16 de setembro de 2020
SÍNTESE COVID-19 – INDICADORES DO MÊS DE AGOSTO

ACENTUADA RECUPERAÇÃO, EM AGOSTO, FACE AOS MESES ANTERIORES
O SREA disponibiliza hoje, para o acompanhamento do impacto social e económico
da pandemia COVID-19, uma Síntese da informação estatística divulgada nos
últimos dias, para os meses de agosto e julho. Em 24.4, em 25.5, em 23.6, em 24.7
e em 26.8 foi divulgada informação semelhante.
Dos diversos resultados estatísticos para o mês de agosto destacam-se:
O número de passageiros desembarcados aumentou quase 60% em relação a julho.
As compras com cartão atingiram mais de 100 milhões de euros, um aumento de 2,4% em
relação a julho e com cartões de bancos nacionais registaram um aumento homólogo de 4,0%.
A inflação média desceu para 0,50% e a taxa homóloga foi negativa (-0,64%)
A pesca descarregada teve um aumento de 6,8% em relação a julho
A venda de cimento teve um aumento homólogo de 21,1%

INDICADORES DE JULHO, DIVULGADOS EM SETEMBRO
O consumo de energia industrial aumentou 12%, e no comércio e serviços 21,8%, face a junho
A recolha de leite de vaca teve um aumento homólogo de 3,2%
A produção de leite para consumo aumentou 8,0% e a de queijo 6,4%, em termos homólogos
Verifica-se um aumento homólogo de 2,7% no abate de suínos e quebra de 7,9% nos bovinos
O saldo comercial com o estrangeiro foi positivo (1,6 milhões euros) e as exportações de bens
para os países da União Europeia apresentaram um aumento de 18,0% face ao mês anterior
O Indicador Actividade Económica apresentou uma recuperação de 1 p.p. face ao mês anterior
O Indicador de Consumo Privado registou uma recuperação de 0,7 p.p. relativamente a junho
As dormidas no Turismo foram perto de seis vezes mais que em junho

Passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores
Em agosto de 2020 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 101 347 passageiros, um
aumento de quase 60% em relação ao mês anterior (63.572). Relativamente ao mesmo mês
de 2019 verifica-se uma diminuição de 54,0% (-71,0% em julho e -88,8% em junho).
(divulgado dia 4 setembro)

Taxa de Inflação
A taxa de inflação média nos Açores, em julho, desceu para 0,50% (em julho 0,63% e em
junho 0,76%). A taxa de variação homóloga foi negativa (-0,64%) (em junho -0,83%).
(divulgado dia 10 setembro)

Compras por cartão e levantamentos multibanco
As compras realizadas nos Açores, em agosto, com recurso a TPA atingiram o valor global
de 104,7 milhões de euros, um aumento de 2,4% em relação julho e um decréscimo
homólogo de 9,1% (-12,6% em julho). As compras com cartões nacionais representam um
aumento homólogo de 4,0%, depois de já registarem 1,1% em julho.
(divulgado dia 7 setembro)
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Pesca Descarregada
A pesca descarregada nos portos dos Açores, no mês de agosto, teve um aumento de 6,8%
em relação a julho e um decréscimo de 30,1% que no mês homólogo de 2019.
(divulgado dia 11 setembro)

Venda de Cimento
No mês de agosto venderam-se 11.083 toneladas de cimento, um aumento de 21,1%
relativamente ao mesmo mês de 2019.
(divulgado dia 15 setembro)

Indicadores de julho, divulgados em setembro
(não divulgados na Síntese de 26 de agosto)

Consumo de Energia Elétrica
Em julho, o consumo de energia elétrica na indústria apresentou um aumento homólogo de
1,1% e mensal de 12%, enquanto o sector do comércio e serviços registou um aumento
mensal de 21,8% e uma diminuição homóloga de 18,4%.
(divulgado dia 1 setembro)
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Leite entregue nas fábricas
No mês de julho, a recolha de leite de vaca diretamente da produção foi perto dos 58
milhões de litros, refletindo um aumento mensal homólogo de 3,2%.
(divulgado dia 4 setembro)

Principais produtos lácteos
A produção de leite para consumo atingiu, em julho, os 11,8 milhões de litros, uma subida
homóloga de 8,0% (em junho +7,1%). A produção de queijo situou-se nas 3.172 toneladas
aumentando 6,4% (em junho +10,2%). O leite em pó diminuiu (-7,4%) e a manteiga
aumentou (+7,7%).
(divulgado dia 4 setembro)

Abate de Gado
No mês de julho de 2020, abateram-se 6.548 cabeças de bovinos e 7.078 suínos,
verificando-se um aumento nos suínos (2,7% no número de animais e 0,3% no peso) e uma
quebra nos bovinos (3,9% no peso e 7,9% no número).
(divulgado dia 4 setembro)
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Comércio Internacional
Em julho, as exportações de bens para o estrangeiro atingiram 10,4 milhões de euros
(aumento de 32,1% em relação ao mês anterior) e as importações 8,7 milhões de euros
(menos 51,8% que no mês anterior), refletindo um saldo positivo de 1,6 milhões €. Este
saldo é superior em 81,5% ao do mês homólogo do ano anterior (0,9 milhões de euros).
Para os países da União Europeia, as exportações de bens apresentaram um aumento de
18,0% relativamente a junho, tendo as importações reduzido 44,3%, ficando assim com um
saldo positivo de 1,9 milhões de euros. (valores provisórios)
(divulgado dia 9 setembro)

Indicador de Actividade Económica
Em julho de 2020, este indicador apresentou evolução negativa de 6,3%, com recuperação
de 1 ponto percentual (p.p.) em relação ao mês anterior.
(divulgado dia 9 setembro)

Indicador de Consumo Privado
No mês de julho de 2020 o ICP-Açores registou um decréscimo de 10,7%, com recuperação
de 0,7 p. p relativamente ao mês anterior.
(divulgado dia 11 setembro)

Dormidas nos estabelecimentos turísticos
No mês de julho, no conjunto dos alojamentos turísticos apuraram-se 67.175 dormidas,
perto de seis vezes mais que o registado no mês anterior, com quebra homóloga de 84,2%.
(divulgado dia 15 setembro)
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