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I. ÁREA ESTATÍSTICA / LINHAS GERAIS DA ACTIVIDADE ESTATÍSTICA 

NACIONAL 1998- 2001 

 

O Conselho Nacional de Estatística, na sua primeira reunião realizada a 17 e 18 de Março de 1998, 

aprova as Linhas Gerais da Actividade Estatística Nacional 1998-2001 que tem por objectivo a 

elaboração do Plano de Actividade Estatística Nacional para o mesmo período. 

As Linhas Gerais da Actividade Estatística Nacional para 1998-2001 traduzem os compromissos 

entre os diferentes Órgãos Produtores do Sistema Estatístico Nacional que são o INE e os Órgãos 

Produtores de Estatísticas Sectoriais. 

 

As Estatísticas do Turismo são umas das estatísticas referidas nas Linhas Gerais da Actividade 

Estatística Nacional no ponto 3.2.7. 

 

 

II. JUSTIFICAÇÃO / INTRODUÇÃO 

 

Cabo Verde reúne condições geográficas, ambientais e humanas para o desenvolvimento do turismo 

e, tem vindo a construir infra-estruturas que condicionam o seu bom funcionamento. 

Consequentemente, o turismo tem vindo a ganhar ao longo dos anos, crescente significado na 

economia do país. 

 

O peso do sector no PIB entre 1990 e 1997 foi o seguinte: 

 

Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Peso do Sector no 

PIB (%) 

1,71 1,38 1,31 1,45 1,36 1,21 1,54 3,25 

 

O desenvolvimento deste sector é um dos objectivos da política do desenvolvimento social e 

económico de Cabo Verde. Sendo assim, é de extrema importância a existência de um sistema de 

informação que permita conhecer o sector, o seu crescimento e a sua produtividade, assim como 
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disponibilizar dados estatísticos que forneçam indicadores que serão ferramentas fundamentais 

para: 

•  os operadores turísticos com vista a tomada de decisões; 

• os investidores externos para conhecerem o mercado e a capacidade turística.  

 

Nestes termos, é fundamental a produção de dados estatísticos para o conhecimento do universo 

turístico através do inquérito que o INE pretende realizar num âmbito geográfico nacional.  

Este inquérito visa : 

 

• Desenvolver um sistema de informação de dados  estatísticos sobre o  turismo;  

• Produzir dados estatísticos económicos que permitirão uma caracterização  e uma 

quantificação do turismo.  

 

 

III.1. Objectivos Gerais   

 Retomar e aperfeiçoar as estatísticas do turismo;  

 Recolher informações estatísticas que permitirão obter indicadores e caracterizar o sector 

do turismo em Cabo Verde. 

 

 

III.2.Objectivos Específicos 

 Medir o fluxo turístico; 

 Medir a capacidade de alojamento; 

 Quantificar a oferta turística; 

 Medir a ocupação; 

 Realizar o balanço financeiro do sector do turismo; 

 Sensibilizar os responsáveis dos estabelecimentos hoteleiros e similares a necessidade de 

prestação de informação. 
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IV. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Responsáveis dos estabelecimentos hoteleiros e similares sensibilizados para a prestação 

de informações necessárias para a estatística do turismo; 

 

 Difusão a partir de Setembro com periodicidade mínima trimestral e detalhe geográfico a 

nível dos Concelhos de estatísticas sobre o fluxo, a capacidade, a oferta de serviços 

turísticos, a ocupação e fluxo financeiro associado às actividades turísticas; 

 

 Engajamento da Direcção dos Serviços do Turismo ao processo de recolha, tratamento e 

análise das estatísticas do turismo; 

 

 Técnico do INE capacitado no domínio das estatísticas do turismo; 

 

 Base de dados sobre estabelecimentos hoteleiros e similares operacional a nível do INE. 

 

 Engajamento do PROMEX ao processo de recolha, tratamento e análise das estatísticas 

do turismo; 

 

V. METODOLOGIA 

 

1. Fontes de informação 

 

1.1 - Inventário Anual de Estabelecimentos de Alojamento. Consiste em ter um 

inventário completo e actualizado de todos os estabelecimentos hoteleiros, ter informações sobre 

quaisquer modificações que possam ocorrer nos estabelecimentos hoteleiros. 

  

1.1.1 - Âmbito Geográfico 

   O inventário é de âmbito nacional. 

 

1.1.2 - Unidade Estatística a Observar 
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A unidade estatística a observar será o estabelecimento hoteleiro ou outro tipo de 

estabelecimento de alojamento em funcionamento. 

 

1.1.3- População Estatística 

A População Estatística será o universo dos estabelecimentos hoteleiros ou outros 

estabelecimentos de alojamento em funcionamento. 

 

1.1.4 - Variáveis de Observação 

As variáveis a observar são as seguintes: 

 

• Variáveis de identificação e localização; 

 Designação do estabelecimento; 

 Ano de abertura; 

 Ilha; 

 Concelho; 

 Freguesia; 

 Cidade/Vila/Zona; 

 Rua; 

 CP; 

 Telefone; 

 Fax; 

 E-mail; 

• Tipo e categoria do estabelecimento; 

• Identificação e propriedade; 

 Tipo de propriedade; 

 Nome da Empresa Proprietária; 

 Nome do Director; 

 Nome dos Proprietários; 

 Nacionalidade dos Proprietários; 

 

• Quartos ou Unidades equivalentes; 



__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 6 

 Total de quartos; 

 Número de apartamentos; 

 Número de bungalows; 

 

• Capacidade de alojamento; 

 Número quartos; 

♦ Número de suites; 

♦ Número de quartos triplos;  

♦ Número de quartos triplos; 

♦ Número de quartos duplos; 

♦ Número de quartos individuais; 

 

 Número de camas; 

♦ N.º de camas de casal; 

♦ N.º de camas individuais; 

 

• Pessoal ao serviço; 

 Pessoas com salário; 

 Pessoas sem salário; 

 

• Pessoas por categoria; 

 Direcção e administração; 

 Restauração; 

 Bar; 

 Andares; 

 Limpeza; 

 Cozinha; 

 Pastelaria; 

 Controlo; 

 Economato; 
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 Recepção e portaria; 

 Jardim e piscina; 

 Outros; 

 

• Serviços gerais do estabelecimento; 

 Restaurante; 

 Discoteca; 

 Ginásio; 

 Sala de reuniões; 

 Piscina; 

 Lojas; 

 Bar; 

 Ténis; 

 Parking; 

 Sala de jogos; 

 Windsurf; 

 Outros; 

 Nenhum; 

 

• Quartos com diferentes serviços; 

 Banho privado água quente; 

 Banho privado água fria; 

 Sem banho privado; 

 Ar condicionado; 

 Televisão; 

 Minibar; 

 Telefone; 

 

• Preços diários (épocas alta e baixa); 

 Suite; 

 Quarto triplo; 
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 Quarto duplo; 

 Quarto individual; 

 Apartamento; 

 Bungalow; 

 

• Capacidade dos restaurantes; 

 Número de lugares sentados; 

 

 

1.1.5 - Principais Nomenclaturas 

 

  As nomenclaturas a utilizar serão: 

 Código Geográfico Nacional; 

 CAE - Classificação das Actividades Económicas; 

 Classificação Nacional das Profissões. 

 

 1.1.6 - Período de Referência 

O período de referência dos dados do inventário será a semana do mês de 

observação. 

 

 1.1.7 - Período de Observação 

A observação das informações será feita anualmente no mês de Outubro.  

 

 

1.1.8 - Periodicidade 

  O inventário terá periodicidade anual.  

 

 1.1.9 - Método de Abordagem 

  A recolha será efectuada  por via postal. Será distribuído aos estabelecimentos 

hoteleiros e outros tipos de estabelecimentos de alojamento o formulário para o efeito ou, uma 

disquete a fim de facilitar o fornecimento dos dados. 
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 1.1.10 - Tratamento 

O inventário terá tratamento informático adequado. O questionário foi concedido 

num programa informático, Teleform Designer. Os dados serão lidos, validados e 

verificados pelo mesmo programa nos módulos Teleform Reader e Teleform Verifier 

respectivamente. Serão utilizados outros programas informáticos como Excel e SPSS para 

tratamento e concepção de quadros.  

No entanto o INE produzirá um programa informático para tratamento destas 

informações. 

A codificação e a digitação serão feitas pelos técnicos que trabalham no 

departamento.  

 

1.1.11 - Divulgação 

A difusão dos dados será anual. 

 

 

1.2 - Inquérito mensal á Movimentação de Hóspedes dirigido aos estabelecimentos de 

alojamento. Neste controlo estatístico, aos estabelecimentos são solicitados dados sobre 

determinadas características do estabelecimento, sobre chegadas e partidas por país de residência 

habitual e quartos ocupados. Com base nestes dados serão depurados outros dados estatísticos tais 

como dormidas, taxa de ocupação e duração média das estadias. 

 

 

1.2.1 - Âmbito Geográfico 

   Estas operações serão exaustivas, cobrindo todo o Território Nacional. 

 

1.2.2 - Unidade Estatística a Observar 

A unidade estatística a observar será estabelecimento hoteleiro ou outro tipo de 

estabelecimento de alojamento em funcionamento à data do inquérito. 

 

1.2.3- População Estatística 
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A população estatística é o conjunto de indivíduos que constituem o universo a 

observar. Trata-se, neste caso, do universo dos estabelecimentos hoteleiros e outros 

tipos de estabelecimentos de alojamento em funcionamento na data do inquérito. 

 

1.2.4 - Variáveis de Observação 

A informação a recolher através do inquérito será de acordo com os objectivos 

fixados. Estas variáveis são as seguintes: 

• Mês e Ano; 

• Variáveis de Identificação e Localização; 

• Capacidade de alojamento; 

 Número de quartos; 

 Número de camas; 

• Pessoas ao serviço; 

 Homens; 

 Mulheres; 

• Pessoas presentes no primeiro dia do mês; 

• Pessoas presentes no último dia do mês; 

• Chegadas por país de residência habitual; 

• Partidas por país de residência habitual; 

• Ocupação dos quartos; 

 

 Número de quartos ocupados em cada noite; 

 

 

1.2.5 – Estatísticas derivadas 

Baseado nos dados anteriores obtidos através da observação directa, deverão ser 

determinados os seguintes dados: 

• Dormidas por país de residência; 

• Taxa de ocupação das camas; 

• Duração média das estadias; 
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• Taxa de oferta; 

 

1.2.6 - Principais Nomenclaturas 

  As nomenclaturas a utilizar serão: 

 Código Geográfico Nacional; 

 

1.2.7- Período de Referência 

O período de referência do inquérito será o mês anterior ao mês do inquérito, isto é, o mês 

N-1. 

 

1.2.8 - Período de Observação 

Data início  

A Observação dos dados teve início no mês de Setembro de 1999. 

A observação das informações referentes aos meses de Janeiro a Agosto de 1999 foi 

feita durante o mês de Setembro e a primeira semana de Outubro.  

A recolha de dados referente ao mês N será efectuada na primeira  semana do mês 

N+1. 

 

1.2.9 - Periodicidade 

  O projecto permite uma recolha de dados de periodicidade mensal.  

 

 1.2.10 - Método de Abordagem 

A recolha será efectuada por via postal através de um formulário que o INE 

distribuirá aos estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de estabelecimentos de 

alojamento. No caso de não resposta o estabelecimento será contactado via telefone. 

O INE disponibilizará uma disquete com o formulário para os diferentes 

estabelecimentos de alojamento com a finalidade de facultarem os dados. 

 

 1.2.11 - Tratamento 

O inquérito terá tratamento informático adequado.  
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   Codificação 

A codificação será feita na segunda semana do mês de recolha, pelos técnicos que 

trabalham no departamento. 

 

Digitação 

A digitação será feita pelos técnicos que trabalham no departamento na terceira 

semana do mês de recolha. 

 

1.2.12 - Divulgação 

A difusão dos dados poderá ser trimestral e, com uma análise pormenorizada anual. 

Os suportes de divulgação podem ser publicações em papel, disquetes, Internet, etc. 

 

VI. CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 

 

Para que os objectivos mencionados sejam atingidos, serão desenvolvidas as seguintes actividades:  

1.  Finalização do projecto; 

 2. Documentação; 

3.  Apresentação do projecto aos principais utilizadores: Direcção dos Serviços do Turismo, 

PROMEX, Câmaras de Comércio, Indústria e Serviço, Grandes Operadores; 

4.  Constituição dum repertório de estabelecimentos de alojamento e similares; 

5.  Estágio sobre a Estatística do Turismo no INE - Portugal; 

6.  Elaboração da metodologia, plano de trabalho e instrumentos de notação; 

7.  Contacto de sensibilização junto dos hotéis e outros estabelecimentos de alojamento. 

Nesta fase ver-se-à se as informações prestadas por  estes  estabelecimentos são ou não 

estatísticas; 

8.  Finalização da metodologia e dos instrumentos de notação; 

9.  Formação do pessoal dos estabelecimentos hoteleiros e de outros estabelecimentos de 

alojamento; 

10. Recolha de dados referentes aos meses de Janeiro a Agosto de 1999; 

11. Codificação e digitação de dados relativos aos meses de Agosto a Dezembro; 

 13. Correcção e edição dos quadros; 
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14. Difusão dos dados relativos ao meses de Agosto a Dezembro no mês de Fevereiro de 

2000. 

 

VII. MEIOS ENVOLVIDOS 

1.  Recursos Humanos 

A execução deste projecto envolverá fundamentalmente um Técnico Superior no domínio 

das Estatísticas e um Informático do Instituto Nacional de Estatística. 

 

2.  Equipamentos 

O tratamento do inquérito far-se-à com recurso à informática. Para tal, serão necessários os 

seguintes equipamentos: 

 1 Impressora; 

 1 UPS; 

 1 PC 

  

 

 

 

 

 

 

VIII. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
 

Estabelecimentos hoteleiros  

 

São estabelecimentos hoteleiros os destinados a proporcionar hoteleiro, mediante remuneração, com 

ou sem fornecimento de refeições e outros serviços acessórios. 

 

Os estabelecimentos hoteleiros de interesse para o turismo classificam-se, nos termos 

regulamentares, nos seguintes grupos e categorias: 
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 Grupo 1: Hotéis de cinco, quatro, três e duas estrelas; 

 

 Grupo 2: Pensões de quatro, três, duas e uma estrelas; 

 

 Grupo 3: Pousadas de quatro e três estrelas; 

 

 Grupo 4: Hotéis–apartamentos de quatro, três e duas        estrelas; 

 

 Grupo 5: Aldeamentos turísticos de luxo, 1ª e 2ª. 

 

Hotéis 
Para que um estabelecimento seja classificado como hotel deverá ocupar a totalidade de um edifício 

ou uma parte dele, completamente independente, constituindo as suas instalações um todo 

homogéneo e dispor de acesso aos andares para uso exclusivo dos clientes. 

Para ser classificado de hotel, o estabelecimento tem de possuir no mínimo vinte quartos. 

 

Pensões 
Pensões são estabelecimentos hoteleiros que pelas suas instalações, equipamento, aspecto geral, 

localização e capacidade, não obedeçam as normas estabelecidas para a classificação como hotel e 

satisfaçam aos requisitos constantes das disposições estabelecidas pelos diplomas sobre a indústria 

e similar.   

 

Para que um estabelecimento seja classificado como pensão, deverá ocupar a totalidade de um 

edifício ou fracção autónoma dele e ter, no mínimo, dez quartos. 

 

Estabelecimentos Residenciais 
Os hotéis e pensões que ofereçam apenas hoteleiro e pequeno-almoço, serão classificados de 

residências. 

 

Pousadas 
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Pausadas são estabelecimentos hoteleiros situados fora dos centros urbanos, em edifício próprio, 

oferecendo boas condições de conforto e comodidade, destinados a fornecer aos turistas hoteleiro e, 

se necessário, alimentação. 

 

Hotéis – apartamentos 
Hotéis-Apartamentos são os estabelecimentos constituídos por um conjunto de apartamentos 

mobilados e independentes, instalados em edifício próprio e explorados em regime hoteleiro. 

 

Aldeamentos turísticos 
São classificados como aldeamentos turísticos os estabelecimentos constituídos por um conjunto de 

instalações interdependentes e contíguas, objecto de uma exploração turística integrada que se 

destinem, mediante remuneração, a proporcionar aos seus utilizadores hoteleiro, acompanhado de 

serviços acessórios e com equipamento complementar e de apoio. 

 

 

Capacidade hoteleira 
Número máximo de indivíduos que os estabelecimentos podem alojar num determinado momento 

ou período. Na hotelaria, é determinado através do número de camas, considerando como duas as 

camas de casal. Esta capacidade é a existente ou a disponível, visto que não se consideram os 

estabelecimentos encerrados. 

 

Dormida 
Permanência num estabelecimento que fornece alojamento considerada em relação a cada indivíduo, e 

por um período compreendido entre as 12 horas de um dia e as 12 horas do dia seguinte. 

 

Hóspede 
Indivíduo que efectua pelo menos, uma dormida num estabelecimento hoteleiro. Ainda que se trate 

do mesmo estabelecimento, o mesmo indivíduo é contado, no período de referência, tantas vezes 

quantos os períodos que nele permanecer (novas inscrições). 
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Taxa de ocupação - cama 
Indicador que permite avaliar a capacidade média hoteleira utilizada durante o período de 

referência. Corresponde à relação entre o número de dormidas e o número de camas utilizadas, 

considerando como duas as camas de casal. 

 

T.O.(cama) =__N.º de dormidas durante o período de referência___ x 100 

                           N.º de camas x N.º de dias do período de referência 

 

Estadia média por hospedagem 
Relação entre o número de dormidas e o número de hóspedes que deram motivo a essas dormidas. 

 

Visitante 
Indivíduo que se desloca a um lugar diferente de sua residência habitual, por uma duração inferior a 6 meses, 

desde que o motivo principal da viagem não seja o de exercer uma actividade remunerada no lugar visitado.  

 

 

Turismo 
Actividades realizadas por indivíduos durante as suas viagens e estadias em lugares distintos da sua 

residência habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano com fins de lazer, 

negócios ou outros motivos. 

 

Turista 
Visitante que permanece, pelo menos uma noite, num hoteleiro colectivo ou particular no lugar 

visitado. 

 

Pessoal ao serviço 
Pessoas que no período de referência participam efectivamente na actividade da 

empresa/estabelecimento, independentemente do vínculo que tenham. Inclui as pessoas 

temporariamente ausentes no período de referência para férias, maternidade, conflito de trabalho, 

formação profissional, assim como doença ou acidente de trabalho de duração igual ou inferior a 
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um mês. Inclui também os trabalhadores de outras empresas que se encontram a trabalhar na 

empresa /estabelecimento, sendo aí directamente remunerados.  

 

Exclui os trabalhadores a cumprir o Serviço Militar em regime de licença sem vencimento, os 

titulares de cargos políticos (vereadores e deputados), ausentes por doença ou acidente de trabalho 

de duração superior a um mês, assim como trabalhadores com vínculo à empresa deslocados para 

outras empresas, sendo nessas directamente remunerados. 

 

Pessoal remunerado 
Pessoa que participa efectivamente na actividade da empresa/estabelecimento recebendo por este 

facto uma soma fixa em dinheiro e ou géneros predeterminados. 

 

Pessoal não remunerado 
São aqueles que trabalham sem uma compensação salarial. 

Nos pequenos estabelecimentos familiares, esta forma de emprego inclui o empresário e os membros 

da família que trabalham sem salário. 


