
Agricultura e Ambiente 

Angra do Heroísmo | 16 de junho 

Horta | 17 de Junho  

Serviço Regional de Estatística dos Açores  

VIII JORNADAS IBERO-ATLÂNTICAS DE 

ESTATISTICA REGIONAL 

A ç o re s  |  M a d e i r a  |  C a n á r i a s  

Nos Açores em 2015:  

610 milhões de litros de leite entregues nas fábricas   

142,3 milhões de litros de leite UHT tratados para consumo público 

28 125 toneladas de queijo produzidas das quais 
 27 172 toneladas de queijo de pasta semidura 

20 milhões de m3 de água facturados  

61,2 mil pessoas  visitaram as cavidades vulcânicas  

41 365 toneladas de Resíduos Sólidos  Urbanos  enviados para 
valorização 

Leite entregue nas fábricas (milhões de litros), por ano 

Culturas agrícolas 

Culturas
Superfície

(hectares)

Produção

(toneladas)

Batata  592,8 11 777,6

Milho-Forragem 11 201,7 333 299,7

´ 



09:00  Recepção  

09:30  Leite, carne e produtos lácteos: da produção à exportação 

Augusto Elavai - SREA 

09:45  Estatísticas agrícolas: Recenseamentos e da produção vegetal 
Fátima Enes – SREA 

10:00  Estatísticas da água, do ambiente e preços agrícolas 
Vasco Silva – SREA 

10:15  A importância da informação estatística para os programas co-
munitarios de apoio à agricultura 

Fátima Amorim – DRDR 

10:30  Indicadores da Produção e Transformação Agroalimentar (leite 
e carne) 

Arlindo Mano – IAMA 

10:45   Sistema de Informação de Resíduos – Informação, 

Planeamento e Gestão  
Dália Leal – DRA 

11:00   Coffee Break 

11:30   As Estatísticas agrícolas e do ambiente na RAA 
Carlos Carvalho – INE 

12:00   A Agricultura e Agroindústria na RAM 

Emilia Alves e Óscar Nascimento – DREM 

12:30   Estadísticas agrarias en Canárias 

Carlos Sierra Fumero – ISTAC 

12:45  Caracterização das empresas do sector agrícola dos Açores 
com base na informação estatística do BdP 

  J. Cadete Matos – Dep. Estatística do BdP 

13.00   Debate, Encerramento e conclusões  

13:30   Almoço 

14:30   Cantoria com José Eliseu e Fábio Ourique (só no dia 16) 

17:15   Partida para a Horta (dia 16) 

16 de junho | ANGRA DO HEROÍSMO  
Rua da Rocha, 26               

17 de junho | HORTA 
Fábrica da Baleia 

O Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) tem como 
Missão produzir e divulgar informação estatística oficial de 
qualidade, contribuindo para a cidadania e para o desenvolvi-
mento de uma sociedade do conhecimento e em mudança. 

É com este espírito e tendo igualmente presente a necessidade 
e a importância da cooperação, nacional e internacional, entre 
as autoridades produtoras de estatística que o SREA junta pela 
oitava vez, à mesma mesa, algumas dessas diferentes entida-
des, este ano em duas ilhas e duas cidades dos Açores. Em An-
gra, novamente nas instalações do SREA e na Horta, no edifício 
da Fábrica da Baleia.. 

Em Jornadas anteriores foram vários os Institutos de Estatística 
das regiões peninsulares e atlânticas, de Portugal e Espanha 
que nos visitaram para, através da partilha e confronto de dife-
rentes realidades e experiências, fazer uma reflexão e debate 
sobre a produção e difusão de estatísticas de âmbito regional, 
uma realidade há muito reconhecida pelo Parlamento Europeu 
e pelo Conselho da UE, ao declararem as estatísticas regionais 
como a pedra angular do sistema estatístico europeu. 

Este ano, estas Jornadas têm como tema principal as estatísti-
cas da Agricultura e Ambiente da Região contando, como habi-
tualmente, com a participação das autoridades estatísticas in-
tegrantes do Sistema Estatístico Nacional, INE, BdP, SREA e 
DREM, bem como o nosso parceiro dos projectos europeus o 
ISTAC, das Canárias. Farão também apresentações sobre o te-
ma, a D. R. do Desenvolvimento Rural, o IAMA e a D. R. do Am-
biente. 

P R O G R A M A  

Extra-Programa: Subida ao Pico 

Se o tempo permitir, para os mais destemidos está prevista 
a subida à montanha do Pico, na madrugada do dia 18, 

para ver nascer o Sol. 


