região registados nos três
aeroportos abrangidos pelo inquérito, isto é, Ponta Delgada, Lajes e Horta, entre Julho de 2004 e
Junho de 2005. Estes voos foram distribuídos por tipo de voo (territorial ou internacional), por
aeroporto (Ponta Delgada, Lajes e Horta) e por mês, de acordo com a percentagem do total de
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passageiros embarcados naqueles aeroportos para fora da Região durante aquele período (SREA,
Estatísticas dos Transportes), última informação disponível na altura da selecção da amostra.
A estratificação da amostra dos voos foi feita em cadeia, efectuando-se primeiro por tipo de
voo para o total da Região, depois por tipo de voo para cada um dos três aeroportos e, finalmente,
por tipo de voo, para cada aeroporto e para cada mês (pretendeu-se, assim, contemplar no desenho
da amostra, três critérios: o espacial,
espacia o temporal
temporal,
mporal e um mais técnico e especificamente relacionado
com o meio de transporte utilizado - o tipo de voo).
Depois de conhecido o número de voos a inquirir em cada mês, segundo o tipo de voo e por
aeroporto, utilizando um método de amostragem aleatória simples, mais precisamente, a chamada
técnica da lotaria (papelinhos colocados numa caixa, com o dia da semana escrito), determinaramse as datas dos voos para cada mês.
Em termos de visitantes, decidiu-se inquirir todos os passageiros não residentes em cada voo
seleccionado (que preenchessem os requisitos do conceito de turista, já referidos), havendo assim
exaustividade dentro de cada voo, excepto no caso de excursões ou grandes grupos em que o
inquérito abrangeria apenas um décimo do número de elementos do grupo, considerando-se
caracterizado o grupo, tendo em conta que as principais características da estada são comuns. Isto
possibilitaria a obtenção de uma amostra completamente aleatória dos inquiridos em relação ao
universo e, por outro lado, com dimensão suficiente para levar a cabo qualquer análise do ponto de
vista estatístico. Desde o início apontámos para cerca de 3500 entrevistas e, na realidade,
recorrendo à fórmula seguinte:
n = K2NPQ / (NE2 + K2PQ)
Onde:
n – dimensão da amostra
K – quartil de ordem 1- α/2 da N(0,1)
P – proporção da característica a observar
Q = 1-P
N- dimensão do universo
E – erro absoluto a considerar
que, aliás, é a utilizada no Inquérito de Fronteira ao nível nacional, fixando o intervalo de
confiança a 95% (K=1,96), estimando (socorrendo-nos para tal dos dados fornecidos durante o ano
de 2005 pelas companhias aéreas que actuam na Região) um universo de não residentes
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embarcados para fora da Região entre os 300000 e os 350000 e considerando diferentes valores
do erro, para o caso mais desfavorável (P=Q=0,5), chega-se aos seguintes valores para a dimensão
da amostra (n):
Quadro 1- Dimensão da amostra em função do erro e da dimensão do universo
Erro

1%

2%

5%

8%

10%

N = 300.000

9306

2382

384

150

96

N = 350.000

9348

2385

384

150

96

Como a informação recolhida se traduziu em cerca de 3600 questionários, a hipótese escolhida
aponta para um erro inferior a 2 %.

Quadro 2 – Composição da amostra
Aeroporto

Ponta Delgada

Lajes

Horta

Total da Região

Mês

Nº de
voos

Nº de
entrevistas

Nº de
voos

Nº de
entrevistas

Nº de
voos

Nº de
entrevistas

Nº de
voos

Nº de
entrevistas

Outubro/2005

13

268

3

67

1

4

17

339

Novembro/2005

6

129

2

40

1

10

9

179

Dezembro/2005

5

66

2

49

1

3

8

118

Janeiro/2006

7

136

2

12

1

6

10

154

Fevereiro/2006

5

96

2

17

1

5

8

118

Março/2006

8

181

2

53

1

4

11

238

Abril/2006

9

210

3

56

1

5

13

271

Maio/2006

11

396

3

60

1

5

15

461

Junho/2006

7

213

3

61

2

12

12

286

Julho/2006

13

324

3

32

2

47

18

403

Agosto/2006

17

403

7

168

4

76

28

647

Setembro/2006

13

287

3

91

2

33

18

411

Total

114

2709

35

706

18

210

167

3625

Definição da metodologia de recolha

No processo de escolha da metodologia de recolha do Inquérito aos Visitantes 2005/2006, tal
como no de 2001, teve-se em conta que, com este inquérito, se pretendia obter:
−

Informação relativamente a toda a viagem e não apenas a parte;
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−

Informação sobre o total de despesas efectuadas durante a estada;

−

Informação relativa ao universo de turistas da Região, incluindo os de nacionalidade
portuguesa e independentemente do meio de alojamento escolhido;

−

Informação relativa a opiniões e satisfação;

−

Informação com qualidade, mas exequível do ponto de vista da sua implementação no
campo e dos seus custos.

Das metodologias referidas, a que melhor se adequa e responde a estas necessidades é o
Inquérito de Fronteira.
Esta metodologia, quando aplicada aos Açores, apresenta diversas vantagens, para além das
já indicadas em termos genéricos na sua apresentação:
−

O acesso à Região faz-se, essencialmente (não se pode dizer na totalidade, devido a
cruzeiros ocasionais e ao movimento de iates que, apesar de tudo, têm pouca
expressão no total de visitantes,), por via aérea e apenas por três pontos: os
aeroportos de Ponta Delgada, Lajes e Horta. Isto traduz-se numa relativa facilidade de
implementação da recolha, quer em termos logísticos, quer de custos;

−

Estes aeroportos situam-se nas ilhas onde existem núcleos do Serviço Regional de
Estatística, o que permite um maior controle e apoio logístico ao trabalho de campo;

−

Nestes aeroportos, consegue-se abranger o universo dos turistas, independentemente
da nacionalidade, da proveniência dentro da Região e do meio de alojamento escolhido.

Dentro dos Inquéritos de Fronteira, optou-se por fazer um inquérito por amostragem, à saída
da Região e com um processo misto de entrevista directa e entrega dos questionários para
preenchimento pelos turistas, com devolução antes do embarque.
Fica assim assegurado que:
−

Os turistas estão em condições de responder por toda a visita e não apenas parte
dela;

−

Os turistas estão em condições de poder emitir uma opinião acerca dos diversos
aspectos da sua estada na Região;

−

Há controle sobre a qualidade da informação fornecida e a taxa de resposta, porque
nos casos de pessoas analfabetas ou com dificuldades em responder far-se-á
entrevista e nos outros casos os agentes inquiridores darão apoio ao preenchimento e
tirarão dúvidas levantadas pelo preenchimento na altura da recolha dos boletins;
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−

Por outro lado, como o inquérito é de preenchimento simples, a maior parte das
pessoas não precisará de ser entrevistada, o que permite o recurso a um número
mínimo de agentes, diminuindo consideravelmente os custos.

6. Selecção e Formação de Agentes

Dado o processo utilizado ser um processo misto de entrevista e entrega de questionários aos
visitantes, para preenchimento pelos próprios, houve necessidade de recorrer a agentes inquiridores
para levar a cabo o trabalho de campo. A descontinuidade geográfica e o facto de haver três
aeroportos de acesso da Região ao exterior, levou à necessidade de recrutar agentes em cada uma
das ilhas onde se situam os aeroportos em causa, tendo-se seleccionado cinco agentes: um para a
Horta, dois para as Lajes e dois para Ponta Delgada (nestes últimos casos, optou-se por recorrer a
dois agentes, dada a maior intensidade do tráfego de passageiros).
Os critérios de selecção dos agentes foram, sobretudo, cinco:
−

Domínio da língua inglesa (obrigatória) e outras línguas estrangeiras (não
necessariamente);

−

Experiência anterior de realização de inquéritos para o INE;

−

Facilidade de comunicação;

−

Sentido de responsabilidade;

−

Actividade profissional ligada ao sector do turismo (condição preferencial, mas não
obrigatória).

Com base nestes critérios, os agentes recrutados dominavam ou pelo menos o inglês,
apresentando alguns deles experiência anterior como agentes de outros inquéritos do SREA. Todos
demonstraram ter sentido de responsabilidade e boa capacidade de comunicação.
Na formação, que teve a duração de um dia (7 horas), abordaram-se os seguintes pontos:
−

Explicação dos objectivos do inquérito;

−

Explicação da estrutura do inquérito, seguindo todas as questões e respectivas
instruções de preenchimento;

−

Explicação de como deve decorrer o trabalho de campo, nomeadamente na distribuição
e recolha dos questionários, abordagem dos visitantes e realização das entrevistas;

−

Aspectos burocráticos.
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Foram ainda entregues documentos de apoio (notas para o trabalho no aeroporto, instruções
para a condução das entrevistas, relatório do entrevistador e fichas de controle do trabalho de
campo) e o material necessário à realização do trabalho (credenciais, instrumentos de notação,
capas e esferográficas).

7. Organização do Trabalho de Campo

O trabalho de campo decorreu nos três aeroportos já referidos (Ponta Delgada, Lajes e
Horta). Nos dias seleccionados pelo processo de amostragem atrás descrito, os agentes
apresentavam-se no aeroporto na altura de abrir o check-in do respectivo voo e distribuíam o
material (constituído por um boletim, uma capa e uma esferográfica) pelos informadores, isto é, os
passageiros não residentes na Região Autónoma dos Açores.
Cada passageiro não residente recebia um boletim, excepto no caso de grupos que viajam em
conjunto, em que apenas se entregava um exemplar a um representante, escolhido de forma aleatória,
que respondia por todo o grupo.
Na altura da distribuição, os agentes tinham de seguir os seguintes passos: identificar-se
como agentes do SREA, explicar sucintamente os objectivos do inquérito, chamar a atenção para o
anonimato e a facilidade de preenchimento do boletim e aconselhar a leitura das instruções de
preenchimento. Deveriam ainda indicar que a recolha seria feita antes do embarque e insistir no facto
de respostas incorrectas deturparem os resultados do inquérito.
Após a distribuição do material (sobre a qual o agente deveria manter um controle quanto ao
número de boletins distribuídos), cada passageiro preenchia o respectivo boletim, mantendo-se o
agente disponível para tirar alguma dúvida que surgisse.
No caso de passageiros que apresentassem grandes dificuldades em preencher o boletim ou
analfabetos, o inquérito seria feito por entrevista. As regras próprias para a execução das
entrevistas foram distribuídas aos agentes entrevistadores na altura da formação.
No caso de grupos a viajar em excursão, poder-se-ia recorrer à colaboração do guia turístico,
para a distribuição do material e a explicação dos objectivos do inquérito. No caso de grandes grupos
em excursão, apenas se faria o inquérito a um décimo dos elementos do grupo; sabendo-se que
nestes casos as características pessoais são parecidas e as da estada semelhantes para todo o
grupo, não se justificaria a sua inquirição exaustiva.
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A recolha dos boletins efectuava-se na sala de embarque, enquanto os passageiros
aguardavam o embarque. Na altura da recolha, o agente deveria dar uma vista de olhos por todo o
boletim a fim de detectar alguma falha na informação e poder, junto do passageiro, colmatá-la.
Durante a formação dos agentes, enfatizou-se a necessidade de estes estarem conscientes da
importância deste inquérito para o conhecimento do Turismo nos Açores, mantendo uma atitude de
simpatia, educação e respeito pelo informador, mas também persuasiva, levando o informador a
interessar-se pelo inquérito e a responder o melhor possível.
Depois de recolhidos todos os boletins e já fora do aeroporto, o agente devia numerar os
boletins, atribuindo a cada, um código composto por cinco dígitos (P, L ou H, conforme o aeroporto,
seguido de 4 dígitos numéricos, numa ordem sequencial crescente com início em 0001), preencher o
relatório e anexá-lo aos boletins respeitantes a esse voo. Os boletins e relatórios dos diversos voos
foram enviados no final de cada mês para a sede do SREA na Terceira, para tratamento informático.

8. Registo informático da informação

O registo informático das variáveis foi feito utilizando o software SPSS, versão 14.0, tendo-se
criado para o efeito um ficheiro de dados, processo levado a cabo em três passos: preparações
preliminares, definição das variáveis no computador e inserção dos dados.
As últimas três questões (27, 28 e 29), abertas e qualitativas, foram registadas numa tabela
em Word e alvo de uma análise de conteúdo, num processo autónomo.
Para além das variáveis contidas no próprio questionário, foram criadas outras, por
transformação de algumas já existentes, para servirem de base ao cálculo de alguns indicadores; foi
o caso, por exemplo, da duração total da estada na Região (resultante da soma dos dias passados
em cada uma das ilhas) e da dimensão do grupo que viaja (resultante da soma do número de pessoas
do sexo feminino e do sexo masculino que fazem parte do grupo).
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9. Resultados

Dada a dimensão do questionário, tornava-se impraticável pretender publicar toda a
informação que dele se pode extrair em termos de cruzamentos de variáveis.
Assim, sem prejuízo de se poder fornecer outro tipo de informação que nos possa ser
solicitada, optou-se por divulgar, através deste estudo, dois aspectos básicos e fundamentais: por
um lado, os resultados do Inquérito aos Visitantes – 2005/2006, sob a forma de quadros-síntese
do perfil do visitante dos Açores, abrangendo todas as variáveis constantes do questionário,
agrupadas em grandes blocos homogéneos: Caracterização Pessoal; Organização da Viagem;
Caracterização da Estada e Opiniões; por outro, uma análise comparativa dos resultados do
Inquérito aos Turistas levado a cabo em 2005/2006, com os resultados do Inquérito de 2001, para
que os leitores mais interessados nesta matéria possam ter uma ideia da evolução do perfil do
turista no que toca às variáveis comuns aos dois inquéritos.

Alguns aspectos a ter em conta na leitura dos resultados apresentados nos capítulos
seguintes:
a) Os dados resultantes do Inquérito aos Visitantes 2005/2006, em termos globais, são
dados que se podem considerar, com as reservas próprias de um inquérito feito por amostragem,
representativos do universo dos visitantes dos Açores no período considerado, dada a dimensão e o
carácter aleatório da amostra inquirida. No entanto, a sua leitura deverá ser efectuada com
prudência nos casos de subamostras de pequena dimensão, cujos resultados, apesar de tudo, não
quisemos deixar de apresentar.
b) Na comparação entre os resultados dos inquéritos realizados em 2001 e 2005/2006,
dever-se-á ter em conta que não foram realizados testes estatísticos (o que tornaria este estudo
demasiado pesado) que nos permitam detectar se as diferenças encontradas são estatisticamente
significativas, isto é, essas diferenças poderão não reflectir necessariamente diferenças equivalentes
entre os universos a que dizem respeito. Refira-se, no entanto, que não apareceram resultados
aberrantes, vindo até, na maior parte dos casos, confirmar o que se verifica do ponto de vista
empírico. Note-se, sobretudo, a coerência da evolução das respostas dadas aos Inquéritos de 2001 e
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2005. Esta aderência à realidade é mais um factor que permite concluir favoravelmente acerca da
representatividade da amostra e da qualidade das respostas obtidas.
c) As percentagens apresentadas nos quadros são as chamadas “valid percent”, isto é,
percentagens tendo apenas em conta o número de respostas válidas à questão.

d) Para garantir a consistência interna das respostas dadas às variáveis avaliadas através de
escalas de Likert (Características determinantes na escolha do destino Açores e Opiniões), foi
aplicado a cada uma delas o teste Alpha de Cronbach, tendo-se obtido valores próximos de 0,8 (o
que indica uma boa consistência interna).

9.1.Caracterização dos turistas 2005/2006

Entre os turistas inquiridos em 2005/2006, cerca de 70% apresentam idades compreendidas entre
os 25 e os 54 anos,
observando-se a maior

Gráfico 1 - Distribuição dos turistas, por escalão
etário
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essencialmente,

provenientes de países europeus, sobretudo dos Países Nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suécia e
Islândia) e dos países da diáspora (EUA e Canadá) (Gráfico 2).
Por outro lado, apenas 16,5% dos inquiridos declararam ter ascendência açoriana.
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Gráfico 2 - País de residência
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A maioria viaja só, ou em casal e apenas 9 % dos inquiridos viajavam com menores de 18 anos
(Gráfico 5). Os Açores não constituem, assim, neste momento, um destino de férias de famílias com
crianças.
Gráfico 5 - Composição do grupo que viaja
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e “Visitas a familiares e amigos” (Gráfico 6).
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Apenas 24,4 % dos turistas considerou a hipótese de destinos alternativos, sendo esses,
essencialmente, destinos insulares (42,9%) e europeus (27,6%) (Gráfico 7).
Gráfico 7 - Principais destinos alternativos
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Cerca de 32,6% dos turistas inquiridos declarou como principal fonte de informação a
“Recomendação de familiares ou amigos” ou “Visita anterior” (Gráfico 8). A julgar pelos resultados
obtidos, a propaganda de “boca-a-boca”, funciona, de facto, no caso dos Açores e de uma maneira
positiva. A importância do item “Outra” ficou a dever-se à resposta “sou natural dos Açores”.
Gráfico 8 - Principal fonte de informação
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De salientar a primazia dos destinos insulares (sobretudo Madeira, Canárias, Cabo Verde, Cuba e
outras ilhas das Caraíbas) que, aliada à importância dada à “Novidade e exotismo das ilhas” como
uma das características mais importantes na escolha dos Açores (Gráfico 9), vem comprovar a
atracção exercida pelas ilhas como destino turístico. Com efeito, de acordo com o International

Scientific Council for Island Development – INSULA , as ilhas são o segundo maior destino turístico,
depois da categoria das cidades históricas.
Gráfico 9 - Características determinantes na escolha do destino
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“Paisagem”, “Natureza”, “Ambiente calmo” e “Novidade e exotismo das ilhas” foram as
características consideradas mais importantes na escolha do destino Açores, classificadas numa
escala de 1 a 5. De salientar, o facto de entre as consideradas menos importantes se encontrarem
“Vida nocturna” e “Compras”, evidenciando a imagem de um destino ecológico e calmo, aliado ao
exotismo próprio dos destinos insulares, que os turistas, nitidamente, procuram quando optam pelos
Açores (Gráfico 9).
A maioria recorreu a Agências de Viagens (82,6%), sobretudo para serviços como “Viagem e

alojamento

com

pequeno-almoço”
(42,2%)

e

Gráfico 10 - Ilhas visitadas
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visitadas, incluindo as
visitas de menos de um dia, foram S. Miguel, Terceira e Faial, com uma clara concentração em S.
Miguel (Gráfico 10).
A duração média da estada na Região foi de 9,1 dias. É interessante notar que as ilhas com uma
maior duração média da estada, são ilhas periféricas como a Graciosa e as Flores, sugerindo que os
seus visitantes são sobretudo emigrantes de férias ou turistas com estadas prolongadas. Na
Terceira e em S. Miguel, a estada ronda os seis/sete dias, a sugerir estadas de curta duração em
trabalho ou turismo mais organizado, normalmente com duração de uma semana. Finalmente, o Pico,
Faial e Corvo apresentam a menor duração da estada - o Faial, por ser uma das ilhas do Circuito
Açoriano, à qual cabe a menor parte da estada e o Pico e Corvo, por serem ilhas onde muitos
visitantes acabam por não pernoitar, indo visitá-las por períodos inferiores a 24 horas, a partir das
ilhas mais próximas, como o Faial ou as Flores (Gráfico 11).
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Gráfico 11 - Duração média da estada, por ilha
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O tipo de alojamento escolhido é, essencialmente, o “Hotel”, seguido de “Casa de amigos e familiares”,
estando este último directamente relacionado com o turismo étnico.
Na categoria “Outro”, estão incluídos meios de alojamento, como: parques de campismo, quartos ou
apartamentos arrendados e iates
(principalmente

usados

por

Gráfico 12 - Tipo de alojamento escolhido
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parte de naturais dos Açores,
residentes em Portugal ou emigrados nos EUA ou Canadá, que mantêm casa na Região) (Gráfico 12).
As actividades mais frequentes entre os turistas, durante a sua estada na Região, são: “Provar a

gastronomia açoriana”, “Compras”, “Espeleologia e vulcanismo”, ou seja, visitas a grutas e
manifestações vulcânicas, “Visitas a monumentos”, “Utilização de serviços de rent-a-car” e
“Aquisição de artesanato e produtos regionais”. De salientar, a baixa percentagem observada na
prática de desportos como o golfe, mergulho e pesca desportiva e mesmo na observação de cetáceos,
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que têm registado um grande desenvolvimento nos últimos anos, em termos de criação de empresas
e infra-estruturas com elas relacionadas (Gráfico 13).
Gráfico 13 - Actividades levadas a cabo
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Gráfico 14 - Estrutura das despesas
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natural”, “Hospitalidade dos residentes” e “Segurança”. As piores opiniões relacionam-se com as
“Estradas e sinalização”, “Transportes marítimos inter-ilhas”, “Transportes aéreos inter-ilhas” e
“Vida nocturna” (Gráfico 15).
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Gráfico 15 - Estrutura das Opiniões dos turistas
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Gráfico 16 - Grau de Satisfação
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A confirmá-lo, estão os resultados obtidos
nos indicadores de satisfação, expectativas e
fidelização, apresentados nos gráficos abaixo.

Gráfico 17 - Preenchimento das
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informação existente.
No entanto, para 33,6 % dos inquiridos a sua estada nos Açores revelou-se melhor do que esperava
(Gráfico 17).
A grande maioria não hesitou em afirmar que voltaria aos Açores (cerca de 88 %) e que
recomendaria aos amigos este destino (cerca de 75%) (Gráficos 18 e 19).
Estes resultados são muito
positivos pois, como refere

Gráfico 18 - Recomendaria a um amigo?
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9.2.Análise da Evolução do Perfil do Turista 2001/2006

Como foi já referido, a comparação entre os resultados dos inquéritos de 2001 e 2006 deve
ser feita com prudência, dado não se terem realizado os testes que nos permitem detectar se as
diferenças encontradas são estatisticamente significativas. No entanto, em ambos os casos, a
metodologia de amostragem e de recolha foram idênticas (trata-se de inquéritos realizados nos
aeroportos, à saída da Região, com recurso a agentes, num processo misto de entrevista e autopreenchimento, dirigidos apenas a não residentes) e a grande maioria das variáveis constantes dos
respectivos questionários são comuns. Assim, embora com algumas reservas, pensamos que a
comparação dos resultados destes inquéritos, realizados com cinco anos de intervalo, permite tirar
algumas conclusões interessantes em termos de evolução da procura turística dos Açores.
Os questionários que serviram de base aos dois inquéritos encontram-se em Anexo.
Nesta comparação, apenas foram utilizadas as variáveis comuns aos dois inquéritos e no caso
das que são correspondentes, embora com designações diferentes, mencionam-se as duas
designações separadas por uma barra.
A dimensão e distribuição, por aeroporto e tipo de voo, das amostras efectivamente utilizadas
nos dois inquéritos, foram as seguintes:

Quadro 3 - Dados das amostras dos Inquéritos aos Turistas 2001
e 2005/2006

2001

2005/2006

2511

3627

Ponta Delgada

1874

2707

Lajes

476

706

Horta

161

210

Regular

2049

3082

Fretado

462

542

Total de questionários
Nº de questionários por aeroporto

Nº de questionários por tipo de voo
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Da análise comparativa dos resultados dos dois inquéritos, são de destacar os seguintes aspectos:

Em

Gráfico 20- Distribuição dos turistas, por
escalão etário
2001

30
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5
0

2006

2006,

aumento
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nos
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um
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de
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últimos

escalões, sobretudo a partir dos
55 anos. Em contrapartida, os
escalões mais baixos, até aos 44
<18
anos

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

anos, registaram os decréscimos.

>64

Apesar desta tendência, 67% dos
Escalão etário

visitantes dos Açores, em 2006,
situavam-se entre os 25 e os 54 anos, mantendo-se a idade média ainda no escalão dos 35-44 anos,
embora mais próxima dos 44 anos (Gráfico 20).
Em termos de residência,
mantém-se a supremacia

Gráfico 21 - País de residência
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Em

contrapartida, registou-se um decréscimo de provenientes dos países receptores da emigração
açoreana, particularmente do Canadá, o que pode reflectir, por um lado, o menor apelo que as origens
exercem sobre as segundas e terceiras gerações de emigrantes açoreanos a residir nesses países e,
por outro, a melhoria das condições de vida na Região, que permite aos que aqui residem ir visitar os
seus familiares a esses países e não apenas receber as suas visitas (Gráfico 21).
Isto traduziu-se, como é natural, num decréscimo percentual dos visitantes com ascendência
açoreana. Enquanto em 2001, 18,8% declarou ascendência açoriana, em 2006, apenas 16,5 % a
tinha.
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O aumento da percentagem de “Reformados”, consequência da evolução da idade, atrás referida, é o
aspecto

mais

registo,

em

digno

de

termos

de

Gráfico 22 - Situação perante a actividade

situação perante a actividade
Outra

(Gráfico 22).
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“Secundário”, tendo havido um decréscimo do “Superior Universitário” (Gráfico 23).
Gráfico 23 - Grau de instrução

A dimensão média do grupo que
50
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%
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%, em 2001, passou para 31,6%,
em 2006). Em contrapartida, há

mais pessoas a viajarem em casal ou em grupos de adultos, integrados em viagens organizadas,
registando-se ainda um ligeiro aumento de famílias com menores de 18 anos (estas últimas,
passaram de 7,7% em 2001, para 9% em 2006).

Os aspectos mais relevantes,
em termos de motivo da viagem,
são o aumento registado ao

Gráfico 24 - Motivo principal da viagem
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anteriormente de residência e
ascendência açoriana (menos residentes em Portugal e menos visitantes com ascendência açoriana),

Estudo sobre os Turistas que visitam os Açores 2005 – 2006

bem como a aposta da Região no desenvolvimento do turismo, nomeadamente, através de voos
charter, explicam esta evolução ao nível do motivo. (Gráfico 24).
A percentagem dos que consideraram destinos alternativos, não registou uma alteração
significativa, de 22,3%, passou para 24,4% em 2006.

Entre

os

destinos

alternativos

considerados,

destaca-se

o

verificado

Gráfico 25 - Principais destinos alternativos
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situados em África (sobretudo Marrocos, Tunísia e Egipto) e América Latina (sobretudo Brasil e
México). Em contrapartida, Portugal Continental, Europa e América do Norte registaram um
decréscimo (Gráfico 25).
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As

características

Gráfico 27 - Características determinantes na escolha
do destino Açores
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Agências de Viagens ( de
75,6% em 2001, passou-se para 82,6% em 2006) tendo-se registado um aumento, sobretudo, ao
nível das modalidades de “Viagem tudo incluído” ( de 10,2%, para 13,7%) e “Viagem e alojamento com

pequeno almoço” (de 35,8%, para 42,2%). Os montantes pagos à agência registaram um ligeiro
aumento, de 516 € em 2001, para 609 € em 2006, por pessoa e de 829 € para 1193 €, por viagem
(v. Quadro 4, pág. 66).
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A duração média da
Gráfico 29 - Duração média da estada
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ilhas. No entanto, dada

a reduzida dimensão da amostra de turistas que visitam cada uma das ilhas, apenas a diferença
registada na Terceira e S. Miguel pode ser considerada significativa, havendo nas outras ilhas a
possibilidade de se verificar não uma alteração do perfil, mas a influência de casos isolados que
alteram a média (Gráfico 29).

O tipo de alojamento escolhido

Gráfico 30 - Tipo de alojamento

privilegia ainda mais o “Hotel”, o que
Nº de dias

é natural dado, por um lado, o
aumento da oferta hoteleira que se
verificou exactamente no período
entre os dois inquéritos e, por

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2001

Hotel

outro, a existência de um tipo de

Turismo
Rural

2006

Pensão

turismo mais organizado e em

Casa de
amigos ou
familiares

Outro

grupo, que leva à utilização priveligiada deste tipo de alojamento. Em todos os restantes, registou-se
uma

quebra

(Gráfico 30).

Gráfico 31 - Actividades levadas a cabo
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“Visitas a monumentos”. De salientar o aumento registado em: “Observação de cetáceos”e “Circuitos
turísticos”, apesar da ainda diminuta expressão (Gráfico 31).

Como se pode observar no

Gráfico 32 - Estrutura dos gastos dos turistas
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tanto por pessoa, como por dia, aumentou apenas ligeiramente de 410 € em 2001, para 437€ em
2006 e de 61€ para 86€, respectivamente (v. Quadro 4, pág. 67)
Como se pode verificar a partir do Gráfico 33, a estrutura das classificações atribuídas aos diversos
itens, não se alterou muito de 2001 para 2006, continuando o “Ambiente natural”, a “Hospitalidade

dos residentes” e a “Segurança” a constituírem os pontos fortes da Região.
De um modo geral, as opiniões emitidas pelos turistas em relação a todos os itens foram
ligeiramente

melhores

em

Gráfico 33 - Estrutura das opiniões dos turistas
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Se encararmos as Opiniões
como um indicador que mede a qualidade da experiência turística, reflectindo a alteração das
condições oferecidas pelo destino e das expectativas dos turistas em relação a ele (Clifford, 1995),
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então podemos dizer que, entre 2001 e 2006, não houve alterações profundas a estes dois níveis,
nos Açores. Aos olhos dos turistas, os pontos fracos e fortes da Região mantêm-se praticamente
os mesmos em 2001 e 2006.
Apesar de uma diminuição
Gráfico 34 - Fidelização
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afirmativamente a estas questões (Gráfico 34).

Em termos gerais, da comparação dos resultados dos dois inquéritos, parece-nos legítimo concluir
que, entre 2001 e 2006, houve uma evolução no sentido de os turistas que visitam os Açores serem
menos jovens, com um nível cultural ligeiramente inferior, continuam a viajar maioritariamente
sozinhos ou em casal, mas integram-se mais em viagens organizadas e em grupos de adultos,
continuam a valorizar a “Beleza natural”, o “Ambiente calmo” e a “Novidade e exotismo das ilhas” e
continuam a ter como referência, sobretudo, a “Recomendação de familiares e amigos”, mas cada vez
mais recorrem à internet e às agências de viagens como fonte de informação.
Enquanto em 2001, as características apresentadas pela maioria dos turistas se enquadravam
claramente na tendência actual de evolução da procura turística ao nível mundial (que, segundo
Norbert Vanhove (1998), está a assumir um carácter cada vez mais “verde”, mais experimentado,
com maior nível cultural, mais individual e independente, mais responsável, espontâneo, mais em busca
do autêntico e do personalizado) em 2006, por força da acção exercida sobre a procura turística,
nomeadamente, através da criação de voos charter, para corresponder à oferta hoteleira entretanto
criada na Região, começa-se a delinear uma mudança, ainda que ligeira, do perfil do turista que visita
os Açores.
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10.Conclusões

Com este estudo não tivemos a pretensão de esgotar o tema da caracterização dos turistas
que visitam os Açores. Estamos conscientes de que muito ficou por analisar e muito se poderá
melhorar (em termos de metodologia e de conteúdo do questionário) em futuras realizações de um
Inquérito junto dos turistas. No entanto, o modesto contributo que este inquérito veio trazer para o
conhecimento dos turistas e das suas opiniões, poderá servir, nesta etapa do desenvolvimento do
Turismo nos Açores, para uma reflexão, por parte dos responsáveis, sobre qual o rumo que esta
actividade deve tomar na Região, de modo a garantir uma competitividade sustentável a longo
prazo.
Pelos resultados do Inquérito aos Visitantes 2005-2006, podemos observar que a maioria dos
turistas que visitam os Açores são adultos ainda jovens (na casa dos 40), em idade activa, com
formação de Nível Superior, viajando em “Negócios ou Trabalho” ou em “Descanso e Lazer”,
maioritariamente sozinhos ou com outro adulto e que valorizam, sobretudo, a “Beleza natural”, o
“Ambiente calmo” e a “Novidade e exotismo das ilhas”. A sua posição relativamente ao rumo a tomar
pelo Turismo nesta região, expressa nas opiniões e nos itens que valorizaram, parece-nos clara: a da
não massificação do Turismo nos Açores.
A posição destes turistas está de acordo com uma das mais significativas tendências do
Turismo actual: o Turismo Responsável (que abarca um conjunto de tipos de Turismo semelhantes
nos seus princípios, embora com diferentes designações e âmbitos, como o Ecoturismo, o Turismo
Alternativo, o Turismo Sustentável e o Turismo Suave), que se contrapõe ao Turismo de Massas.
Na realidade, segundo Rod Davidson (1992), citado por Joaquim (1997, p. 86), o Turismo
Responsável distingue-se do Turismo de Massas pelos seguintes aspectos: “usa recursos que

pertencem e/ou são geridos pelas comunidades de acolhimento; traduz-se em empresas de pequena
dimensão; privilegia o contacto directo entre as populações locais e os visitantes, enfatizando o
entendimento mútuo e igualitário entre ambos; privilegia um desenvolvimento amigo do ambiente;
caracteriza-se pela autenticidade; assenta nas potencialidades locais”.
Autenticidade é a palavra-chave. Segundo Pauchant (2000), um número cada vez maior de
turistas, independentemente da sua idade e nível de rendimento, mas de forma directamente
relacionada com o seu nível de educação, mostram uma grande apetência por destinos autênticos. E
o que são os destinos autênticos? Ainda segundo esta autora, os destinos autênticos são aqueles
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que oferecem algo de único, verdadeiro, original, que reflecte a identidade de um território e não pode
ser transportado ou experimentado fora dele.
Como refere Ferreira (1999), as políticas de Turismo centradas sobre o crescimento das
entradas de turistas e assentes em conceitos importados directamente do marketing empresarial,
como a aposta na qualidade dos produtos-serviços e a satisfação do cliente, podem resultar no
médio prazo. No entanto, são insuficientes para a construção de um futuro sustentado a longo
prazo. “Não basta construir infra-estruturas, criar externalidades para as empresas, aplicar

normativas genéricas de qualidade aos empreendimentos, apoiar financeiramente o investimento,
formar pessoal para a operação e promover os destinos e os produtos...é necessário estabelecer
parcerias e áreas de consenso com o ordenamento do território, o ambiente e os recursos naturais e
a cultura...” (Ferreira, 1999, p.20). Continuando a citar este autor, “Numa perspectiva de longo prazo,,
é na identidade eco-cultural que podemos encontrar os factores chave de sucesso para um Turismo
competitivo e durável. O Turismo de massas tornou-se indesejável para a sustentabilidade dos
destinos, isto é, criou situações e dinâmicas destrutivas da base de recursos não renováveis em que
assenta a própria atractividade turística.” (p. 21).
Apesar de se estarem a seguir políticas mais activas para atrair turistas, a Região Autónoma
dos Açores, pela sua forte e rica identidade eco-cultural, constitui um destino autêntico, capaz de
gerar, por si só, uma grande atractividade turística, junto de um número cada vez mais alargado de
“turistas responsáveis”.
Assim, a par da necessidade de continuar a desenvolver os meios para trazer à Região mais
turistas, há que, simultaneamente, preservar o meio ambiente, o património, a cultura e a maneira de
estar e viver da comunidade local que, numa perspectiva de longo prazo, constituem a chave da
atractividade e sustentabilidade dos Açores como destino turístico.

Estudo sobre os Turistas que visitam os Açores 2005 – 2006

BIBLIOGRAFIA

AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS (1996), Framework for the collection and publication of

Tourism Statistics.
BARRETTO, Margarita (1999), Manual de Iniciação ao Estudo do Turismo, Papirus Editora, Campinas
SP Brasil (7ª edição)

CLIFFORD, Gordon (1995), What tourism managers need to know, World Conference on Sustainable
Tourism, Lanzarote, 1995

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA (1995), Directiva 95/57/CE do Conselho, de 23 de Novembro de
1995, relativa à recolha de informações estatísticas no sector do turismo, Jornal Oficial das
Comunidades Europeias

CORREIA, Isabel Cristina (2002), Caracterização da Procura Turística dos Açores: uma abordagem
do ponto de vista estatístico, Tese de mestrado, FEUC

CROMPTON, J.L. (1992), Structure of vacation destination choice sets, Annals of Tourism Research,
Vol. 19, 420-434
EUROSTAT (1998), Metodologia Comunitária sobre Estatísticas do Turismo.
FERREIRA, Manuel Reis (1999), Estratégia e Política de Turismo, Revista Nova Economia, nº 15, 1º
Semestre, Universidade Nova de Lisboa, 19-21
FERREIRA, Pedro da Veiga França (2000), O Turismo em zonas ultraperiféricas, Economia &
Prospectiva, nº 13/14, Jul/Dez 2000

HILL, Manuela Magalhães e Andrew (2000), Investigação por Questionário, Edições Sílabo Lda.,
Lisboa.
INSULA (1998), Towards a new tourism culture in islands, Tourism and Sustainable Development –
the island experience.
JOAQUIM, Graça (1997), Da identidade à sustentabilidade ou a emergência do “turismo responsável”, Revista Sociologia – Problemas e Práticas, nº 23, Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia do ISCTE, 71-100
OMT (1995), Rassemblement et presentation des Statistiques du Tourisme – Manuel Technique nº 4

59

Estudo sobre os Turistas que visitam os Açores 2005 – 2006

OMT (1999), Data Collection and Analysis for Tourism Management, Marketing and Planning – a

Manual for Managers and Analysts
OMT (1995), Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics Technical Manual nº 1
PAUCHANT, Étienne (2000), Vous avez dit authentique?, Espaces, 169 (Mars), 13-14

PEREIRA, Alexandre (1999), Guia Prático de utilização do SPSS – Análise de dados para Ciências
Sociais e Psicologia, Edições Sílabo, 2ª edição

PESTANA, Maria Helena e GAGEIRO, João Nunes (2000), Análise de Dados para Ciências Sociais, a
complementaridade do SPSS, Edições Sílabo, 2ª edição

REIS, Elizabeth (1997), Estatística Multivariada Aplicada, Edições Sílabo Lda, Lisboa
SALMONES, Natalia Rodriguez (1998), The use of statistical operations at frontiers for estimating

tourist spending in the context of the free movement of people: some comments on the Seminar on
Statistics at Frontiers held by the WTO, 4th International Forum on Tourism Statistics, Copenhagen.
SCHMIDT, Hans-Werner (2000), Eurostat experience of implementing Council Directive 95/57/EC on
the collection of statistical information in the field of tourism, 5th International Forum on Tourism
Statistics, Glasgow

SREA (2001), Estatísticas dos Transportes -1999
TRINDADE, António (1997), Turismo português: reflexões sobre a sua competitividade e
sustentabilidade, Texto elaborado com base na intervenção no Seminário do GEPE, Estratégias do
Turismo em Portugal, 11/7/1997
UNITED NATIONS (1994), Recommendations on Tourism Statistics, Department for Economic and
Social Information and Policy Analysis
VANHOVE, Norbert (1998), La globalizatión de la demanda turística e el impacto sobre la estrategia
de mercado, Papers de Turisme, nº 23

VIEGAS, Maria Margarida Viçoso de Arrais (1997), As estatísticas do Turismo e a uniformização de
conceitos, Revista de Estatística, 3º Quadrimestre, nº6, INE, 89-104
VIEGAS, Maria Margarida Viçoso de Arrais (1997), A estatística no estudo do fenómeno Turismo:

aplicação de técnicas estatísticas multivariadas na segmentação da procura turística do Algarve
Tese de Mestrado, ISEGI

Estudo sobre os Turistas que visitam os Açores 2005 – 2006

VOGT, STEWART & FESENMAIER (1998), Communication Strategies to Reach First-Time Visitors,
Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 7 (2), 69-87

61

Estudo sobre os Turistas que visitam os Açores 2005 – 2006

63

Anexos

Estudo sobre os Turistas que visitam os Açores 2005 – 2006

Quadro 4 - Perfil dos visitantes dos Açores - 2005/6 vs 2001
CARACTERIZAÇÃO PESSOAL
Idade (%)
menos de 18 anos
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 e mais
Idade média (escalão)
País de residência (%)
Portugal
EUA
Canadá
Países Nórdicos
Alemanha
Outros Países Europeus
Outros
Ascendência açoriana (%)
Sim
Situação perante o trabalho (%)
Exerce profissão
Reformado
Estudante
Outra
Grau de instrução (%)
Nível Básico
Nível Secundário
Nível Superior Politécnico
Nível Superior Universitário
Dimensão média do grupo que viaja (nº)
Número médio de pessoas
Composição do grupo que viaja (%)
Um adulto
Casal
Grupo de adultos
Grupos com menores de 18 anos
Outro

Inquérito 2001

Inquérito
2005/2006

1,5
9,8
27,8
22
22,1
12,1
4,8
35-44 (4,1)

0,8
5,8
23
20,2
23,8
17,8
8,6
35-44(4,5)

71,6
6,8
9,5
3,4
1,6
5,9
1,2

59,9
7,6
6,6
14
3,7
6,1
2

18,8

16,5

78,5
6,1
6,3
9,1

76,1
13,3
5
5,7

17,3
27
12,3
43,4

17,6
28,7
14,3
39,4

1,54

1,78

63,2
26,3
2,8
7,7
-

31,6
33,7
10,6
9
15

65
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Quadro 4 - Perfil dos visitantes dos Açores - 2005/6 vs 2001
(continuação)
ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM
Motivo principal da viagem (%)
Visitas a familiares e amigos
Descanso e lazer
Negócios ou trabalho
Outro
Primeira visita (%)
Sim
Considerou destinos alternativos (%)
Sim
Principais destinos alternativos (%)

Inquérito 2001

Inquérito
2005/2006

20,4
38,7
39,8
1,2

13,2
54,2
31,6
1,1

40,5

48,6

22,3

24,4

Destinos Insulares
38,1
42,9
Portugal Continental
9,1
5,6
Outros, na Europa
30,1
27,6
Outros, na América do Norte
4,2
2,4
Outros, na América Latina
4,9
7,2
Outros, na Ásia e Extremo Oriente
3,2
1,3
Outros, em África
2,1
7,5
Outros, na Austrália
1,1
1,3
Diversos, não especificados
3,9
4,0
Principal fonte de informação (%)
Visita anterior
21
12,4
Indicação de Agência de Viagens
11,4
14,5
Internet
4,3
14,3
Publicidade
3,9
5,6
Jornais
0,5
2,1
Televisão
2,1
1,4
Revistas
1,3
2,1
Artigos e documentários não publicitários
2,5
2,8
Motivos profissionais
4,3
7,6
Recomendação de familiares e amigos
32,2
20,2
Outra
20,4
22,6
Características determinantes na escolha dos Açores como destino (média, numa escala de 1 a 5)
Novidade, exotismo das ilhas
3,59
3,53
Segurança
3,31
3,18
Custo
2,94
2,95
Eventos culturais
3,27
2,53
Eventos religiosos
2,15
2,11
Ambiente calmo
3,83
3,54
Fama como local de lazer
3,21
2,87
Compras
2,02
1,96
Vida nocturna
1,93
1,83
Prática de desportos
2,38
2,14
Clima
3,39
3,25
Beleza natural/Paisagem
4,34
4,04
Natureza, fauna, flora e vulcanismo
3,94
Gastronomia local
2,86
Recurso a Agência de Viagens (%)
Sim
75,6
82,6
Serviços incluidos (%)
Viagem tudo incluido
10,2
13,7
Viagem e alojamento meia pensão
4,8
8,2
Viagem e alojamento c/ pequeno almoço
35,8
42,2
Só transporte
47,2
33,6
Só reserva de alojamento
1,3
1,1
Outros serviços
0,7
1,2
Montante médio pago à agência de viagens (euros)
Por pessoa
516
609
Por viagem
829
1193
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Quadro 4 - Perfil dos visitantes dos Açores - 2005/6 vs 2001
(continuação)
CARACTERIZAÇÃO DA ESTADA
Ilhas visitadas, incluindo visitas de menos de 1 dia (%)
Sta Maria
S. Miguel
Terceira
Graciosa
S. Jorge
Pico
Faial
Flores
Corvo
Duração média da estada (nº de dias)
Na Região
Sta Maria
S. Miguel
Terceira
Graciosa
S. Jorge
Pico
Faial
Flores
Corvo
Tipo de alojamento escolhido (%)
Hotel
Turismo Rural
Pensão
Casa de amigos ou familiares
Outro
Actividades levadas a cabo durante a estada na Região (% de Sim)
Utilização de serviços de rent-a-car
Circuitos turísticos organizados por agências de viagens
Compras
Golfe
Percursos a pé pelo interior das ilhas
Pesca desportiva
Mergulho subaquático
Observação de cetáceos e golfinhos
Zonas balneares
Espeleologia/vulcanismo
Visitas a monumentos
Eventos culturais (teatro, cinema, exposições, concertos, etc)
Eventos desportivos
Espectáculos de folclore
Provou a gastronomia açoriana
Aquisição de artesanato e produtos regionais
Vida nocturna (pubs ou discotecas)
Festas populares
Gasto médio (euros)
Por pessoa
Por dia
Estrutura dos Gastos (%)
Alojamento
Restaurantes e similares
Transportes (táxis, rent-a-car, excursões,etc.)
Entretenimento, lazer
Compras
Outras

Inquérito 2001

Inquérito
2005/2006

2,6
45,0
17,9
1,7
4,7
11,6
13,8
2,2
0,4

1,3
47,0
24,3
1,2
2,8
9,3
12,4
1,5
0,3

10,3
8,7
6,2
6,6
7,3
6,5
4,1
3,9
7,2
1,5

9,1
5,9
6,6
6,5
8,0
5,0
3,8
3,3
7,9
2,5

56
5,4
11,5
27,4
9

67,5
2,2
8,5
16,7
5,1

41,4
9,7
56,4
3,4
30,4
5,2
3,2
7,0
28,1
42,6
18,7
12,0
78,3
27,0
-

38,0
19,7
46,7
3,5
19,4
2,8
2,4
12,7
24,9
46,7
38,3
13,4
4,0
13,3
69,3
34,3
17,5
20,8

410
61

437
86

18,8
30,2
16,6
6,0
22,0
6,5

17,9
27,3
16,0
6,9
22,1
9,7
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Quadro 4 - Perfil dos visitantes dos Açores - 2005/2006 vs 2001
(continuação)
OPINIÕES (média, numa escala de 1 a 5)
Acesso
Ligações aéreas
Aeroportos
Qualidade
Apoio ao turista
Estradas, sinalização, estacionamento
Transportes dentro da ilha
Transportes marítimos inter-ilhas
Transportes aéreos inter-ilhas
Serviços prestados pelos estabelecimentos hoteleiros
Serviços prestados pelos restaurantes
Gastronomia local
Vida nocturna
Compras
Desportos
Hospitalidade dos residentes
Cultura
Segurança
Ambiente natural
Clima
Custo
Custo total da estada
Preço do alojamento
Preço das refeições
Opinião Global sobre a estada

SATISFAÇÃO, EXPECTATIVAS E FIDELIZAÇÃO
Grau de Satisfação (%)
Completamente satisfeito
Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito
Insatisfeito
Esta visita aos Açores foi: (%)
Melhor do que esperava
Próxima do que esperava
Pior do que esperava
Fidelização (% de Sim)
Recomendaria a um amigo que viesse aos Açores?
Voltaria?

Inquérito 2001

Inquérito
2005/2006

3,53
3,80

3,59
3,50

3,42
3,11
3,35
3,37
3,45
3,76
3,63
4,00
3,16
3,35
3,59
4,25
3,78
4,10
4,54
3,69

3,48
3,28
3,47
3,25
3,39
3,94
3,78
3,97
3,29
3,45
3,72
4,24
3,96
4,12
4,60
3,86

3,47
3,28
3,37

3,52
3,48
3,43

-

4,11

Inquérito 2001

Inquérito
2005/2006

-

21,9
45,4
31,5
0,9
0,3

-

33,6
63,4
3,0

89,4
83,9

87,5
75,4
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Questionários

Instrumento de notação do Subsistema
Estatístico Regional (Dec Leg. Reg. 29/87/A de
17 de Setembro, artº 3 alínea a), registado no
SREA sob o número 110, válido até 31/12/2006.

Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo
SERVIÇO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DOS AÇORES

Informar para saber...
...saber para desenvolver

INQUÉRITO AOS VISITANTES – 2005/2006

VISITORS SURVEY- 2005/2006

Caro visitante:
Obrigado por ter visitado os Açores.
Esperamos que tenha tido uma estada agradável.
Antes de partir, gostaríamos de pedir a sua colaboração através do preenchimento, o
mais correcto possível, deste questionário.
Como poderá verificar o questionário não é assinado, pelo que não se poderá
identificar quem o preencheu, assegurando-se assim a confidencialidade das respostas.
A informação que nos fornecer ajudar-nos-á a melhor planear e desenvolver o turismo
na Região Autónoma dos Açores.
Por favor, leia as instruções antes de começar o preenchimento.
(Ver instruções no verso) Æ

Dear visitor:
Thank you for visiting the Azores.
We hope that your stay was a pleasant experience.
Before you leave, we would like you to take a few minutes to complete this questionnaire.
As you can see we are not asking for your name or signature, so please be as accurate as
possible.
The information you give will help us plan, develop and improve our tourist industry.
Answering to the questions will be easier if you read the instructions first.
( See instructions on the reverse ) Æ

Mod. SREA - 124

INQUÉRITO AOS VISITANTES – 2005/2006 / VISITORS SURVEY-2005/2006

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO / INSTRUCTIONS

•

Este questionário é para ser preenchido individualmente, excepto no caso de famílias, em que
será apenas o representante a fazer o preenchimento.

•

Todas as informações pedidas dizem respeito apenas a esta viagem.

•

Nas caixas

•

Onde aparecer |__|__|__|__| indicar um algarismo em cada espaço, preenchendo da direita

indicar com uma cruz ( Χ ) a resposta correcta.

para a esquerda. Por exemplo: |__|5 |0_|0_|
•

Nas respostas relativas a despesas, pretende-se os montantes referentes às despesas de todas as
pessoas abrangidas por este questionário.

•

Each person should fill out a separate questionnaire except those travelling as a family, who should
have their questionnaire filled out by the head of the family.

•

Please answer questions about this visit only.

•

When boxes are presented, please put a cross in the appropriate box.

•

When spaces are provided, please enter one number in each space, beginning from the right. For
example: |__|5 |0_|0_|

•

When calculating expenses for a family, please total the family expenses.

INQUÉRITO AOS VISITANTES – 2005/2006 / VISITOR SURVEY-2005/2006
Dia/Day

Mês/ Month

1. Data/ Date: |__|__| / |__|__|
2. Aeroporto de Saída da Região/ Airport of Departure:
3. Tipo de Voo/ Type of Flight :

Horta

Lajes

Carreira Regular/ Scheduled Flight

Ponta Delgada

Pico

Voo Fretado/ Charter Flight

4. Destino/ Destination: _________________________________

Caracterização Pessoal/ Personal Information
(do representante do agregado familiar, caso viaje em família/ individual or head of the family )
5. Sexo/ Sex :

M

F

6. Idade/ Age: |__|__| anos/ years
7. País de Residência/ Country of Residence:______________ Código Postal/ Zip Code:________
8. Tem Ascendência Açoriana/ Do you have Azorean Ascendency?

Sim/ Yes

Não/ No

9. Situação perante o Trabalho/ Work Situation:
Exerce profissão/ Activ professional
Estudante/ Student

Desempregado/ Unemployed

Doméstica/ Housewife

Outra/ Other. Qual/ Which one? ____________

Reformado/Retired

10. Profissão/ Profession: ______________________________
11. Grau de Instrução/ Level of Education:
Nível Básico (Até ao 9º Ano)/ Basic (Elementary)
Nível Secundário (10º ao 12º Anos)/ Secondary (High School)
Nível Superior Politécnico/ Bachelor´s Degree
Nível Superior Universitário/ University
12. Caracterização do grupo que viaja/ Characterization of the travelling group:
Sózinho/ Travel alone

→

SIGA PARA A Q14 / GO TO Q14

Casal/ Couple (Partner or Spouse)

Grupo de adultos/ Group of adults

Família com crianças/ Family with children

Sócios ou colegas de serviço/ Business Associates

Excursão organizada/ Tour group

Viagem escolar, grupo de estudantes/ School Trip

Outro/ Other (especifique/ please specify): ______________________________________________

INQUÉRITO AOS VISITANTES – 2005/2006 / VISITOR SURVEY-2005/2006
13. Número de pessoas que viajam juntas, abrangidas neste questionário (incluindo o próprio)/ Number of
persons travelling together on this trip that are comprised in this questionnaire (including yourself):
Sexo/ Sex : |__|__| M
|__|__| F

Idade(s)/ Age(s): _____________________________
Idade(s)/ Age(s): _____________________________

14. Motivo Principal da Viagem/ Main Purpose of the Visit:
(assinale apenas um/ check one only)

Descanso, Lazer/ Recreation or Leisure
Férias/ Holidays
Lua-de-mel/ Honeymoon
Participação em Festas ou Eventos Culturais/ Attend festivals or cultural events
Participação em actividades ligadas à Natureza/ Attend organized nature activities
Desporto amador/ Amateur sports: ________________________
(especifique/ please specify)

Negócios, Trabalho/ Business
Congresso ou Seminário/ Convention, conference or seminar
Feiras ou Exposições/Trade fairs and exhibitions
Reuniões de trabalho/ Attend business meetings
Vendas e Actividade Empresarial/ Business and Sales
Estudo ou Investigação/ Paid Study or Research
Desporto Profissional/ Professional Sports:___________________________
(especifique/ please specify)

Visitas a familiares ou amigos/ Visiting Family or Friends
Outro/ Other (especifique/ please specify)_________________________________________

Æ SE ASSINALOU ALGUMA DAS RUBRICAS DE “NEGÓCIOS, TRABALHO”, NÃO
NECESSITA DE RESPONDER ÀS QUESTÕES 16, 17 E 18.
Æ IF YOU CHECKED ANY “BUSINESS” ITEMS AS THE MAIN PURPOSE OF YOUR VISIT, YOU
DON’T NEED TO ANSWER QUESTIONS 16, 17 AND 18.

INQUÉRITO AOS VISITANTES – 2005/2006 / VISITOR SURVEY-2005/2006

Organização da Viagem /Trip Organization

15. Esta foi a sua primeira visita aos Açores?/ Was this your first visit to the Azores?
Sim/ Yes

→

Não/ No

Quantas vezes já visitou os Açores, excluindo esta visita/ How many times

have you visited Açores, before this visit?

1 vez/ Once
2 ou + vezes/ Two or more times

16. Considerou destinos alternativos antes de vir aos Açores?/ Did you consider other destinations before
you chose the Azores ?
Sim/ Yes

→

Qual (ou quais)?/ Where ? _________________________________________

Não/ No

17. Qual a sua principal fonte de informação ao planear esta viagem?/ What was your main source of
information while planning this trip ?
(assinale apenas uma/ check one only)

Natural dos Açores/ Born in the Azores
Visita Anterior/ Previous Visit
Indicação de Agências de Viagens/ Travel Agency
Internet
Publicidade/ Advertisement:
Jornais/ Newspapers
Televisão/ Television
Revistas/ Magazines, Periodicals
Artigos e Documentários não publicitários/ Articles and Documentaries
Motivos Profissionais/ Professional Reasons
Recomendação de familiares ou amigos/ Friend or Relative’s Recommendations
Outra /Other (especifique/ please specify)_________________________________________

INQUÉRITO AOS VISITANTES – 2005/2006 / VISITOR SURVEY-2005/2006

18. Características que considerou mais importantes na escolha dos Açores como destino turístico/
How important were each of the following characteristics in choosing the Azores as a holiday destination,
for you:
(em todas as linhas assinale com um X a importância que atribui à respectiva característica/ for each
characteristic, please check the box that represents the best answer for you)

Singularidade do destino (condições naturais e
identidade cultural)/Uniqueness of the Azores.............
Exotismo das Ilhas/ Exoticism of Islands.................
Informação disponível/Available Information..........
Convívio com familiares e amigos residentes/
Being with relatives or friends who live here.............
Segurança/ Local safety..............................................
Ambiente calmo/Quietness of the place……………...
Custo/Cost...................................................................
Eventos culturais/Cultural events..............................
Gastronomia local/ Local cuisine..............................
Eventos Religiosos/ Religious events.........................
Fama como Local de Lazer/ Reputed leisure
area.............................................................................
Compras/ Shopping....................................................
Vida Nocturna/ Night life...........................................
Prática de Desportos/ Sports.....................................
Clima/Weather............................................................
Natureza, Fauna, Flora e Vulcanismo/ Nature,
fauna, flora, volcanism................................................
Paisagem/ Landscape..................................................
Outra/Other(especifique/specify)_______________

Sem
Importância
Unimportant

Pouco
Importante
Not Very
Important

Importante
Important

Muito
Importante
Very
Important

Da Maior
Importância
Extremely
Important

1

2

3

4

5
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19. Recorreu a Agência de Viagens?/ Did you travel on a pre-paid package from a Travel Agency ?
Sim/ Yes

Não/ No

Serviços incluidos/ Which type of package did you purchase:
Viagem tudo incluido/ Trip with everything included
Viagem e alojamento meia pensão/ Trip, lodging, breakfast and lunch
Viagem e alojamento c/ pequeno almoço/ Trip, lodging and breakfast
Só transporte/ Only transportation
Só reserva de alojamento/ Only accommodation
Outros serviços/ Other services
Qual o montante total pago à Agência de Viagens/ Total cost of the package:
(incluindo todas as pessoas do agregado familiar que viaja/ including all the family members travelling together)

Euros

Outra Divisa/ Other Currency _______________
(Indicar qual/ Specify)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Caracterização da Estada / Characteristics of the Stay
20. Ilhas que visitou / Islands which you visited:
(é possível escolher mais do que um tipo de alojamento na mesma ilha/ if you stayed in more than one type of
accommodation on each island, please indicate all types by putting a cross in more than one box per island)
Duração da estada por Ilha
Duration of the Stay
Nº. de Noites
Number of
Nights

Santa Maria

|__|__|

São Miguel

|__|__|

Terceira

|__|__|

Graciosa

|__|__|

São Jorge

|__|__|

Pico

|__|__|

Faial

|__|__|

Flores

|__|__|

Corvo

|__|__|

Menos de 1 dia
Less than a Day

Tipo de alojamento por Ilha
Type of Accommodation
Hotel
Hotel

Turismo
rural
Country
House

Pensão
Boarding
House

Casa de Amigos ou
Familiares/
Friends or Relatives
House

Outro (especifique)/
Other (specify)

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
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21. Que actividades levou a cabo durante a sua estada nos Açores?/ Which of the following activities did
you participate in during your stay in the Azores ?
Utilização de serviços de rent-a-car/ Rented a car
Circuitos turísticos organizados por Agências de Viagens/ Organized tours
Compras/ Shopping
Golfe/ Golf
Percursos pedestres/ Hicking, used walking trails
Pesca desportiva/ Sport Fishing
Mergulho subaquático/ Diving
Observação de cetáceos e golfinhos/ Whale watching
Zonas balneares/ Used bathing areas
Assistir a eventos desportivos/ Attended sport events
Visitas a sítios de interesse turístico relacionados com a espeleologia e o vulcanismo/ Visited caves and
vulcanos
Visitas a monumentos/ Visited monuments
Eventos culturais ( teatro, cinema, concertos, exposições, etc.)/ Attended cultural events (plays, concerts,
exhibitions, etc)
Espectáculos de folclore/ Attended folklore shows
Aquisição de artesanato e produtos regionais/ Purchased local crafts and products
Provou a gastronomia açoriana/ Tasted the local cuisine
Vida nocturna (pubs ou discotecas)/ Night life (Pubs or Disco)
Festas Populares/ Festivals (especifique/ please specify) ___________________________________________

22. Por favor, dê-nos uma ideia de quanto gastou, aproximadamente, durante a sua estada nos Açores
(excluindo o que pagou à Agência de Viagens)/ Could you please give us an idea of how much money
you spent, approximately, during your stay in the Azores (not including the cost of any travel packages
purchased)?
Euros
TOTAL.....................................................................................................................

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Discrimine se possível/ List if possible:
Alojamento (incluindo refeições nele tomadas)/ Lodging ..............................................

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Restaurantes e similares/ Restaurants and similar............................................................

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Transportes (Táxis, Rent-a-Car,Excursões) / Transportation (Taxis,Rent-a-Car, Bus)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Entretenimento, Lazer/ Entertainment, Recreation..………………………………………..

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Compras/ Shopping................................................……………………………………………

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Outras despesas/ Other.......................................................................................................

|__|__|__|__|__|__|__|__|
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Opiniões, Comentários, Sugestões/ Opinions, Comments, Suggestions
23. Opinião acerca de diversos aspectos da sua estada nos Açores/ How would you rate the following
aspects of your visit to the Azores:
Péssimo
Very
Poor

Mau
Poor

Satisfatório
Satisfactory

Bom
Good

Excelente
Excelent

NãoUtilizado
Not Used

1

2

3

4

5

0

Acesso/Access :
Ligações Aéreas/Airline Connections……………
Aeroportos/ Airport facilities and services..........
Qualidade/ Quality:
Apoio ao Turista/ Tourist Information................
Estradas, Sinalização, Estacionamento/
Roads, Traffic Control, Parking............................
Transportes Dentro da Ilha/ Buses, Taxis..........
Transportes Marítimos Inter-Ilhas/ Boat
Connections Between the Islands…………………..
Transportes Aéreos Inter-Ilhas/ Airline
Connections Between the Islands…………………..
Serviços Prestados Pelos Estabelecimentos
Hoteleiros/Hotel Service......................................
Serviços Prestados pelos Restaurantes/
Restaurant Service.................................................
Gastronomia Local/ Local cuisine.......................
Vida Nocturna/ Nightlife………………………….
Compras/ Shopping..............................................
Desportos/ Sports Facilities...................…………
Hospitalidade dos Residentes/ Local
Hospitality..............................................................
Cultura/ Culture...................................................
Segurança/ Safety.................................................
Ambiente Natural/ Natural Environment...........
Clima/Weather.....................................................
Custo (tendo em conta a qualidade oferecida)/Cost ( considering the quality provided ):
Custo Total da Estada/ Overall Cost of Visit......
Preço do Alojamento/ Price of Accommodation
Preço das Refeições/ Price of Meals....................

Opinião global sobre a estada/Overall opinion
about your stay………………………………………
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24. Como classificaria o seu grau de satisfação relativamente a esta visita aos Açores/ How would you
rate your satisfaction about this trip?
Completamente satisfeito/ Completely satisfied
Muito satisfeito/ Very much satisfied
Satisfeito/ Satisfied
Pouco satisfeito/ Very little satisfied
Insatisfeito/ Not satisfied at all
25. Diria que esta visita aos Açores foi.../ Would you say this trip …?
Melhor do que esperava/ Exceeded your expectations
Próxima do que esperava / Met your expectations
Pior do que esperava/ Did not meet your expectations

26. Com base na experiência que teve nos Açores/ Based on your experience, would you:
Sim
Yes

1

Provavelmente
Probably

2

Provavelmente Não
Probably Not

Não
No

3

4

Recomendaria a um amigo que cá viesse/
Recommend the Azores to a friend ?
Voltaria aos Açores/ Return for another visit?

27. O que gostou mais na sua estadia nos Açores?/ What did you like the most during your stay in the
Azores?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
28. O que gostou menos na sua estadia nos Açores ?/ What did you dislike the most during your stay in the
Azores?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

29. Para terminar, agradecemos Comentários e Sugestões sobre qualquer aspecto desta viagem /
Finally, we welcome Comments or Suggestions on any aspect of your trip:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!/
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION !

Região Autónoma dos Açores
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
SERVIÇO REGIONAL DE ESTATÍSTICA

Informar para saber...
...saber para
desenvolver

INQUÉRITO AO TURISMO - 2001
TOURISM SURVEY- 2001

Caro visitante / Dear visitor:

Obrigado por ter visitado os Açores./ Thank you for visiting the Azores.

Esperamos que tenha tido uma estada agradável. /We hope that your stay was a pleasant experience.

Antes de partir, gostaríamos de pedir a sua colaboração através do preenchimento, o mais
correcto possível, deste questionário. / Before you leave, we would like to ask you to take a few minutes to
complete this questionnaire.

Como poderá verificar o questionário não é assinado, pelo que não se poderá identificar quem o
preencheu, assegurando-se assim a confidencialidade das respostas./ As you can see we are not asking for
your name or signature, so please be as accurate as possible.

A informação que nos fornecer ajudar-nos-á a melhor planear e desenvolver o turismo na Região
Autónoma dos Açores./ The information you give will help us plan, develop and improve our tourist industry.

Por favor leia as instruções antes de começar o preenchimento./ Responding to the questions will be
easier if you read the following instructions first.

(Ver instruções no verso/ See instructions on the reverse) 

Instrumento de notação do Subsistema Estatístico Regional
(Dec Reg. Reg. 29/87/A de 17 de Setembro, artº 3 alínea a),
registado no Srea sob o número 72, válido até 31/12/2002.
Mod. SREA - 86

INQUÉRITO AO TURISMO – 2001/ TOURISM SURVEY-2001

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO / INSTRUCTIONS

•

Este questionário é para ser preenchido individualmente, excepto no caso de famílias, em que será
apenas o representante a fazer o preenchimento./ Each person should fill out a separate
questionnaire except those travelling as a family, who should have their questionnaire filled out by the
head of the family.

•

Todas as informações pedidas dizem respeito apenas a esta viagem./ Please answer questions about
this visit only.

•

Nas caixas

indicar com uma cruz ( Χ ) a resposta correcta./ When boxes are presented, please

put a cross in the appropriate box.

•

Onde aparecer |__|__|__|__| indicar um algarismo em cada espaço preenchendo da direita para a
esquerda./ When spaces are provided, please enter one number in each space, beginning from the
right. For example:|__|5 |0_|0_|

•

Nos tipos de alojamento por ilha ( questão 18) é possível a escolha de mais de um tipo de
alojamento na mesma ilha./ If you stayed in more than one type of accommodation on each island,
please indicate all types by putting a cross in more than one box per island on question 18.

•

Nas respostas relativas a despesas, pretende-se os montantes referentes às despesas de todas as
pessoas abrangidas por este questionário./ When calculating expenses for a family, please total the
family expenses.

INQUÉRITO AO TURISMO – 2001/ TOURISM SURVEY-2001

Dia/Day

Mês/ Month

1. Data/ Date: |__|__| / |__|__|
2. Aeroporto de Saída da Região/ Airport of Departure:
3. Tipo de Voo / Type of Flight :

Horta

Lajes

Ponta Delgada

Carreira regular/ Scheduled Flight
Voo Fretado /Charter Flight

Caracterização Pessoal/ Personal Information
(do representante do agregado familiar, caso viaje em família / Individual or head of the family )

4. Sexo/ Sex :

M

5. Idade/ Age:

<18 Anos / Years

35-44

18-24

45-54

25-34

55-64

F
>64

6. País de Residência/ Country of Residence:______________ Código Postal/ Zip Code:________
7. Tem Ascendência Açoriana / Do you have Azorean Ascendency?

Sim/ Yes

8. Profissão/ Profession:
Profissão Científica, Técnica e Liberal/ Professional
Dirigente ou Quadro Superior/ Executive
Pessoal Administrativo e Similar/ Administrative (White collar)
Comerciante/ Sales
Empregado do Sector de Serviços/ Services
Operário não Agrícola/ Factory worker
Agricultor ou Trabalhador das Pescas / Farmer or Fishery Worker
Reformado/ Retired
Estudante/ Student
Outra/ Other (Especifique / Specify)________________

Não/ No

INQUÉRITO AO TURISMO – 2001/ TOURISM SURVEY-2001
9. Grau de Instrução/ Level of Education:
Nível Básico ( Até ao 9º Ano )/ Basic ( Elementary )
Nível Secundário ( 10º ao 12º Anos )/ Secondary ( High School )
Nível Superior Politécnico/ Bachelor´s Degree
Nível Superior Universitário/ University

10. Número de pessoas abrangidas por este inquérito/ Number of family members travelling together on this
trip:
Sexo/Sex :

|__|__| M

Idade(s)/Age(s): _____________________________

|__|__| F

Idade(s)/Age(s): _____________________________

11. Motivo principal da viagem/ Main purpose of the visit:
(Assinale apenas um/Check one only)
Visitas a familiares ou amigos/ Visit Family or Friends
Descanso, Lazer/ Vacation or Leisure
Prática de desportos/ Sports (especifique/ specify)_______________
Negócios, Trabalho/ Business
Congresso ou Seminário/ Congress or Seminar
Outro/ Other (especifique/ specify)__________________________

 SE ASSINALOU “NEGÓCIOS” OU “CONGRESSOS”, NÃO NECESSITA DE RESPONDER
ÀS QUESTÕES 13, 14 E 15.
 IF YOU INDICATED “BUSINESS” OR “CONGRESS” AS THE MAIN PURPOSE OF YOUR VISIT,
YOU DON’T NEED TO ANSWER TO QUESTIONS 13,14 AND 15.

Organização da Viagem / Trip Organization
12. Esta foi a sua primeira visita aos Açores?/ Was this your first visit to the Azores?
Sim/ Yes

Não/ No

13. Considerou destinos alternativos antes de vir aos Açores? / Did you consider other destinations before
you chose the Azores ?
Sim / Yes

Não / No

Qual ?/ Where ? _______________________________________________

INQUÉRITO AO TURISMO – 2001/ TOURISM SURVEY-2001
14. Como descobriu os Açores?/ What was your main source of information in planning this trip ?
(Assinale apenas uma/Check one only)
Visita Anterior/ Previous Visit
Indicação de Agências de Viagens/ Travel Agency
Internet
Publicidade/ Publicity:
Jornais/Newspapers
Televisão/ Television
Revistas/ Magazines, Periodicals
Artigos e Documentários não publicitários/ Articles and Documentaries
Motivos Profissionais/ Professional Reasons
Recomendação de familiares ou amigos/ Friend or Relative's Recommendations
Outra/ Other (especifique/ specify) _____________________

15. Características que considerou mais importantes na escolha dos Açores como destino turístico / How
important were each of the following characteristics in choosing the Azores as a holiday destination, for you:

Sem
Importância
Extremely
Unimportant

1
Novidade, Exotismo das Ilhas/ Novelty, Exoticism
of Islands....................................................................
Segurança/ Known as a Safe Place...........................
Custo/Cost.................................................................
Cultura/Cultural interests.........................................
Locais Históricos/ Historical Sites...........................
Religião/Religion.......................................................
Ambiente calmo/Quietness of the place…………….
Fama como Local de Lazer/ Reputed Leisure Area
Compras/Shopping....................................................
Vida Nocturna/ Night life....................................….
Prática de Desportos/ Sports....................................
Clima/Climate...........................................................
Beleza Natural/ Natural Environment......................
Outra/Other(especifique/specify)_________________

Pouco
Muito
Da Maior
Importante Importante Importante Importância
Not Very
Very
Extremely
Important
Important Important
Important

2

3

4

5

INQUÉRITO AO TURISMO – 2001/ TOURISM SURVEY-2001
16. Tipo de Viagem/Are you travelling:
Em Excursão / With an Organized Group

Individual / Individually

17. Recorreu a Agência de Viagens? / Did you travel on a pre-paid package from a Travel Agency ?
Sim/ Yes

Não/ No

Serviços incluidos / Which type of packge did you purchase:
Viagem tudo incluido / Travel with everything included
Viagem e alojamento meia pensão / Travel, lodging, breakfast and lunch
Viagem e alojamento c/ pequeno almoço / Travel, lodging and breakfast
Só transporte / Only transportation
Só reserva de alojamento / Only accommodation
Outros serviços / Other services

Qual o montante total pago à Agência de Viagens/ Total cost of the package:
Escudos

Outra Divisa/ Other Currency _______________
(Indicar Qual / Specify)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Caracterização da Estada / Characteristics of the Stay
18. Ilhas que visitou / Islands which you visited:

Duração da estada por Ilha
Duration of the Stay
Nº. de Dias
Number of
Days

Santa Maria

|__|__|

São Miguel

|__|__|

Terceira

|__|__|

Graciosa

|__|__|

São Jorge

|__|__|

Pico

|__|__|

Faial

|__|__|

Flores

|__|__|

Corvo

|__|__|

Menos de 1 dia
Less Than a
Day

Tipo de alojamento por Ilha
Type of Accommodation
Hotel
Hotel

Turismo
rural
Country
House

Pensão
Boarding
House

Casa de Amigos ou
Familiares/
Friends or Relatives
House

Outro (especifique)/
Other(specify)

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

INQUÉRITO AO TURISMO – 2001/ TOURISM SURVEY-2001
19. Que actividades levou a cabo durante a sua estada nos Açores?/ Which of the following activities did
you participate in during your stay in the Azores ?

Utilização de serviços de rent-a-car/ Rented a car
Circuitos turísticos organizados por Agências de Viagens/ Organized tours
Compras/ Shopping
Golfe/ Golf
Percursos a pé pelo interior das ilhas/ Exploring the island on foot
Pesca desportiva / Sport Fishing
Mergulho subaquático/Diving
Observação de cetáceos e golfinhos / Whale watching
Zonas balneares/ Use bathing areas
Visitas a monumentos/ Visit monuments
Eventos culturais ( teatro, cinema, concertos, exposições, etc.) / Cultural events (plays,
concerts, exhibitions, etc)
Espectáculos de folclore / Folklore shows
Provou a gastronomia açoriana/ Tasted the local cuisine
Vida nocturna (pubs ou discotecas) / Night life (Pubs or Disco)
Outras (especifique) / Other ( please, specify)___________________________________

20. Quanto gastou, aproximadamente, durante a sua estada nos Açores?/ How much money did you spend,
approximately, during your stay in the Azores ?
(Excluindo o que pagou à Agência de Viagens/ Not including the cost of any travel packages purchased)

Escudos

TOTAL.....................................................................................................................

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Discrimine se possível / List if possible:
Alojamento (incluindo refeições nele tomadas) / Lodging ..............................................

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Restaurantes e similares/ Restaurants and similar............................................................

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Transportes (Táxis,Rent-a-Car,Excursões) / Transportation (Taxis,Rent-a-Car, Bus)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Entretenimento,Lazer / Entertainment, Recreation..…………………………………………

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Compras/ Shopping................................................……………………………………………

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Outras despesas/ Other.......................................................................................................

|__|__|__|__|__|__|__|__|

INQUÉRITO AO TURISMO – 2001/ TOURISM SURVEY-2001
Opiniões, Comentários, Sugestões/ Opinions, Comments, Suggestions
21. Opinião acerca de diversos aspectos da sua estada nos Açores/ How would you rate the following
aspects of your visit to the Azores:
Péssimo
Very Bad

1

Acesso/Access :
Ligações Aéreas/Airline Connections.......……....
Alfândegas/ Customs............................................

Qualidade/ Quality:
Apoio ao Turista/ Tourist Information................
Estradas,Sinalização, Estacionamento/
Roads, Traffic Control, Parking.............................
Transportes Dentro da Ilha/ Buses, Taxis...........
Transportes Marítimos Inter-Ilhas/ Boat
Connections Between the Islands…………………..
Transportes Aéreos Inter-Ilhas/ Airline
Connections Between the Islands…………………..
Serviços Prestados Pelos Estabelecimentos
Hoteleiros /Hotel Service.......................................
Serviços Prestados pelos Restaurantes/
Restaurant Service..................................................
Gastronomia Local/Local Cuisine.....................
Vida Nocturna/ Nightlife………………………….
Compras/ Shopping.............................................
Desportos / Sports Facilities...................………..
Hospitalidade dos Residentes /Local
Hospitality..............................................................
Cultura /Culture...................................................
Clima/ Climate......................................................
Ambiente Natural / Natural Environment...........
Segurança/ Safety........ ........................................
Custo ( tendo em conta a qualidade oferecida)
/Cost ( considering the quality provided ):
Custo Total da Estada/ Overall Cost of Visit.......
Preço do Alojamento/ Price of Accommodation.
Preço das Refeições/ Price of Meals.....................

Mau
Bad

2

Satisfatório
Satisfactory

Bom
Good

3

4

Excelente
Excelent

5

NãoUtilizado
Not Used

0

INQUÉRITO AO TURISMO – 2001/ TOURISM SURVEY-2001
22. Com base na experiência que teve nos Açores/ Based upon your experience, would you:
Sim
Yes

1

Provavelmente
Probably

2

Provavelmente Não
Probably Not

3

Não
No

4

Recomendaria a um amigo que cá viesse/
Recommend the Azores to a friend ?
Voltaria aos Açores/ Return for another visit?

23. O que gostou mais na sua estadia nos Açores? / What did you like most during your stay in the Azores?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

24. O que gostou menos na sua estadia nos Açores ? / What did you dislike most during your stay in the
Azores?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

25. Para terminar, agradecemos Comentários e Sugestões sobre qualquer aspecto desta viagem / Finally,
we welcome Comments or Suggestions on any aspect of your trip:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!/
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION !

PUBLICAÇÕES EDITADAS PELO SREA

PUBLICAÇÕES MENSAIS
*

ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR

*

AGRICULTURA

*

PESCAS

*

TRANSPORTES

*

INQUÉRITO DE CONJUNTURA AO COMÉRCIO

*

TURISMO
PUBLICAÇÕES TRIMESTRAIS

*

INQUÉRITO AO EMPREGO

*

ACTIVIDADE FINANCEIRA

*

BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA
PUBLICAÇÕES ANUAIS

*

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DOS AÇORES

*

COMÉRCIO EXTERNO

*

INQUÉRITO AOS SALÁRIOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

*

DEMOGRAFIA

*

MOVIMENTO FISIOLÓGICO DA POPULAÇÃO

*

ESTATÍSTICAS DA SAÚDE

*

SÉRIES ESTATÍSTICAS

*

PREÇOS E ÍNDICES DE PREÇOS AGRÍCOLAS

*

OS AÇORES EM NÚMEROS
PUBLICAÇÕES NÃO PERIÓDICAS

*

CONTAS ECONÓMICAS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

*

RECENSEAMENTO DA POPULAÇÃO E HABITAÇÃO

*

RECENSEAMENTO AGRÍCOLA DOS AÇORES

*

INQUÉRITO AOS ORÇAMENTOS FAMILIARES

ENDEREÇOS

• SEDE - Terceira
Largo Prior do Crato, nº 37
9700 - 157 Angra do Heroísmo
Telefones: 295 40 19 40 / 6

Fax: 295 40 19 47

e-mail: srea@azores.gov.pt
Internet: http://estatistica.azores.gov.pt

• Núcleo de São Miguel
Rua Dr. João Francisco de Sousa, nº 8
9500 – 187 Ponta Delgada
Telefones: 296 28 47 37, 296 28 72 12

Fax: 296 28 69 78

• Núcleo do Faial
Alameda Barão de Roches, nº 37
9900 – 104 Horta
Telefones: 292 29 26 52, 292 29 34 91

Fax: 292 29 37 02

Informar para saber...
...saber para desenvolver.

