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INDICADOR DE TURISMO (IT) - AÇORES 

novembro de 2022 

Segundo o IT-Açores, as dormidas na Hotelaria Tradicional, no Turismo no Espaço Rural e no Alojamento 

Local durante o mês de novembro de 2022 terão sido cerca de 149 mil. 

O Indicador de Turismo tem por objetivo a estimação antecipada do andamento económico do setor do 

turismo. 

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. 

 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 out-22 nov-22 

Levantamentos CA e 

compras TPA nacionais1 

167 259 186 758 182 699 166 000 167 525 173 046 

Levantamentos CA e 

compras TPA internacionais1 
25 705 37 612 41 894 28 400 18 508 11 331 

Passageiros desembarcados 

em voos territoriais2 
83 260 96 324 94 647 78 778 77 705 55 216 

Passageiros desembarcados 

em voos internacionais 
26 289 40 755 36 014 25 120 14 422 7 096 

Dormidas em 

alojamentos turísticos3 
379 193 463 314 493 957 386 973 282 861 149 000 

1. CA – Caixas Automáticos, TPA – Terminais de Pagamento Automático, Unidade: milhares de euros. 

2. Voos territoriais: voos que têm origem na Região Autónoma dos Açores e destino no Continente ou na Região Autónoma da Madeira, ou vice-versa. 

3. Os valores das dormidas de junho a outubro são os divulgados na página do SREA. 

O Indicador de Turismo prevê que terão sido registadas em toda a região cerca de 149 mil dormidas em 

alojamentos turísticos em novembro. 
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NOTA METODOLÓGICA 

O IT-Açores é um indicador avançado construído para estimar a evolução geral da atividade económica 

no setor 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 atividade económica e a respetiva 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 reflete 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. 

 


