
 

                                                              23 de Junho de 2016 

 

IAT-Açores 
Indicador Avançado de Turismo 

 

Segundo o IAT-Açores as dormidas na Hotelaria Tradicional durante o mês de 

Maio, 2ª estimativa, terão sido, aproximadamente, 141 mil 

   
  O SREA continua, com este Destaque, a divulgação de um novo projecto, o Indicador 
Avançado de Turismo, IAT-Açores. Esta divulgação, com base na Metodologia descrita na caixa 
em anexo, surge da necessidade dos utilizadores das estatísticas do Turismo conhecerem uma 
estimativa do comportamento das dormidas na Hotelaria Tradicional, com a antecipação de cerca 
de um mês. O IAT-Açores estima o número de Dormidas do mês n-1, em dois momentos 
diferentes. A 1ª estimativa sairá à volta do dia 10 do mês seguinte e a 2ª estimativa próximo do dia 
25. Cerca do dia 15 continuará a ser feita, como até aqui, a divulgação do destaque mensal.  
 

 
1. Dormidas na Hotelaria Tradicional em Maio 

 
Com base num modelo econométrico desenvolvido pelo SREA e na informação disponível 

até à data, nomeadamente a evolução do número de passageiros aéreos desembarcados e do valor 
dos levantamentos em caixas multibanco, estima-se que o número de dormidas na Hotelaria 
Tradicional dos Açores durante o mês de Maio terá sido perto de 141 mil. 

Comparando com o valor divulgado para Abril de 2015, esse valor reflecte um aumento de 
13,5% em termos homólogos. 

 
2. Passageiros aéreos desembarcados em Maio 

 
Em Maio de 2016 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 114.986 passageiros, um 

aumento de 19,4% face ao mesmo mês de 2015. Os passageiros com origem no estrangeiro 
foram 14.446, e os com origem noutras regiões do território nacional foram 48.695, implicando 
aumentos homólogos de 28,1% e 17,1%, respectivamente. 

 
 
 

 
Calendário 

previsto 

Maio 

2015 

Fevereiro 

2016 

Março 

2016 

Abril 

2016 

Maio 

2016 

1ª Estimativa 10 (N+1) --- 62 000 81 000 130 000 143 000 

2ª Estimativa 25 (N+1) --- 63 000 88 000 119 000 141 000 

Estimativa global 10 (N+2) --- 63 600 95 000 117 000 11 julho 

Publicação destaque 15 (N+2) 124 229 63 633 95 117 117 558 15 julho 



 
 

3. Levantamentos caixas multibanco em Maio 
 

Os levantamentos em caixas ATM atingiram em Maio, nos Açores, um montante total 
de 47.889 mil euros, um aumento homólogo de 2,1%. Destes, 44.887 mil euros são de 
levantamentos nacionais (um aumento homólogo de 2,4%) e 3.002 mil euros dizem respeito a 
levantamentos internacionais, o que representa uma diminuição de 2,3%. 
 

4. Turismo em Espaço Rural em Abril 

 
Em Abril de 2016 registaram-se, nos Açores, 2.197 dormidas no Turismo em Espaço Rural, 

correspondendo a 552 hóspedes, uma ligeira diminuição (-0,5%) relativamente ao mesmo mês do 
ano anterior, onde se registaram 2.209 dormidas de 575 hóspedes, embora se tenha de considerar 
uma menor taxa de resposta em 2016, ou seja menos 11 estabelecimentos. Em 2016 a taxa de 
resposta é de 60%, enquanto em 2015 a taxa de resposta foi de 72%. 
 Nos quatro primeiros meses deste ano, o número de dormidas foi de 5.311 que compara 
com 3.470 nos mesmos meses de 2015, refletindo um significativo aumento homólogo de 53,1%. 
De Janeiro a Abril, verificaram-se 1.196 hóspedes em 2016, que compara com 920 (aumento de 
30,0%). No mesmo período de 2016 a taxa de resposta foi de 76%, enquanto em 2015 foi de 74%. 
 

Nota Metodológica 
 

O IAT-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, ela implica 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 IAT-Açores é construído com base num modelo econométrico que incorpora um modelo 
ARIMA, isto é, um modelo diferencial com componentes de média móvel e de autoregressão, 
sobre o número de dormidas em estabelecimentos da Hotelaria Tradicional dos Açores (hotéis, 
hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos e pousadas), e ainda sobre duas variáveis exógenas, 
nomeadamente o valor dos levantamentos em caixas multibanco e o número de passageiros aéreos 
desembarcados nos aeroportos dos Açores. O modelo permite a compensação de efeitos de 
sazonalidade, muito marcados no sector do turismo. Os dados utilizados pelo modelo 
econométrico reportam a uma janela temporal móvel, nomeadamente os 83 meses anteriores ao 
mês em apreço, sendo igualmente utilizados os dados dos levantamentos e dos passageiros 
desembarcados do próprio mês. 

A primeira estimativa é divulgada no início do mês seguinte, próximo do dia 10. A segunda 
estimativa é divulgada cerca do dia 25 e já contempla informação adicional até essa data, 
disponível internamente. 
 

 unidade 
Fevereiro 

2015 

Março 

2015 

Abril 

2015 

Fevereiro 

2016 

Março 

2016 

Abril   

2016 

Dormidas Nº 253 606 2.209 1.007 1.478 2.197 

Hóspedes Nº 84 162 575 196 313 552 

Estabelecim. 
Atividade Nº 87 90 96 87 92 96 

Respostas Nº 65 67 69 70 71 58 


