26 de agosto de 2020
SÍNTESE COVID-19 – INDICADORES DO MÊS DE JULHO
RECUPERAÇÃO MAIS INTENSA EM JULHO FACE AOS MESES ANTERIORES
O SREA disponibiliza hoje, para o acompanhamento do impacto social e económico da pandemia
COVID-19, uma Síntese dos resultados estatísticos, divulgados nos últimos dias, para os meses de
julho e junho. Em 24.4, em 25.5, em 23.6 e em 24 julho foi divulgada informação semelhante.

Dos diversos resultados estatísticos publicados para o mês de julho destaca-se:
O número de passageiros desembarcados diminuiu 71,0%
O total das compras por cartão e levantamentos multibanco desceu 13,7% e as compras com
cartões de bancos nacionais registaram um aumento homólogo de 1,1%.
A inflação média desceu para 0,63% e a taxa homóloga foi negativa (-0,83%)
A pesca descarregada teve um aumento de 10,1%
A venda de cimento teve um aumento de 16,0%
A compra de produtos alimentares nas grandes superfícies desceu 4,9%, a preços correntes
A quantidade de carne de bovino, saída dos Açores, teve um aumento homólogo de 1,2%
O Indicador de Turismo prevê que no mês de julho foram registadas cerca de 82 mil dormidas
O total de automóveis novos vendidos diminuiu 29,9% e os comerciais aumentaram 16,1%

INDICADORES DE JUNHO, DIVULGADOS EM AGOSTO
A recolha de leite de vaca teve uma diminuição mensal homóloga de 2,9%
A produção de leite para consumo aumentou 7,1% e a de queijo 10,3%
No abate, regista-se uma quebra de 5,0% nos bovinos e um aumento de 17,3% nos suínos
A população empregada, no 2º trimestre, teve um aumento trimestral de 0,4%
O valor dos produtos láteos comercializados, 25,6 milhões de euros, aumentou 7,2%
O valor das conservas de peixe comercializadas, 8,6 milhões de euros, aumentou 66,1%
O saldo comercial com o estrangeiro foi negativo, mas as exportações de bens para os países
da União Europeia apresentaram um aumento de 1,0%
O IAE apresentou quebra significativa de 7,3% e o ICP um decréscimo expressivo de 9,5%
As dormidas no Turismo apresentaram um decréscimo homólogo de 96,6%

Passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores
No mês de julho de 2020 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 63.572 passageiros,
uma diminuição homóloga mensal de 71,0% (em junho -88,8%), mas mais do triplo em
relação ao mês anterior (20.293).
(divulgado dia 6 agosto)

Taxa de Inflação
A taxa de inflação média nos Açores, em julho, desceu para 0,63% (em junho 0,76% e em
maio 0,80%). A taxa de variação homóloga foi negativa (-0,83%) (em junho -0,10%).
(divulgado dia 12 agosto)

Compras por cartão e levantamentos multibanco
As compras realizadas nos Açores, em julho, com recurso a terminais TPA, registaram um
decréscimo homólogo de 12,6%, (-14,2% em junho) atingindo o valor global de 102,2
milhões de euros. De realçar que as compras com cartões de bancos nacionais, com 97,8
milhões de euros, registaram já um aumento homólogo mensal de 1,1%.
No total (TPA+CA) a variação homóloga mensal negativa é de 13,7% (-17,0% em junho).
(divulgado dia 12 agosto)
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Pesca Descarregada
A pesca descarregada nos portos dos Açores, no mês de julho, teve um aumento de 10,1%
(mais cerca de 103 toneladas que no mês homólogo de 2019).
(divulgado dia 13 agosto)

Venda de Cimento
No mês de julho venderam-se 11.992 toneladas de cimento, um aumento de 16,0%
relativamente ao mesmo mês de 2019.
(divulgado dia 13 agosto)

Índice de Vendas do Comércio a Retalho – Produtos Alimentares
Em julho a compra de produtos alimentares nas grandes superfícies apresenta variações
mensais homólogas negativas de 5,4% a preços constantes e de 4,9% a preços correntes.
(divulgado dia 18 agosto)

Comércio com o exterior (saída de carne de bovino)
No mês de julho, saíram dos Açores 1.145 toneladas de Carne de Bovino o que representa
um aumento de 1,2% face ao mês homólogo. Esse peso corresponde a 4.864 animais,
menos 3,6% face ao mês de julho de 2019.
(divulgado dia 25 agosto)
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Indicador de Turismo
O Indicador de Turismo prevê que no mês de julho terão sido registadas em toda a região
cerca de 82 mil dormidas em alojamentos turísticos, mais de 7 vezes que no mês anterior.
(divulgado dia 24 agosto)

Venda de Automóveis novos
O nº de automóveis novos vendidos no mês de julho (386) é o maior valor nos sete meses
de 2020. Na comparação com julho de 2019 apresentou uma quebra de 29,9%, menos
negativa que nos meses anteriores (em junho -50,2% e em maio -63,0%). Na desagregação
por tipos verificou-se, este mês, um aumento homólogo de 16,1% nos comerciais, tendo os
ligeiros registado o maior valor (314) desde o início do ano, apesar duma diminuição
homóloga (-35,8%), menor que nos meses anteriores ( -64,1% junho e -68,7% maio).
(divulgado dia 26 agosto)

Indicadores de junho, divulgados em agosto
(não divulgados na Síntese de 24 de julho)

Leite entregue nas fábricas
No mês de junho, a recolha de leite de vaca directamente da produção foi perto dos 58
milhões de litros, refletindo uma diminuição mensal homóloga de 2,9%.
(divulgado dia 3 agosto)

Sede: Rua da Rocha, 26
Núcleo de S. Miguel: R. do Melo, nº75 2º
Núcleo do Faial: Alameda Barão de Roches, 37

9701- 169 ANGRA DO HEROÍSMO

Tel.: 295204020 Fax.: 295401947

9500- 187 PONTA DELGADA

Tel.: 296309030/1/2 Fax.: 296286978

9900- 104 HORTA

Tel.: 292200900 Fax.: 292293702

endereços na internet: homepage: estatistica.azores.gov.pt / e-mail: info@srea.raa.pt

Principais produtos lácteos
A produção de leite para consumo atingiu, em junho, os 11,6 milhões de litros, uma subida
de 7,1% (em maio -8,9%). A produção de queijo situou-se nas 2.953 toneladas aumentando
10,3% (em maio -7,9%). O leite em pó diminuiu (-1,6%) e a manteiga aumentou (+14,0%).
(divulgado dia 3 agosto)

Abate de Gado
No mês de junho de 2020, abateram-se 6.478 cabeças de bovinos, (uma descida homóloga
de 3,9%) e 5.904 suínos (mais 10,8% que no mesmo mês do ano anterior). No peso,
registou-se uma quebra de 5,0% nos bovinos e um aumento de 17,3% nos suínos.
(divulgado dia 3 agosto)

Inquérito ao emprego
No 2º trimestre, a taxa de desemprego diminuiu para 4,9%, o menor valor deste o 4º
trimestre de 2007 e a população empregada registou um aumento trimestral de 0,4%.
(divulgado dia 5 agosto)
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Comércio com o exterior (produtos lácteos comercializados)
No mês de junho comercializaram-se 15.354 toneladas de produtos láteos, uma subida de
0,9% face ao mês homólogo de 2019. O valor dos produtos comercializados aumentou 7,2%
face a junho de 2019, com um valor total de 25,6 milhões de euros.
(divulgado dia 14 agosto)

Comércio com o exterior (conservas e preparados de peixe)
No mês de junho comercializaram-se 1.317 toneladas de conservas e preparados de peixe,
uma subida homóloga de 62,9%. O valor dos produtos comercializados aumentou 66,1%
face a junho de 2019, com um valor total de 8,6 milhões de euros.
(divulgado dia 14 agosto)

Comércio Internacional
Em junho, as exportações de bens para o estrangeiro atingiram 7,7 milhões de euros (10,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior) e as importações 17,5 milhões de euros
(+47,4% que o mês homólogo).
Para os países da União Europeia, as exportações de bens apresentaram um aumento de
1,0% em termos homólogos, tendo as importações aumentado 31,6%. (valores provisórios)
(divulgado dia 7 agosto)
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Indicador de Actividade Económica
Em junho de 2020, este indicador apresentou evolução negativa de 7,3%, um valor bastante
inferior aos do mês anterior (-6,4%) e do mês homólogo do ano anterior (+2,0%).
(divulgado dia 11 agosto)

Indicador de Consumo Privado
No mês de junho de 2020 o ICP-Açores registou um decrescimento expressivo de 9,5%.
Este valor, em comparação com o mês anterior, é inferior em 1,3 p.p. ao valor revisto. O
ICP-Açores relativo apenas ao mês de junho, calculado em volume e não considerando
médias móveis de sete meses, regista um decréscimo homólogo de 12,2%.
(divulgado dia 11 agosto)

Dormidas nos estabelecimentos turísticos
No mês de junho, no conjunto dos estabelecimentos hoteleiros, turismo em espaço rural e
alojamento local, apuraram-se 11.211 dormidas, mais de cinco vezes o registado no mês
anterior, representando um decréscimo homólogo de 96,6%.
(divulgado dia 14 agosto)
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