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Indicador de Turismo – IT-Açores 

 

O Indicador de Turismo tem por objectivo a estimação antecipada do andamento económico do 
sector do turismo. Para esse fim, o número total de dormidas em alojamentos turísticos nos 
Açores é estimado e divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque das 
Estatísticas do Turismo. 

No contexto actual de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e consequentes 
encerramentos de estabelecimentos hoteleiros e cancelamentos de voos entre as ilhas dos 
Açores e entre as ilhas e outros territórios, a produção e divulgação do IT-Açores perde 
significado. 

Assim, a produção do IT-Açores fica suspensa, e assim se manterá enquanto durar a actual 
situação, que previsivelmente se estenderá ao próximo mês de Junho. 

Os últimos dados sobre transportes aéreos nos Açores, referentes ao mês de Abril, e que 
apontam para quebras homólogas de aproximadamente 99%, assim como as últimas 
estatísticas do turismo, referentes ao mês de Março, e que apontam para quebras homólogas 
de aproximadamente 58%, estão disponíveis no portal do SREA: http://srea.azores.gov.pt. 

A publicação do próximo destaque com Estatísticas do Turismo está prevista para o próximo dia 
17 de Junho. 

Nota Metodológica 

O IT-Açores é um indicador avançado construído para estimar a evolução geral da actividade económica no 
sector do turismo, na Região Autónoma dos Açores, utilizando como proxy o número de dormidas. Como 
todas as estimativas, o IT possui uma margem de erro, pelo que o seu valor deve servir sobretudo para 
antecipar o crescimento ou decrescimento da actividade económica e a respectiva ordem de grandeza. 

O IT-Açores resulta da adição das estimativas das dormidas registadas nos três tipos de alojamento 
turístico considerados. A estimativa das dormidas na Hotelaria Tradicional (hotéis, hotéis-apartamentos, 
apartamentos turísticos e pousadas) recorre à aplicação de um modelo ARIMA (1,1,1)(1,1,0) com quatro 
regressores externos (passageiros aéreos desembarcados em voos internacionais e territoriais, soma de 
levantamentos em Caixas Automáticos e pagamentos em Terminais de Pagamento Automático nacionais e 
internacionais) à série das dormidas tratada de efeitos de calendário. A estimativa das dormidas no 
Turismo no Espaço Rural e no Alojamento Local recorre aos valores registados até ao momento desta 
divulgação e à extrapolação de tendências de acordo com a taxa de resposta expectável em cada caso. 

Deve realçar-se que o IT reflecte também os efeitos de variações nas taxas de resposta nos três tipos de 
alojamento turístico, as quais não são necessariamente semelhantes nem constantes ao longo do tempo. 


