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Estada média dos turistas 
não descola das 3 noites 

A estada média dos turistas nos 
Açores em 2018 foi de 3,1 noites, a 
mesma média registada em 2017.

De acordo com os dados finais do 
SREA, melhor do que em 2018 foram 
os anos de 2003 (3,3 noites), 2004 
(3,5), 2005 (3,6), 2006 (3,5), 2007 
(3,4), 2008 (3,2), 2013 (3,2) e 2016 
(3,2).

Se somarmos os últimos 17 anos a 
média é de 3,2 noites.

Os anos com média mais baixa 
foram 2010, 2011 e 2012, com 3 noi-
tes.

S. Miguel é a ilha com a maior mé-
dia de estadia dos turistas, com 3,3 
noites em 2018, enquanto todas as 
outras ilhas estão  na casa das 2 noites, 
com Pico e Flores a registaram 2,9.

Quanto ao número de hóspedes, nos 
últimos 17 anos já passaram pelos Aço-
res mais de 7,5 milhões, sendo que no 
ano passado se registou o maior núme-
ro de hóspedes, com 808.335, quando 
há 17 anos eram apenas 257.017. 

O VAB (Valor Acrescentado Bru-
to) gerado pelo Turismo foi 6,7% do 
VAB total da economia dos Açores e 
o emprego no sector é 10% do total 

regional. 
O SREA estima que o gasto médio 

diário per capita dos turistas foi de 
90,5 euros em 2018.

Foi em 2018 que o SREA 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 con-
corda que “o Turismo é bom para os 
Açores” e 77% tem uma opinião, em 
termos gerais, “boa” ou “excelente” 
sobre os impactos do Turismo nos 
Açores. 

Em termos de opinião sobre o fluxo 
de turistas, houve uma clara evolução 
desde 2005 para 2018.

Em 2005, a maioria considerava 
esse fluxo baixo ou moderado (cerca 
de 70%) e, em 2018, a maioria (cerca 
de 94%) considera-o moderado, alto 
ou mesmo muito alto. 

Apesar disso, a maior parte dos 
residentes quer mais ou mesmo mui-
to mais turismo nos Açores (cerca de 
72,5%, em 2018, contra cerca de 69%, 
em 2005).


