24 de abril de 2020
SÍNTESE COVID-19 – INDICADORES DO MÊS DE MARÇO
Dos diversos resultados estatísticos já publicados, para o mês de março, destaca-se:
O número de passageiros desembarcados diminuiu 54,6%
O total das compras por cartão bancário e levantamentos multibanco desceu 11,8%
A pesca descarregada teve uma diminuição de 38,1%
A compra de produtos alimentares nas grandes superfícies subiu 11%, a preços correntes
O consumo de cimento teve uma ligeira redução de 0,1%
O consumo de energia elétrica diminuiu 5,4% no sector do Comércio e serviços e aumentou
5,4% na Indústria e 1,4% no Doméstico
O número de automóveis vendidos teve uma quebra de 24,8%
O Indicador do Turismo estima uma descida de 51% nas dormidas do mês de março

O SREA disponibiliza, hoje, uma Síntese dos resultados estatísticos para o mês de março, divulgados
nos últimos dias, para o acompanhamento do impacto social e económico da pandemia COVID-19.

Passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores
Em março de 2020 desembarcaram, nos aeroportos dos Açores, 49.709 passageiros
registando-se uma diminuição homóloga de 54,6%.
(divulgado dia 8 abril)

Compras por cartão e levantamentos multibanco
As compras realizadas, nos Açores, em março, com recurso a terminais TPA registaram um
decréscimo homólogo de 8,4%, atingindo o valor global de 76,6 milhões de euros. Nos
levantamentos em caixas ATM a diminuição homóloga foi de 17,6%, correspondendo ao
montante total de 40,1 milhões de euros. No total (TPA+ATM) verificou-se uma variação
homóloga mensal negativa de 11,8%.
(divulgado dia 9 abril)

Taxa de Inflação
A taxa de inflação média nos Açores, em março, subiu para 0,81%. A taxa de variação
homóloga, situou-se nos 1,10% e a taxa de variação mensal foi de 1,34%.
(divulgado dia 13 abril)

Pesca Descarregada
A pesca descarregada nos portos dos Açores, no mês de março, teve uma diminuição de
38,1% (menos 200 toneladas que no mês homólogo de 2019).
(divulgado dia 14 abril)
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Índice de Vendas do Comércio a Retalho – Produtos Alimentares
Em março, a compra de produtos alimentares nas grandes superfícies comerciais apresenta
variações mensais homólogas positivas de 10,0% a preços constantes e de 11,0% a preços
correntes.
(divulgado dia 15 abril)

Venda de Cimento
No mês de março venderam-se 10.133 toneladas de cimento, uma ligeira descida de 6
toneladas relativamente ao mesmo mês de 2018 (-0,1%). Nos meses anteriores também
apresentou variação negativa (-13,8% e -3,2%, respectivamente.
(divulgado dia 15 abril)

Indicador de Turismo – IT-Açores
O modelo de estimação produzido pelo SREA, Indicador de Turismo, prevê que no mês de
março a taxa de variação homóloga global (Hotelaria Tradicional, Alojamento Local e
Turismo no Espaço Rural) se irá fixar nos -51%, correspondendo a 79 mil dormidas.
(divulgado dia 17 abril)
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Consumo de Energia Eléctrica
No mês de março, o consumo de energia eléctrica no sector do Comércio e Serviços
diminuiu 5,4%. No sector Industrial registou um aumento de 5,4% e no Doméstico uma
subida de 1,4%.
(divulgado dia 17 abril)

Venda de Automóveis novos
A venda de automóveis novos, no mês de março, teve uma diminuição de 24,8% (menos 70
automóveis vendidos relativamente ao mesmo mês de 2019). A diminuição verificou-se tanto
nos ligeiros (-25,4%) como nos comerciais (-22,0%). Nos meses anteriores registou-se uma
variação positiva quer em janeiro (5,2%), quer em fevereiro (21,1%), levando o 1º trimestre a
apresentar uma variação positiva de 0,6%.
(divulgado dia 24 abril)
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