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27 de dezembro de 2018 

Açores em Números 2017 
 

Saiu hoje a publicação “Açores em Números 2017”  
É o 13º ano consecutivo de publicação 

   
Tudo começou em 2005. 

O SREA vem publicando o seu Anuário Estatístico desde 1980 

(referente aos anos de 1978 e 1979). Como o Anuário é uma publicação 

pesada e com difíceis condições de portabilidade manual, o SREA decidiu 

elaborar uma publicação de formato reduzido, capaz de caber na algibeira 

mais pequena do casaco ou da camisa e que pudesse ser útil, em termos de 

informação, aos guias turísticos e aos próprios turistas que nos visitam, quer 

durante a visita quer para levar de regresso às suas terras. 

Surgiu assim, em 2005, “Os Açores em Números”. Um livro de 

pequeno formato (12cm por 8,5cm), mas com cerca de 60 páginas, com grande diversidade de 

indicadores sobre a região e que depressa se tornou um êxito junto dos guias turísticos e dos turistas a 

quem era distribuído gratuitamente. 

A partir de 2010, dada a utilização cada vez maior da internet e o acesso mais comum às 

publicações online através dos equipamentos móveis, nomeadamente de telemóvel, decidimos divulgar 

“Os Açores em Números” apenas no portal do SREA.   

Esta nova publicação oferece informação de carácter 

geral relativa ao ano de 2017 sobre diversos aspectos 

relacionados com o mundo da demografia e da actividade 

económica dos Açores, apresentando os dados de forma atractiva, 

com alguns elementos gráficos que facilitam a leitura e 

interpretação desses mesmos dados e fazendo comparações com 

o conjunto do país, nos casos em que isso é possível. 
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