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RESUMO/ABSTRACT 

 
Caracterização da Sazonalidade do Turismo nas Ilhas dos Açores 

 
O turismo é, invariavelmente, uma atividade fortemente sazonal, o que acaba 

por gerar desafios ao nível da sua gestão, promoção e definição de políticas 

estratégicas. Ao longo do tempo, a sazonalidade tem sido medida de diferentes 

formas e para períodos temporais distintos. 

Com o crescimento acentuado do turismo na Região Autónoma dos Açores, 

iniciado em 2015, surgiu a curiosidade de se estudar de que forma o fluxo 

turístico tem variado no decorrer de cada ano, examinando o período entre 2001 

e 2018. Para além de se considerar o arquipélago como um todo, analisou-se, 

ainda, a sazonalidade do turismo por ilhas, o que constitui um tópico 

particularmente interessante, já que cada uma equivale a um mercado bem 

definido, com opções limitadas de transporte. 

O presente estudo aplica quatro métodos para examinar os padrões sazonais 

turísticos na região, nomeadamente a taxa de sazonalidade, o rácio de 

sazonalidade, o coeficiente de variação sazonal e o coeficiente de Gini, tendo a 

variável utilizada sido o número de dormidas. 

Conclui-se que as ilhas de São Miguel e da Terceira são as que apresentam 

menor sazonalidade, que a ilha do Corvo, ao longo dos anos, alterou 

completamente a estrutura do seu fluxo turístico, sendo, atualmente, uma das 

menos sazonais, e que, pelo contrário, Santa Maria e o Pico são aquelas que, 

em média, apresentam uma maior concentração de turistas na altura do verão. 

Realça-se, ainda, a importância de se analisar, profunda e detalhadamente, a 

oferta turística potencial de cada uma das ilhas, de modo a implementar medidas 

e estratégias de gestão que as promovam e que combatam a sazonalidade. 
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Caracterização da Sazonalidade do Turismo nas Ilhas dos Açores 

 

Resumo 

O turismo é, invariavelmente, uma atividade fortemente sazonal, o que acaba por 

gerar desafios ao nível da sua gestão, promoção e definição de políticas estratégicas. Ao 



longo do tempo, a sazonalidade tem sido medida de diferentes formas e para períodos 

temporais distintos. 

Com o crescimento acentuado do turismo na Região Autónoma dos Açores, iniciado 

em 2015, surgiu a curiosidade de se estudar de que forma o fluxo turístico tem variado no 

decorrer de cada ano, examinando o período entre 2001 e 2018. Para além de se considerar 

o arquipélago como um todo, analisou-se, ainda, a sazonalidade do turismo por ilhas, o 

que constitui um tópico particularmente interessante, já que cada uma equivale a um 

mercado bem definido, com opções limitadas de transporte. 

O presente estudo aplica quatro métodos para examinar os padrões sazonais turísticos 

na região, nomeadamente a taxa de sazonalidade, o rácio de sazonalidade, o coeficiente 

de variação sazonal e o coeficiente de Gini, tendo a variável utilizada sido o número de 

dormidas. 

Conclui-se que as ilhas de São Miguel e da Terceira são as que apresentam menor 

sazonalidade, que a ilha do Corvo, ao longo dos anos, alterou completamente a estrutura 

do seu fluxo turístico, sendo, atualmente, uma das menos sazonais, e que, pelo contrário, 

Santa Maria e o Pico são aquelas que, em média, apresentam uma maior concentração de 

turistas na altura do verão. Realça-se, ainda, a importância de se analisar, profunda e 

detalhadamente, a oferta turística potencial de cada uma das ilhas, de modo a implementar 

medidas e estratégias de gestão que as promovam e que combatam a sazonalidade. 

 

1. Introdução 

O crescimento do turismo origina, para além de vários benefícios económico-                -

sociais, alguns desafios para os locais. As regiões passam a enfrentar problemas como a 

falta de mão-de-obra em geral e para fazer face à procura turística em particular, uma 

maior intensidade de utilização das infraestruturas existentes (estradas, serviços públicos, 

etc.), a distribuição desequilibrada dos visitantes pelas regiões dos países ou ainda a 

sazonalidade (Krzyzanowski e da Cruz, 2011; Þórhallsdóttir e Ólafsson, 2017).  

A medição desses efeitos tem sido, desde há muito, alvo de vários estudos, tendo os 

investigadores recorrido a variadas técnicas para conseguir chegar a conclusões 

concretas, em linha com os objetivos de pesquisa e com a informação estatística que 

possuem. Contudo, ainda existem vários aspetos relativos à sazonalidade que necessitam 

ser alvo de análises mais aprofundadas (Koc e Altinay, 2007; Pimentel, 2009). 

A Região Autónoma dos Açores tem sido marcada pelo aumento acentuado do fluxo 

turístico desde 2015. De acordo com o Serviço Regional de Estatística dos Açores 



(SREA), enquanto em 2013 se registou um total de 372.387 hóspedes na região, em 2017, 

ano em que se bateram vários recordes no âmbito do turismo, este valor subiu para 

767.977 - um aumento superior ao dobro - e espera-se que a tendência de crescimento 

permaneça no futuro próximo, embora a um menor ritmo. Porém, para o arquipélago, 

ainda não se conhece grande parte dos impactos provocados pelo turismo a nível 

económico, existindo, de momento, dados disponíveis somente para 2015, facultados pela 

mais recente Conta Satélite do Turismo (CST), publicada em 2018 pelo SREA (Fortuna 

e Maciel, 2018). 

O principal objetivo deste trabalho passa por analisar a evolução da sazonalidade do 

turismo nos Açores. Por sua vez, como a região é composta por nove ilhas distintas, cada 

qual com as suas próprias especificidades, logo influenciadas de maneira diferente pelo 

turismo, examinou-se os padrões sazonais de cada ilha isoladamente. Para isso, recorreu-

se a quatro indicadores, tendo em conta aqueles que são mais frequentemente aplicados 

na literatura (Pimentel, 2009; Martins, 2010; Petrevska, 2013; Petrevska, 2014; Duro, 

2016; Trajkov, Biljan e Andreeski, 2016; Radić, 2017; Rosselló e Sansó, 2017; 

Þórhallsdóttir e Ólafsson, 2017). 

A próxima secção faz uma breve revisão bibliográfica, onde são reportadas algumas 

considerações importantes acerca da sazonalidade no turismo e das técnicas mais 

utilizadas para se proceder à sua análise. Faz-se ainda uma breve referência à evolução 

do setor turístico nos Açores. De seguida, retrata-se a metodologia escolhida, apresentam-

se os resultados obtidos, expõem-se as principais medidas utilizadas para combater a 

sazonalidade, relacionando-as com a realidade açoriana, e, por fim, enumeram-se as 

principais conclusões a que se chegou. 

 
  



2. Revisão de Literatura 

2.1 Sazonalidade Turística: Causas e efeitos 

O turismo pode ser encarado como uma indústria, que gera um conjunto de efeitos - 

diretos, indiretos e induzidos - em toda a estrutura económica e social, sendo, por isso, 

um importante dinamizador de qualquer economia. Para além de ser responsável pelo 

fomento e fortalecimento da economia, contribui para o desenvolvimento de outros 

setores de atividade e, consequentemente, para a criação de novos postos de trabalho 

(Carvalho, 2006; Ferreira e Estevão, 2009; Surugiu, 2009; Martins, 2010; Couto, 2011). 

No entanto, apesar de todas as suas vantagens, a este fenómeno está intrinsecamente 

associado um problema de sazonalidade. A repartição temporal desigual do fluxo turístico 

ao longo do ano é um facto que ocorre em praticamente todos os destinos, verificando-se 

um aumento considerável no número de visitantes durante os meses de verão e uma queda 

nos meses de inverno. Esta situação acontece, na maioria das vezes, por causas naturais, 

relacionadas com aspetos específicos, que não se podem controlar, como as temperaturas 

dos locais, a existência de estações chuvosas, condições meteorológicas adversas (neve, 

frio, vento, etc.), número de horas de luz solar, entre outros. Quanto mais distante o 

destino turístico estiver da Linha do Equador, maior influência estas causas tendem a 

exercer (Koc e Altinay, 2007; Pimentel, 2009; Martins, 2010; Krzyzanowski e da Cruz, 

2011; Cannas, 2012; Butler, 2014; Trajkov et al., 2016; Radić, 2017). 

Outro ponto que contribui para este cenário está relacionado com os padrões 

institucionais, que, ao serem, de um modo geral, idênticos na maioria dos países 

ocidentais, fazem com que os turistas apresentem uma maior propensão para viajar em 

determinadas alturas do ano (Páscoa, férias escolares, Natal, etc.). Fatores culturais, 

religiosos e sociais também aumentam a sazonalidade, assim como acontecimentos 

característicos dos próprios destinos (eventos, atividades, etc.) (Lundtorp, 2001; Neves, 

Cruz e Correia, 2008; Pimentel, 2009; Martins, 2010; Cannas, 2012; Butler, 2014; 

Trajkov et al., 2016). 

A “invasão” de visitantes numa localidade durante uma determinada época do ano 

origina uma sobrecarga dos espaços, das infraestruturas e dos ecossistemas, o que 

influencia a qualidade dos serviços prestados e, por conseguinte, a satisfação dos próprios 

turistas. A nível social, pode-se afirmar que a população residente também sofre com este 

fenómeno, vendo a sua qualidade de vida diminuir nos períodos de maior procura 

turística, altura em que se assiste a um aumento geral do preço dos bens e serviços. Outro 

problema para a população local é a perda de emprego, já que nas épocas baixas muitos 



trabalhadores empregados nessa área acabam por ser dispensados (Lundtorp, 2001; Koc 

e Altinay, 2007; Neves et al., 2008; Krzyzanowski e da Cruz, 2011; Guimarães e Santos, 

2014). 

É visível a dificuldade que existe em gerir a procura excessiva de um destino em 

certas alturas do ano (Castro, 2013), daí a sazonalidade dever ser estudada e quantificada 

minuciosamente. Medir a estabilidade ou instabilidade dos fluxos turísticos permite 

analisar os impactos desta atividade nas economias, assim como prever os seus efeitos a 

curto e médio prazo (Lundtorp, 2001) e melhorar a eficiência do funcionamento dos 

serviços e infraestruturas (Koc e Altinay, 2007). 

Todavia não existem ainda diretrizes auxiliares para medir este fenómeno. Apesar 

disso, vários indicadores, alguns mais sofisticados do que outros, foram sendo usados 

para calcular a sazonalidade - não só no turismo, mas também noutras áreas -, e avaliar a 

sua dimensão (Cannas, 2012), tal como será explorado a seguir. 

 
2.2 Técnicas de Avaliação da Sazonalidade 

Nesta subsecção são apresentados os métodos mais utilizados na medição da 

sazonalidade turística. Alguns destacam-se pela sua simplicidade, outros pela precisão 

dos resultados que obtêm. Podem ser determinados utilizando diferentes variáveis 

(número de visitantes, hóspedes, dormidas, receitas totais, taxas de ocupação, estada 

média, número de entradas nas atrações turísticas, etc.), desde que estejam diretamente 

relacionadas com o turismo e consigam fornecer uma visão evolutiva do setor ao longo 

do ano. As análises são normalmente feitas por meses, mas podem também ter como 

referência semanas, trimestres, semestres, anos ou mesmo dias (Martins, 2010; 

Þórhallsdóttir e Ólafsson, 2017). Abaixo são numerados e brevemente explicados os 

principais: 

1. Taxa de sazonalidade – Calculada através do quociente entre os valores 

referentes aos períodos em que há uma maior concentração turística (geralmente 

na altura do verão) e os valores registados ao longo de todo o ano. Reflete a 

intensidade da procura turística durante a época alta (Neves et al., 2008; Martins, 

2010). Quanto mais elevado for este indicador, maior é a sazonalidade, uma vez 

que é na época alta que se reúne um maior número de visitantes; 

2. Índice de amplitude sazonal – Equivale ao quociente entre o fluxo turístico nos 

três períodos de maior concentração e nos três de menor concentração 



(normalmente durante o inverno). Quanto mais alto for o resultado final, maior é 

a sazonalidade no destino (Neves et al., 2008; Martins, 2010); 

3. Rácio da sazonalidade – Resulta do rácio entre o valor mais elevado e o valor 

médio (Þórhallsdóttir e Ólafsson, 2017). Quanto maior o indicador, maior é a 

variação sazonal (Martins, 2010); 

4. Indicador de sazonalidade – Corresponde ao inverso do rácio da sazonalidade: 

é calculado dividindo a média pelo valor máximo (Trajkov et al., 2016; 

Þórhallsdóttir e Ólafsson, 2017). Quanto maior for o quociente, menor é a 

sazonalidade (Martins, 2010); 

5. Coeficiente de variação sazonal – Determina-se pelo quociente entre o desvio 

padrão e a média (Duro, 2016; Þórhallsdóttir e Ólafsson, 2017), representando a 

extensão da variabilidade relativamente ao valor médio de cada período. Quanto 

maior for o resultado, menor é a estabilidade ao longo do ano, ou seja, maior é a 

sazonalidade (Martins, 2010); 

6. Curva de Lorenz – Tem como objetivo comparar uma variável, que revela algum 

tipo de desequilíbrio, com a linha da igualdade, onde 𝑥 = 𝑦 e não há qualquer 

concentração desigual (Martins, 2010). É uma forma alternativa de determinar o 

coeficiente de Gini, que corresponde à área entre as duas curvas anteriormente 

mencionadas. Quanto maior esta for, maior é a sazonalidade (Þórhallsdóttir e 

Ólafsson, 2017); 

7. Coeficiente de Gini – Ferramenta derivada da Curva de Lorenz. No âmbito da 

sazonalidade turística, mede o nível de desigualdade no número de visitantes ao 

longo do ano, sendo o indicador mais usado. Assume valores entre 0 e 1 e quanto 

menor for o coeficiente obtido, menos significativo é o padrão sazonal. Ao 

contrário dos outros indicadores, este é menos influenciado pelos valores 

extremos da época alta, dando maior importância aos valores situados em torno 

da média (Lundtorp, 2001; Martins, 2010; Cannas, 2012; Petrevska, 2014; 

Þórhallsdóttir e Ólafsson, 2017; Turrión-Prats e Duro, 2018). A fórmula para o 

seu cálculo é a seguinte: 

𝐺 =
2

𝑛
(𝑥 − 𝑦 ) 

  



Com: 

𝑛 = número de períodos, tendo em conta a repartição temporal utilizada (365 se a 

análise for feita por dias, 52 se for por semanas, 12 se for por meses, 4 se for 

por trimestres, etc.); 

𝑖 = período (dia, semana, mês, trimestre, etc.), que varia entre 1 e 𝑛; 

𝑥  = fração entre a numeração de cada período e o 𝑛 (1/365, 2/365,…, 365/365; 

ou 1/52, 2/52,…, 52/52; ou 1/12, 2/12,…, 12/12; ou 1/4, 2/4,…, 4/4, etc.); 

𝑦  = Frequência relativa acumulada por ordem crescente da variável escolhida 

(hóspedes, dormidas, proveitos totais, etc.). 

8. Índice de sazonalidade – Compara a média dos valores em cada período com a 

média total. Para isso, isola as diferentes componentes que influenciam a série de 

dados, nomeadamente a Tendência, a Sazonalidade, a Ciclicidade e a Componente 

Aleatória. Essa decomposição tem como objetivo detetar a evolução real do ciclo 

de negócios, proporcionando, assim, uma perspetiva mais “clara do estado da 

economia” (Koc e Altinay, 2007, p. 230). Este indicador pode ser determinado 

através de um modelo aditivo ou multiplicativo (Neves et al., 2008). Embora 

chegue a valores sólidos, a sua complexidade faz com que não seja muito 

utilizado. 

Alguns autores optam ainda por aplicar outras técnicas, regularmente utilizadas em 

âmbitos distintos. Jang (2004) recorre à Teoria de Markowitz, relacionada com a área 

financeira, que afirma que os investidores, sendo racionais, devem diversificar os ativos 

da sua carteira, com o objetivo de minimizarem o risco inerente e de maximizarem o 

retorno esperado. Através dela, obtém-se uma série de portfolios eficientes, possíveis de 

serem conseguidos, com diferentes combinações de risco e retorno, que, ao serem 

representados graficamente, formam a chamada fronteira eficiente. Quando aplicada em 

pesquisas relacionadas com o turismo, esta teoria possibilita uma melhor tomada de 

decisões relativa à alocação dos recursos existentes (Jang, 2004). No contexto da 

sazonalidade, permite que se adquira um “conjunto eficiente de segmentos de mercado, 

que minimiza a instabilidade sazonal (risco) da procura” turística (Jang, 2004, p. 826). 

Daniel e Rodrigues (2010) utilizam modelos de volatilidade, simétricos e 

assimétricos, para examinar as oscilações que se verificam no número de dormidas dos 

estabelecimentos hoteleiros de seis países europeus. Concluem que Portugal, assim como 

o Reino Unido, são aqueles que revelam menores índices de volatilidade, o que significa 



que apresentam uma procura turística mais inelástica perante choques externos (Daniel e 

Rodrigues, 2010). 

Mais recentemente, Duro (2016), em detrimento do uso do coeficiente de Gini, sugere 

que se aplique o índice de Theil, que é mais sensível a alterações que ocorrem nos meses 

de menor procura turística (Rosselló e Sansó, 2017). À conta disso, fornece uma melhor 

análise da desigualdade inerente à realidade em estudo, conseguindo captar a 

sensibilidade das alterações da distribuição (Duro, 2016). 

Rosselló e Sansó (2017) analisaram a procura turística nas ilhas Baleares, por meses 

e por semanas, através de duas técnicas alternativas, designadamente a medida de entropia 

e a redundância relativa, ambas derivadas do índice de Theil. A entropia equivale a uma 

medida de desigualdade, capaz de avaliar o nível médio de incerteza de uma realidade. A 

redundância relativa é calculada com base na entropia e fornece informação semelhante 

aos outros indicadores de sazonalidade, variando entre 0 e 1 (Rosselló e Sansó, 2017). 

Outros investigadores, como Turrión-Prats e Duro (2018), acreditam que se consegue 

captar e prever a sazonalidade através de modelos econométricos, formulados, 

essencialmente, com variáveis que descrevem e justificam a evolução dos fluxos 

turísticos ao longo do tempo, como o rendimento dos turistas, os preços praticados no 

destino, as taxas de câmbio e os custos dos transportes, que dependem em muito do preço 

do petróleo. Os autores, no seu estudo, recorrem ao Método Generalizado de Momentos 

(traduzido do inglês Generalized Method of Moments - GMM), que estima parâmetros de 

um modelo de regressão sempre que as variáveis possam apresentar problemas de 

endogeneidade. Este trabalho, ao contrário da maioria, em vez de se limitar a explicar a 

procura turística global, desenvolve uma metodologia que analisa a sua distribuição 

temporal (Turrión-Prats e Duro, 2018). 

Convém salientar que a escolha dos métodos aplicados para estudar a sazonalidade 

de uma dada região deve ter em conta os dados disponíveis e os critérios usados para o 

cálculo de um indicador devem ser os mesmos em todos os períodos considerados. Não 

existem técnicas melhores ou piores do que outras, a diferença está na interpretação que 

cada uma faz e na informação que fornece. De acordo com Duro (2016), só através da 

aplicação de vários métodos, os investigadores conseguem ter uma perceção mais ampla 

da sazonalidade turística (Duro, 2016). 

 

  



2.3 Turismo nos Açores: Crescimento e Sazonalidade 

O arquipélago dos Açores é constituído por nove ilhas, separadas em três grupos: 

ocidental, central e oriental. Do primeiro fazem parte as ilhas do Corvo e das Flores, do 

segundo, o Faial, São Jorge, Graciosa, Pico e Terceira, enquanto o último é composto por 

São Miguel e Santa Maria. Cada ilha possui as suas próprias características e atrações 

turísticas, sendo São Miguel e a Terceira aquelas que mais visitantes recebem. No entanto, 

o aumento do turismo nos Açores, que se iniciou com a liberalização do seu espaço aéreo 

a companhias estrangeiras low cost - que possibilitaram a redução do preço das viagens 

entre o arquipélago e Portugal Continental -, não ocorreu somente nas ilhas mais 

populosas, embora estas tenham registado taxas de crescimento mais acentuadas. Nos 

últimos anos, especialmente a partir de 2015, muitos turistas, na sua maioria portugueses, 

visitaram esta região ultraperiférica, o que pode ser analisado através da evolução do 

número de hóspedes na região, que consta na Figura 1, apresentada de seguida. 

 

Figura 1. Evolução anual do número total de hóspedes nos Açores (2001-2018). 

 
* O valor relativo a 2018 foi estimado através da soma entre os valores mensais oficiais até setembro e os 

valores dos restantes três meses do ano referentes a 2017. 

Fonte: SREA. 

 

Em 2001, as unidades de alojamento turístico existentes nos Açores receberam um 

total de 257.017 hóspedes, o que de certa forma retrata a fraca aposta da região neste setor 

de atividade. Após um ligeiro aumento, a curva atinge, em 2003, o seu valor mais baixo 

e evolui positivamente até ao início da crise económico-financeira de 2008. Deve--se 

acrescentar que, apesar deste episódio ter afetado a região, a sua dimensão não foi tão 
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forte como noutros destinos onde o turismo possui uma maior importância na economia. 

Finalmente, depois de 2014, nota-se um acréscimo contínuo do número de hóspedes, mas, 

embora haja a convicção de que esta tendência se manterá, a sua intensidade deverá 

diminuir, tal como já é percetível em 2018. 

A Figura 2 mostra a distribuição relativa do número de dormidas totais por meses do 

ano, no período de 2001 a 2018. Observa-se que é o mês de agosto aquele que mais 

turistas recebe, sendo julho o segundo mês mais importante e setembro o terceiro. A partir 

deste último, constata-se uma tendência decrescente até janeiro, que volta a aumentar de 

seguida, de forma cada vez mais intensificada até ao pico do verão. 

 

Figura 2. Distribuição percentual mensal das dormidas totais nos Açores (2001-2018). 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SREA. 

 

A análise realizada acima sugere que, na sua generalidade, os Açores evidenciam um 

problema de sazonalidade. O próximo capítulo expõe a metodologia que se utilizou para 

se proceder à análise quantitativa da sazonalidade no arquipélago. 
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3. Metodologia 

Como já foi referido, o recente crescimento do turismo nos Açores fez com que 

surgisse a problemática desta investigação, que consiste em examinar a evolução da 

sazonalidade turística em cada ilha do arquipélago. Para isso, teve-se em consideração os 

processos metodológicos utilizados na literatura, bem como a disponibilidade de dados 

da região para os aplicar. Devido ao grau de complexidade inerente, à ausência de 

informação e à existência de valores de referência a nível nacional, optou-se por 

determinar a sazonalidade nas ilhas açorianas através dos principais indicadores 

calculados, designadamente a taxa de sazonalidade, o inverso do indicador de 

sazonalidade - rácio da sazonalidade, cuja interpretação é mais direta -, o coeficiente de 

variação sazonal e o coeficiente de Gini, já explicados previamente. 

A análise foi feita recorrendo ao número total de dormidas, que inclui todas aquelas 

que foram registadas na hotelaria tradicional, turismo em espaço rural, colónias de férias, 

pousadas da juventude, alojamento local, parques de campismo, casas de hóspedes e 

alojamentos particulares. Essa informação foi retirada da base de dados disponibilizada 

pelo SREA. De notar que autores como Martins (2010), Martín, Aguilera e Moreno 

(2014) e Duro (2016) utilizaram, igualmente, as dormidas totais nas suas investigações 

para estudarem a evolução da sazonalidade no turismo. 

 

4. Análise de Resultados 

Primeiro determinou-se a taxa de sazonalidade. Assumiu-se como períodos de maior 

fluxo turístico os meses de julho, agosto e setembro. Depois das suas frequências serem 

somadas em cada ano, dividiu-se esse valor pelo total de dormidas registadas. Obtiveram-

se os valores da Tabela 1, que destaca, para cada ano, o valor mínimo e máximo. 

 
  



Tabela 1. Taxa de sazonalidade nos Açores, por ilhas e no total (2001-2018). 

 

 

Pode-se afirmar que, regra geral, não houve mudanças significativas no padrão 

sazonal verificado nos Açores, à exceção da situação do Corvo. Esta ilha começa por ser 

aquela com um maior nível de sazonalidade, chegando a atingir uma taxa de 1, o que 

significa que só nos meses de julho, agosto e/ou setembro recebeu turistas. A partir de 

2007, os valores calculados alteraram-se completamente, com o Corvo a ser, depois de 

2013, a ilha menos sazonal. De 2001 a 2009, esse título pertencia a São Miguel, que, 

embora tenha visto a sua distribuição turística piorar ligeiramente, até ao final da série 

temporal considerada manteve valores relativamente parecidos. Destacam-se ainda os 

níveis de sazonalidade da Graciosa entre 2010 e 2012, que foram os mais baixos do 

arquipélago, e de Santa Maria e do Pico, por apresentaram taxas elevadas entre 2008 e 

2012 e entre 2013 e 2018, respetivamente. Verifica-se que São Miguel é a única ilha cuja 

taxa de sazonalidade é sempre inferior à dos Açores no seu todo, destacando-se também 

a ilha da Terceira, que, excetuando-se os anos de 2003, 2008, 2012 e 2013, apresenta 

valores iguais ou inferiores aos da taxa de sazonalidade do arquipélago. 

A plataforma TravelBI, da responsabilidade do Turismo de Portugal, apresenta 

informação acerca da evolução deste indicador por NUTS II (Nomenclatura das Unidades 
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2001 0,48 0,37 0,41 0,48 0,63 0,64 0,48 0,50 0,96 0,42
2002 0,43 0,39 0,39 0,46 0,58 0,64 0,48 0,54 1,00 0,42
2003 0,72 0,35 0,41 0,42 0,53 0,60 0,53 0,50 0,92 0,40
2004 0,65 0,39 0,42 0,45 0,56 0,52 0,49 0,45 0,58 0,42
2005 0,60 0,39 0,41 0,42 0,48 0,53 0,47 0,45 1,00 0,41
2006 0,51 0,40 0,42 0,42 0,49 0,51 0,49 0,44 1,00 0,42
2007 0,53 0,40 0,41 0,48 0,54 0,54 0,49 0,44 0,49 0,42
2008 0,59 0,40 0,44 0,43 0,46 0,53 0,50 0,44 0,51 0,43
2009 0,63 0,39 0,42 0,44 0,45 0,54 0,50 0,45 0,57 0,42
2010 0,61 0,44 0,43 0,42 0,50 0,54 0,48 0,49 0,59 0,45
2011 0,57 0,44 0,46 0,36 0,52 0,57 0,52 0,41 0,38 0,46
2012 0,57 0,45 0,49 0,40 0,50 0,56 0,53 0,46 0,52 0,47
2013 0,57 0,46 0,49 0,48 0,51 0,58 0,50 0,52 0,45 0,48
2014 0,56 0,44 0,47 0,43 0,51 0,57 0,53 0,51 0,29 0,47
2015 0,53 0,43 0,43 0,46 0,57 0,55 0,52 0,52 0,35 0,45
2016 0,53 0,40 0,38 0,40 0,56 0,61 0,50 0,58 0,32 0,42
2017 0,56 0,41 0,39 0,45 0,55 0,57 0,50 0,49 0,33 0,43
2018 0,54 0,41 0,40 0,45 0,56 0,59 0,53 0,51 0,40 0,43



Territoriais para Fins Estatísticos – nível II), entre 2013 e 2017. A taxa de sazonalidade 

foi calculada da mesma forma, admitindo que são os meses de julho, agosto e setembro 

aqueles que apresentam uma maior concentração turística e utilizando como variável o 

número de dormidas. Os resultados apontam que, em 2017, a Área Metropolitana de 

Lisboa é a região menos sazonal (apresentando uma taxa de sazonalidade de 31,09%), 

seguindo-se a Região Autónoma da Madeira (32,42%). Por outro lado, é o Algarve que 

apresenta um padrão sazonal mais acentuado (43,25%), essencialmente por ser 

considerado um destino de praia. Nos Açores, no seu conjunto, por sua vez, os fluxos 

turísticos têm revelado uma distribuição cada vez mais uniforme ao longo do ano: 

enquanto em 2013 a sua taxa de sazonalidade andava nos 45,01%, em 2017 esta baixou 

para 37,54% (TravelBI, 2018). Embora o método de cálculo utilizado tenha sido o 

mesmo, verificam-se algumas divergências entre estes valores e os apresentados na 

Tabela 1. Esta situação pode ser justificada pelo uso de bases de dados diferentes. 

O próximo indicador é o rácio da sazonalidade. A sua escolha, em detrimento do seu 

inverso - indicador de sazonalidade -, deve-se ao facto da interpretação dos seus 

resultados ser mais linear relativamente às outras técnicas aqui calculadas. A Tabela 2 

indica que São Miguel foi, durante praticamente todo o período estudado, a ilha que 

registou uma menor variação sazonal. O Corvo volta a apresentar uma alta sazonalidade 

nos primeiros anos considerados, assim como Santa Maria, embora, neste caso, a 

tendência tenha uma maior duração. Distingue-se, mais uma vez, a evolução do rácio de 

São Miguel, que apresenta, constantemente, valores mais baixos relativamente à última 

coluna da tabela. 

 
  



Tabela 2. Rácio da sazonalidade nos Açores, por ilhas e no total (2001-2018). 

 

 

Salienta-se que as conclusões a que se chega com esta análise seriam as mesmas se 

se tivesse calculado o indicador de sazonalidade. A única diferença residiria nos valores 

absolutos dos resultados e no critério de avaliação. 

De seguida, determinou-se o coeficiente de variação sazonal. A Tabela 3 mostra os 

resultados obtidos, que se revelam consistentes com os anteriores. Mais uma vez, São 

Miguel demonstra-se a ilha com uma concentração turística mais equilibrada, até 2009, 

com a Terceira, a Graciosa e o Corvo a assumirem esse papel nos anos posteriores. No 

início da série temporal, a ilha do Corvo era a que mais sofria com a sazonalidade. Logo 

depois, de 2008 a 2014, passa a ser Santa Maria aquela que mais visitantes recebe durante 

o verão e a partir de 2016 é o Pico que apresenta os valores mais elevados. 
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2001 2,30 1,68 1,92 2,67 3,29 3,39 2,33 2,59 9,84 1,94
2002 2,26 1,88 1,95 2,37 3,14 3,71 2,40 2,44 6,86 2,08
2003 5,46 1,72 1,97 1,89 2,84 3,44 2,96 2,54 8,62 2,04
2004 4,56 1,83 2,23 2,38 2,59 3,06 2,74 2,35 6,98 2,13
2005 4,24 1,79 2,11 1,92 2,33 3,04 2,61 2,23 10,66 2,03
2006 2,86 1,85 2,17 2,42 2,44 2,67 2,58 2,43 9,74 2,03
2007 3,24 1,88 2,02 2,42 2,74 2,84 2,51 2,10 4,65 2,05
2008 4,30 1,85 2,29 2,14 2,21 2,76 2,58 2,38 3,68 2,09
2009 4,69 1,81 2,22 2,86 2,18 3,03 2,65 2,36 3,85 2,11
2010 4,03 2,02 2,20 2,51 2,44 2,71 2,53 2,36 3,54 2,20
2011 3,72 2,05 2,37 2,11 2,81 2,89 2,67 1,99 2,05 2,24
2012 3,39 2,14 2,55 2,20 2,50 2,75 2,80 2,18 3,22 2,34
2013 3,62 2,02 2,49 2,25 2,51 2,77 2,46 2,55 2,12 2,22
2014 3,88 2,05 2,46 2,33 2,55 2,84 2,56 2,57 1,43 2,26
2015 2,74 1,90 2,15 2,19 2,84 2,70 2,57 2,61 1,81 2,08
2016 2,77 1,74 1,69 2,06 2,81 2,81 2,36 2,59 2,06 1,90
2017 3,12 1,79 1,82 2,04 2,71 2,77 2,41 2,16 2,35 1,93
2018 2,94 1,78 1,91 2,31 2,81 2,92 2,44 2,19 2,10 1,96



Tabela 3. Coeficiente de variação sazonal nos Açores, por ilhas e no total (2001-2018). 

 

 

Radić (2017) calcula o mesmo indicador para 27 Estados-Membros da União 

Europeia (UE), no ano 2016, utilizando também o número de dormidas. Conclui que 

Portugal (que apresenta um coeficiente de variação sazonal de cerca de 0,46), apesar de 

não se encontrar entre os dez países com uma procura turística mais estável, demonstra--

se menos sazonal do que a média (aproximadamente 0,52) e do que importantes destinos 

turísticos, como Itália (cerca de 0,71) e França (cerca de 0,67). Os países que se revelaram 

mais sazonais foram a Croácia (cerca de 1,37), a Grécia (cerca de 0,99) e a Bulgária (cerca 

de 0,97), enquanto os menos sazonais foram Malta (cerca de 0,29), Finlândia (cerca de 

0,30) e Alemanha (cerca de 0,31) (Radić, 2017). Com base nos valores retirados deste 

estudo, pode-se afirmar que os Açores, no mesmo ano, revelaram um coeficiente de 

variação sazonal coerente com o nível nacional e inferior ao nível da UE-27. 

O último método utilizado foi o coeficiente de Gini, que, para além de ser o indicador 

mais comum para medir a sazonalidade, é dos que melhor consegue captar este fenómeno. 

Abaixo, na Tabela 4, apresentam-se os valores obtidos. 

 

Tabela 4. Coeficiente de Gini nos Açores, por ilhas e no total (2001-2018). 
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2001 0,58 0,38 0,45 0,65 0,93 1,06 0,62 0,69 2,70 0,46
2002 0,51 0,39 0,42 0,59 0,94 1,06 0,64 0,75 2,26 0,47
2003 1,42 0,35 0,47 0,46 0,76 0,97 0,77 0,68 2,35 0,45
2004 1,18 0,37 0,49 0,58 0,78 0,81 0,66 0,55 2,27 0,46
2005 1,08 0,41 0,50 0,49 0,64 0,80 0,65 0,56 2,94 0,47
2006 0,74 0,47 0,51 0,53 0,72 0,72 0,72 0,61 2,71 0,51
2007 0,79 0,47 0,48 0,61 0,80 0,80 0,68 0,52 1,14 0,51
2008 1,07 0,48 0,57 0,50 0,61 0,74 0,72 0,55 0,87 0,53
2009 1,17 0,48 0,52 0,63 0,57 0,82 0,73 0,59 1,02 0,53
2010 1,04 0,56 0,54 0,59 0,73 0,79 0,67 0,65 0,95 0,58
2011 0,94 0,57 0,59 0,49 0,78 0,87 0,76 0,49 0,56 0,60
2012 0,88 0,58 0,66 0,54 0,70 0,82 0,79 0,57 0,77 0,62
2013 0,90 0,60 0,65 0,61 0,72 0,86 0,69 0,75 0,54 0,63
2014 0,95 0,56 0,63 0,55 0,71 0,87 0,75 0,73 0,30 0,61
2015 0,70 0,52 0,55 0,53 0,90 0,80 0,75 0,80 0,39 0,56
2016 0,71 0,44 0,37 0,44 0,85 0,93 0,72 0,86 0,48 0,49
2017 0,82 0,48 0,41 0,53 0,78 0,88 0,72 0,68 0,56 0,51
2018 0,75 0,47 0,42 0,56 0,83 0,92 0,75 0,73 0,61 0,51



 

 

De 2001 a 2007, São Miguel foi a ilha que apresentou a distribuição turística mais 

regular. Verifica-se o mesmo no Corvo, de 2013 a 2015, e na Terceira, de 2016 a 2018. 

Pelo contrário, verifica-se uma maior sazonalidade no Corvo, durante os primeiros anos 

da série cronológica, em Santa Maria, no início do período da crise, e no Pico, a partir de 

2013. O caso da ilha mais pequena do arquipélago destaca-se por inicialmente ser aquela 

que evidencia um padrão sazonal mais forte, registando poucas dormidas apenas em 

alguns meses do ano. Com o passar do tempo, o Corvo foi sendo mais e mais visitado, 

apresentando, de momento, um coeficiente de Gini em linha com as restantes ilhas. De 

acordo com Petrevska (2013), se os valores obtidos estiverem abaixo de 0,5, a 

sazonalidade do turismo no local é considerada moderada, revelando uma tendência 

relativamente equilibrada. Assim, pode-se afirmar que, desde 2007, as ilhas da Região 

Autónoma dos Açores apresentam um padrão sazonal mais ou menos regular, destacando-

se, no entanto, o caso do Pico, que apresenta coeficientes muito próximos desse limiar 

(Petrevska, 2013). Comparando os coeficientes das ilhas com os do arquipélago, 

averigua-se que, apesar de São Miguel continuar a exibir valores inferiores, a partir de 

2010 também a Terceira e a Graciosa se encontram nessa situação, podendo-    -se, assim, 

classificar as três ilhas como as menos sazonais dos Açores. 
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2001 0,29 0,22 0,24 0,32 0,46 0,50 0,33 0,37 0,88 0,25
2002 0,27 0,21 0,23 0,29 0,45 0,50 0,35 0,40 0,85 0,25
2003 0,56 0,19 0,26 0,25 0,40 0,47 0,40 0,37 0,83 0,24
2004 0,52 0,21 0,26 0,31 0,40 0,39 0,34 0,28 0,85 0,24
2005 0,48 0,23 0,28 0,26 0,33 0,39 0,34 0,28 0,90 0,26
2006 0,38 0,26 0,28 0,27 0,37 0,38 0,39 0,32 0,89 0,28
2007 0,39 0,27 0,27 0,32 0,40 0,39 0,37 0,28 0,45 0,29
2008 0,46 0,27 0,31 0,26 0,33 0,38 0,39 0,28 0,38 0,30
2009 0,46 0,27 0,28 0,30 0,29 0,40 0,39 0,29 0,46 0,29
2010 0,48 0,32 0,30 0,31 0,38 0,39 0,36 0,35 0,46 0,33
2011 0,43 0,33 0,32 0,27 0,41 0,44 0,41 0,27 0,31 0,34
2012 0,43 0,32 0,34 0,29 0,36 0,42 0,41 0,30 0,36 0,34
2013 0,42 0,34 0,33 0,33 0,35 0,44 0,37 0,39 0,28 0,35
2014 0,42 0,32 0,33 0,29 0,37 0,45 0,40 0,40 0,17 0,34
2015 0,34 0,30 0,30 0,26 0,46 0,43 0,40 0,44 0,21 0,32
2016 0,36 0,25 0,20 0,24 0,45 0,49 0,40 0,46 0,26 0,28
2017 0,40 0,27 0,23 0,27 0,41 0,47 0,40 0,38 0,30 0,29
2018 0,38 0,27 0,23 0,28 0,43 0,49 0,41 0,41 0,35 0,29



Com base nos valores apurados com este indicador, fez-se o ranking das ilhas menos 

e mais sazonais, através da média dos valores de cada uma delas durante o período 

estudado. 

 

Tabela 5. Ranking da sazonalidade das ilhas dos Açores, pelo valor médio dos 

coeficientes de Gini. 

 

 

Como era de esperar, constata-se que a ilha que apresenta uma distribuição turística 

mais equilibrada é São Miguel, seguindo-se a Terceira. Como já foi mencionado, estas 

são as ilhas mais conhecidas e aquelas que recebem um maior número de turistas por ano. 

Por sua vez, há que chamar a atenção para o facto deste ranking ter sido efetuado com 

base em valores médios, que podem não refletir adequadamente a realidade atual. Isso é 

bem visível no caso do Corvo, que, apesar de ter melhorado, de forma significativa, os 

seus níveis de sazonalidade turística ao longo dos anos - sendo, em 2018, a quarta ilha 

dos Açores menos sazonal -, pela influência dos valores que apresenta nos primeiros anos 

da série temporal considerada, encontra-se na última posição da lista. 

Seguidamente, procurou-se obter valores de referência que pudessem servir de base 

de comparação entre os resultados apurados e outras realidades, para se saber em que 

ponto se encontram os Açores no âmbito da sazonalidade turística. Para isso, numa fase 

inicial, fez-se um levantamento de pesquisas idênticas, que utilizam o coeficiente de Gini 

para avaliar a evolução dos fluxos turísticos numa determinada região ou país.  

Petrevska (2013) analisa a sazonalidade na Macedónia para os anos entre 1992 e 

2012, obtendo valores que apresentam várias oscilações ao longo do tempo, sendo a sua 

média igual a 0,277 (Petrevska, 2013). Um ano depois, a autora alargou o alvo da sua 

investigação, estudando os padrões sazonais da procura turística em seis países do 

Ilhas Valor médio

1. São Miguel 0,27

2. Terceira 0,28

3. Graciosa 0,29

4. Flores 0,35

5. Faial 0,38

6. São Jorge 0,39

7. Santa Maria 0,42

8. Pico 0,44

9. Corvo 0,51



sudoeste europeu, desta vez entre 2007 e 2013. O coeficiente mais baixo pertenceu à 

Bósnia e Herzegovina, que toma o valor de 0,137, seguindo-se a Sérvia, com 0,144, a 

Eslovénia, com 0,202, e a Macedónia, com 0,282. Por outro lado, os países que se 

demonstraram mais sazonais foram Montenegro e a Croácia, com coeficientes iguais a 

0,591 e 0,529, respetivamente (Petrevska, 2014).  

Duro (2016) faz uma comparação da evolução da sazonalidade turística nas principais 

províncias de Espanha, apresentando também dados nacionais. Em 1999, o coeficiente de 

Gini do país, utilizando dados relativos à procura por estabelecimentos hoteleiros, 

encontrava-se nos 0,217, ao passo que em 2012 subiu ligeiramente, situando--se nos 

0,227. 

Mais recentemente, Þórhallsdóttir e Ólafsson (2017) analisaram a sazonalidade 

turística em seis atrações da Islândia, para o ano 2015, por meses, semanas e dias. 

Concluem que os períodos mais curtos geram coeficientes mais elevados, apesar da 

diferença entre eles não ser significativa. Considerando os valores mensais, os autores 

obtiveram valores entre 0,25 e 0,55 (Þórhallsdóttir e Ólafsson, 2017). 

Contudo, numa fase posterior, perante a ausência de pontos de referência atualizados 

e comparáveis aos coeficientes de Gini obtidos com o presente trabalho (por serem 

calculados tendo por base pressupostos diferentes), recolheram-se dados do Eurostat, 

relativos ao número de dormidas registadas nos estabelecimentos hoteleiros, por meses, 

para se determinar o mesmo indicador para dezassete países da Europa, entre eles 

Portugal. Optou-se por fazer a análise para o ano 2017, uma vez que ainda não se 

encontram disponíveis dados para todos os meses de 2018. Por sua vez, sendo o 

arquipélago dos Açores uma pequena região, não seria razoável compará-la com 

territórios continentais, dotados de características completamente diferentes. Deste modo, 

incluiu-se também na análise duas outras regiões ultraperiféricas, frequentemente 

equiparadas aos Açores, nomeadamente a Região Autónoma da Madeira e as Ilhas 

Canárias. Para isso, recorreu-se, respetivamente, às bases de dados da Direção Regional 

de Estatística da Madeira (DREM) e do Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 

A Tabela 6 mostra os coeficientes de Gini calculados, bem como a posição de cada 

país/região, de acordo com os valores apurados. Constata-se que são as Canárias que 

apresentam o menor nível de sazonalidade, que é praticamente inexistente, seguindo-se a 

Madeira, com um coeficiente de Gini consideravelmente superior, mas que indica uma 

concentração turística equilibrada ao longo do ano na região. Do leque de países 

escolhidos, é a Alemanha que se revela menos sazonal, com a Bélgica e a Finlândia a se 



posicionarem logo depois. Portugal surge num lugar satisfatório, na 8.ª posição, exibindo 

um coeficiente de 0,2138. Curiosamente, encontra-se melhor posicionado do que Espanha 

e do que o Reino Unido, importantes destinos turísticos europeus. Os Açores 

demonstram-se mais sazonais do que o Continente Português e do que os outros dois 

arquipélagos, situando-se em 14.º lugar, no entanto são menos sazonais do que a França 

e Itália. A Grécia destaca-se pelo coeficiente excessivamente elevado face aos outros 

países/regiões analisados, demonstrando, assim, uma concentração muito forte de turistas 

durante o verão (19.590.125 dormidas em agosto) e uma fraca procura durante a época 

baixa (471.820 dormidas em janeiro). Note-se que os resultados obtidos com esta análise 

demonstram-se coerentes com os apurados por Duro (2016) e Radić (2017). 

 

Tabela 6. Ranking da sazonalidade pelo coeficiente de Gini (2017). 

 

 

Finalmente, calculou-se o coeficiente de Gini para a média dos países aqui estudados. 

O indicador toma o valor de 0,2536, o que significa que, a partir da 12.ª posição da Tabela 

6, todos os países/regiões se situam acima do nível de sazonalidade médio. O arquipélago 

dos Açores encontra-se nessa condição, o que, de certa forma, evidencia a sua necessidade 

de contrariar as tendências verificadas e de esbater as desigualdades da sua procura 

turística ao longo do ano. 

 

  

Gini País/Região Gini País/Região

1. 0,0478 Canárias 11. 0,2296 Reino Unido

2. 0,1150 Madeira 12. 0,2359 Irlanda

3. 0,1381 Alemanha 13. 0,2613 Luxemburgo

4. 0,1432 Bélgica 14. 0,2902 Açores

5. 0,1514 Finlândia 15. 0,3144 Suécia

6. 0,1629 Suíça 16. 0,3201 França

7. 0,2062 Holanda 17. 0,3219 Dinamarca

8. 0,2138 Portugal 18. 0,3382 Itália

9. 0,2245 Áustria 19. 0,3623 Noruega

10. 0,2250 Espanha 20. 0,5369 Grécia



5. Medidas de Combate à Sazonalidade 

Tendo em conta os efeitos negativos que a sazonalidade turística acarreta, é essencial 

que tanto o setor público, como o setor privado contribuam para a sua colmatagem (Koc 

e Altinay, 2007; Cuccia e Rizzo, 2011), devendo cooperar entre si para melhor chegarem 

a um consenso (Guimarães e Santos, 2014). Atingir esse objetivo proporcionaria aos 

visitantes, e aos próprios residentes, um ambiente mais calmo e menos aglomerado, 

melhorando a sua experiência e o seu dia-a-dia, respetivamente, para além de aumentar a 

sua satisfação relativamente à qualidade dos bens e serviços turísticos. Para quem vive 

nos locais, a qualidade de vida melhoraria, a preservação do meio ambiente durante todo 

o ano seria mais fácil, verificar-se-ia uma utilização mais eficiente das infraestruturas e a 

precaridade do emprego no turismo seria atenuada (Martins, 2010). 

Na literatura são apontadas como estratégias de gestão da sazonalidade as seguintes 

medidas (Neves et al., 2008; Martins, 2010; Cuccia e Rizzo, 2011; Krzyzanowski e da 

Cruz, 2011; Cannas, 2012; Butler, 2014): 

1. Promover a repartição das férias ao longo do ano; 

2. Diversificar a oferta turística e segmentar os mercados, por exemplo através do 

desenvolvimento de novos bens e serviços turísticos, entre eles produtos 

relacionados com a cultura, património, saúde e bem-estar (spas, termalismo, 

etc.), e apostar em novos atrativos; 

3. Investir na promoção do país ou região, recorrendo a campanhas publicitárias e 

estratégias de marketing; 

4. Aplicar políticas de preços. Durante os períodos de menor fluxo turístico deve-     

-se praticar preços mais baixos para atrair clientes, não só nas deslocações, mas 

também no alojamento, restauração, entradas das atrações, etc. Proporcionar 

descontos para grupos poderá também ter algum impacto; 

5. Promover o turismo interno; 

6. Criar eventos, como conferências, festivais, feiras, exposições, campeonatos 

desportivos, entre outros, que se podem repetir de tempos a tempos e se localizar 

em diferentes regiões do país de cada vez. Alguns autores apontam ainda como 

estratégia alterar a data de certos eventos, depois de ganharem popularidade, para 

a época baixa ou intermédia; 

7. Apostar na comodidade das infraestruturas, através, por exemplo, do 

desenvolvimento de atrações turísticas cobertas, podendo, assim, ser visitadas 

sem constrangimentos ao longo de todo o ano; 



8. Orientar a procura turística para os visitantes seniores, que apresentam uma maior 

disponibilidade para viajar em qualquer altura, assim como para os turistas mais 

jovens, casais sem filhos ou grupos com interesses específicos (clubes, 

associações, etc.); 

9. Criar pacotes de férias que incluem refeições, transporte e entradas nas atrações, 

elaboração de novos circuitos de excursões e dirigir as promoções turísticas para 

destinos ainda pouco povoados e desenvolvidos, gerando uma melhor distribuição 

geográfica dos turistas a nível mundial. 

De acordo com Baron (1975), citado em Martins (2010), é essencial que os destinos 

tenham noção da importância da formulação de estratégias adequadas à sua realidade, de 

modo a não induzir os turistas a ficarem com uma perceção negativa da sua experiência 

face às expectativas que tinham. Nesse sentido, surge a necessidade de se estudar com 

maior detalhe a oferta turística dos locais, com o objetivo de determinar as melhores 

políticas a executar (Pimentel, 2009). Cada local deve, portanto, analisar o seu padrão 

sazonal, as suas especificidades e de que forma poderão ser potencializadas, através dos 

recursos existentes (características do território, mão-de-obra, capital disponível para 

investir, etc.), examinar a procura turística de que são alvo, determinar a sua capacidade 

de receber turistas e definir objetivos a serem alcançados (Cuccia e Rizzo, 2011; Butler, 

2014). 

Atualmente, o arquipélago dos Açores enfrenta vários desafios, entre os quais manter 

a notoriedade que lhe tem sido atribuída, garantir a qualidade do seu serviço turístico, 

diminuir a sazonalidade e distribuir, de forma mais igualitária, os turistas pelas ilhas, não 

obstante as diferenças que existem entre elas. 

Pode-se dizer que a região possui alguns aspetos a seu favor. O facto de apresentar 

um clima temperado marítimo faz com que as suas temperaturas, pela influência 

moderadora do mar, não sejam muito elevadas no verão, nem muito baixas no inverno. 

Desta forma, os Açores são um destino propício a receber turistas durante o ano inteiro, 

já que não apresentam condições meteorológicas demasiado adversas. Nesse âmbito, 

surge a importância de se segmentar o mercado, orientando-o para visitantes de 

determinadas nacionalidades ao longo do ano.  

As paisagens naturais, a especificidade mais importante da região, constituem um dos 

seus principais trunfos. Todavia, quanto mais especializado for um destino, isto é, quanto 

mais focada a sua oferta turística estiver para certas atrações características, maior será o 

nível de sazonalidade verificado (Martins, 2010). Assim sendo, é fundamental que o 



arquipélago não se centre somente neste aspeto e que tire partido de todas as suas 

potencialidades, de forma a conseguir diversificar a sua oferta turística e, 

consequentemente, atrair diferentes segmentos de mercado. Nesse sentido, salienta-se a 

importância dos Açores investirem em campanhas publicitárias que identifiquem e 

despertem o interesse do seu público-alvo. Para que isso aconteça, é necessário que haja 

um planeamento rigoroso, por parte de vários agentes, a fim de ser possível definir os 

perfis de turistas que visitam a região. Essa informação constitui uma enorme mais-valia 

para qualquer destino, uma vez que para além de possibilitar um fornecimento de serviços 

mais adequado e orientado para os visitantes, é capaz de influenciar a intensidade dos 

fluxos turísticos ao longo do ano. 

Por fim, deve-se referir que as diferenças de sazonalidade entre as ilhas dos Açores 

poderão ser reduzidas através da melhoria das acessibilidades aéreas e marítimas. O facto 

do acesso a algumas ilhas requerer várias escalas e estar sujeito a limitações de transporte 

- relacionadas quer com o horário, quer com a inexistência de ligações durante 

determinadas alturas do ano -, constitui um entrave à mobilidade dos turistas. Contrariar 

esta situação deverá trazer benefícios significativos para as ilhas mais periféricas, 

contudo, antes de se aplicar qualquer medida nesse sentido, é necessário que seja feita 

uma avaliação das condições inerentes, com o objetivo de verificar se as políticas 

planeadas são viáveis e eficientes. 

Apesar da maioria dos territórios ter como principal enfoque atenuar a sazonalidade 

turística, alguns autores consideram este fenómeno necessário para aliviar a pressão que 

é exercida nos locais durante a época alta, permitindo a total recuperação da comunidade 

e do ambiente ecológico (Krzyzanowski e da Cruz, 2011; Cannas, 2012), bem como a 

manutenção dos edifícios e monumentos (Martins, 2010). Estes problemas têm, 

realmente, afetado os Açores, assistindo-se a uma sobrecarga dos principais pontos 

turísticos da região, ao congestionamento das vias e ao esgotamento de recursos (por 

exemplo, de carros para aluguer) durante o verão. A resolução destas contrariedades passa 

por um planeamento minucioso das condições do arquipélago, de modo a executar 

estratégias de gestão compatíveis com a realidade açoriana e com as suas necessidades.  

 

6. Conclusão 

Com o turismo a ganhar importância a nível global, apresentando, cada vez mais, uma 

maior volatilidade, surge a crescente necessidade de se estudar a sua evolução ao longo 

do tempo. Um dos principais problemas intrinsecamente ligados a esta atividade é a 



sazonalidade, que gera repercussões a nível económico, social e ambiental (Castro, 2013). 

Analisar os padrões sazonais ajuda a compreender e a prever os seus impactos na 

produção e consumo turísticos (Turrión-Prats e Duro, 2018), facilitando a formulação e 

implementação de políticas estratégicas e de desenvolvimento dos destinos (Neves et al., 

2008).  

Neste trabalho estudou-se o nível de sazonalidade nos Açores por ilhas, já que cada 

qual é afetada de forma distinta pelo turismo. Para tal, calcularam-se quatro indicadores, 

nomeadamente a taxa de sazonalidade, o rácio de sazonalidade, o coeficiente de variação 

sazonal e o coeficiente de Gini. Os resultados demonstraram-se coesos entre si, chegando-

se à conclusão de que São Miguel e a Terceira são as ilhas que apresentam uma 

concentração turística mais equilibrada ao longo do ano, ao passo que, em média, Santa 

Maria e o Pico são as mais sazonais. O Corvo constitui um caso interessante, já que até 

meados da primeira década do milénio só recebia turistas praticamente nos meses mais 

quentes do ano, verificando-se, a partir daí, um aumento gradual do seu fluxo turístico, 

apresentando, atualmente, níveis de sazonalidade relativamente baixos. No seu todo, o 

arquipélago revela-se mais sazonal do que Portugal Continental e do que outras regiões 

ultraperiféricas, encontrando-se, em 2017, acima da média de vários países europeus.  

Tendo noção do quão importante é estudar o setor turístico e as suas implicações, 

pesquisas desta natureza acarretam um enorme valor, principalmente para os Governos e 

autoridades competentes responsáveis pela formulação e definição de políticas de gestão 

do turismo e da sua sazonalidade, mas também para todos os privados, que podem ver 

nestes resultados uma oportunidade para melhor adequarem o seu negócio à nova 

realidade.  

Há que ter em conta que os interesses dos turistas, assim como o seu nível de 

exigência, variam ao longo do tempo, sendo, portanto, necessária uma constante 

atualização das medidas de intervenção, que deverão estar em linha com as tendências 

apresentadas pelo mercado (Castro, 2013). Como os visitantes apreciam, cada vez mais, 

destinos autênticos que ofereçam bens e serviços diferentes e/ou inovadores, há que tirar 

partido das especificidades de cada região e potencializá-las (Guimarães e Santos, 2014). 

Apesar das técnicas aqui utilizadas apresentarem limitações, são as mais utilizadas na 

literatura e apresentam resultados coerentes com a realidade já conhecida da região. O 

facto deste ser o primeiro estudo realizado nesse âmbito faz com que as suas conclusões 

integrem uma boa base de conhecimento acerca da sazonalidade turística nos Açores, para 



além de servirem de ponto de partida para futuras investigações com métodos mais 

avançados. 
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Anexos 

Curvas de sazonalidade – Consistem na representação, no mesmo gráfico, das curvas 

de frequências de cada ano da série temporal (Martins, 2010). Abaixo seguem as curvas 

de cada ilha dos Açores, para o período de 2001 a 2018, sendo a variável utilizada o 

número de dormidas totais. 

 

 



Anexo 1. Curvas de sazonalidade da ilha de Santa Maria. 

 

 

 

Anexo 2. Curvas de sazonalidade da ilha de São Miguel. 
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Anexo 3. Curvas de sazonalidade da ilha Terceira. 

 

 

 

Anexo 4. Curvas de sazonalidade da ilha da Graciosa. 
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Anexo 5. Curvas de sazonalidade da ilha de São Jorge. 

 

 

 

Anexo 6. Curvas de sazonalidade da ilha do Pico. 
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Anexo 7. Curvas de sazonalidade da ilha do Faial. 

 

 

 

Anexo 8. Curvas de sazonalidade da ilha das Flores. 
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Anexo 9. Curvas de sazonalidade da ilha do Corvo. 

 

 

 

Anexo 10. Curvas de sazonalidade do arquipélago dos Açores. 
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