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INDICADOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA (IAE) - AÇORES 

janeiro de 2023 

Em janeiro, o IAE-Açores registou um aumento de 3,5% 

Em janeiro de 2023, o IAE apresentou um aumento de 3,5%, face ao mês homólogo do ano anterior.  

Este aumento, ligeiramente superior aos valores observados antes de 2020, justifica-se pelo aumento 

observado, sobretudo, em indicadores dos Serviços (nomeadamente, Passageiros desembarcados por via 

aérea, Dormidas, Pagamentos TPA), Construção Civil e Energia. É de salientar que estes indicadores, para 

além do aumento em relação ao mês homólogo de 2022, registaram valores, em termos absolutos, 

superiores aos observados no período homólogo pré-pandemia (janeiro 2020). 

 

Quadro 1 - Indicador de Atividade Económica (IAE) – Açores 

                                                                                                                                                           unidade: % 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

2019 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,2 1,6 1,8 

2020 1,8 2,0 0,1 -3,1 -6,6 -7,4 -6,4 -5,1 -4,0 -3,1 -2,9 -2,7 

2021 -3,3 -3,7 -2,0 -0,4 0,9 0,1 5,6 9,1 12,8 10,5 11,3 11,5 

2022 11,9 13,3 13,5 14,4 12,8 11,1 8,0 5,0 3,6 3,0 2,7 2,8 

2023 3,5                      

 

Figura 1 - Evolução do IAE-Açores 2019 – 2023 

 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

%

2019 2020 2021 2022 2023

https://srea.azores.gov.pt/
mailto:srea@azores.gov.pt


IAE – Açores – janeiro 2023 

 2/2 

 

Figura 2 - Evolução do IAE-Açores 2019 – 2023 

 

 

 

Na análise dos resultados dever-se-á ter presente que o IAE não pretende medir a variação infra-anual do 

PIB, mas sim retratar o estado geral da economia. Assim, dever-se-á reter, sobretudo, informação sobre a 

evolução em termos de acelerações, desacelerações e pontos de viragem e não o seu valor. 

A eventual revisão dos valores dos meses anteriores deve-se à atualização dos valores de algumas das 

séries de referência e aos ajustamentos decorrentes do tratamento da sazonalidade. 

Consultar este link para mais informação. 

 

 

NOTA METODOLÓGICA 

O IAE-Açores é um indicador compósito coincidente, construído para acompanhar a evolução do estado 

geral da economia regional no curto prazo, a partir de séries de referência escolhidas como proxy da 

atividade económica regional. 

As séries utilizadas na construção deste Indicador são: “Leite entregue nas fábricas”, “Gado Abatido”, 

"Pesca Descarregada”, “Produção de Energia”, “Produção de Produtos Lácteos”, “Consumo de Energia na 

Indústria”, “Venda de Cimento”, “Empregados na Construção Civil”, “Passageiros Desembarcados Via 

Aérea”, “Dormidas na HT, TER e AL”, “Empréstimos Bancários”, “Operações TPA” e “Operações nos Caixas 

Automáticos”. 

Os dados apresentados neste Destaque são valores ajustados da sazonalidade, calibrados pela variação 

do PIB e alisados pelo método de médias móveis de 3 meses. 
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