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Turismo – operações estatísticas em 2018 

 

Durante o ano de 2018 foram realizadas diversas operações estatísticas sobre o Turismo 

nos Açores, sendo o Inquérito aos Residentes, agora divulgado, inédito a nível nacional 

 

   

O ano de 2018 foi um ano excepcional e muito produtivo, em termos de operações 
estatísticas sobre o Turismo nos Açores: 
 
- Foi em 2018 que se elaborou a Conta Satélite do Turismo 

Em que se calculou que o VAB gerado pelo Turismo foi 6,7% do VAB total da 
economia dos Açores e que o emprego no sector é 10% do total regional. 
 

- Foi em 2018 que se divulgou o ITI - Inquérito ao Turismo Internacional  
 Em que se estimou que o gasto médio diário per capita dos turistas foi de 90,5€ 
 
- Foi em 2018 que transferiu a recolha do Alojamento Local da DRT para o SREA 

Em que se iniciou, no mês de novembro, a divulgação mensal dos dados globais 
do Turismo com a inclusão da Hotelaria tradicional, do Turismo em Espaço 
Rural e do Alojamento Local, com um aumento homólogo de 16,6% mensal e 
7,7% acumulado nos 11 meses. 
 

- Foi em 2018 que se finalizou o IRT – Inquérito aos Residentes sobre Turismo 
Neste Inquérito, inédito ao nível das estatísticas oficiais em Portugal e agora 
divulgado, são referidos alguns resultados: 97% dos residentes concorda que “o 
Turismo é bom para os Açores” e 77% tem uma opinião, em termos gerais, “boa” 
ou “excelente” sobre os impactes do Turismo nos Açores. 

 
Para além destas operações estatísticas continuou a realizar-se  
- o Inquérito mensal à permanência de hóspedes e  
- o IAT, Indicador Avançado de Turismo, uma estimativa rápida das dormidas do mês 
anterior, em dois momentos: no dia 10 e no dia 25 do mês seguinte e antes da sua 
divulgação normal a 45 dias. 

 
Mais informação no portal do SREA: estatistica.azores.gov.pt 
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https://srea.azores.gov.pt/conteudos/Relatorios/lista_relatorios.aspx?idc=29&idsc=1123&lang_id=1 
 
https://srea.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/lista_relatorios.aspx?idc=6194&idsc=6712&lang_id=1 
 
https://srea.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/lista_relatorios.aspx?idc=392&idsc=6454&lang_id=1 
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