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19 de março de 2021 

Síntese COVID-19 

Este destaque pretende apresentar, de uma forma resumida, os indicadores mais atuais, 

que permitam acompanhar o desempenho da economia regional. 

Os indicadores comparam o desempenho da produção agropecuária, da indústria, do 

comércio interno, do turismo, do comércio internacional e das estatísticas financeiras. 

Leite entregue nas fábricas 

No mês de janeiro, a recolha de leite de vaca diretamente da produção foi de 

52,5 milhões de litros, refletindo um aumento mensal homólogo de 1,5%. 

 

Principais produtos lácteos 

A produção de leite para consumo em janeiro de 2021 atingiu os 9,4 milhões de litros, um 

decréscimo de 13,2% face ao mês de janeiro de 2020. A produção de queijo situou-se nas 

2 629 toneladas, uma diminuição 2,3% face ao mês homólogo. O leite em pó aumentou 18,1% 

(1 719 t) e a manteiga 1,2% (1 020 t), face ao mês de janeiro de 2020. 
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Abate de Gado 

No mês de janeiro de 2021, abateram-se 5 515 cabeças de bovinos e 5 483 suínos, 

verificando-se um decréscimo no número de bovinos (7,2%) e de suínos abatidos (15,9%). 

 

Pesca Descarregada 

A pesca descarregada nos portos dos Açores, no mês de fevereiro foi de 200 toneladas, 

correspondendo a um decréscimo de 56,9% em relação ao mês homólogo (-264 t). 

 

Consumo de Energia 

No mês de fevereiro o consumo de energia, nos setores selecionados, aumentou 0,6% em 

relação ao mês homólogo, sendo o aumento de 7,2% e 4,2% no setor doméstico e indústria 

respetivamente e uma diminuição de 8,7% no setor do comércio e serviços. 
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Venda de Cimento 

No mês de fevereiro venderam-se 13 125 toneladas de cimento, um aumento de 47,7% 

relativamente ao mesmo mês de 2020. 

 

Venda de Automóveis novos 

O número de automóveis novos vendidos no mês de janeiro foi de 243, um decréscimo de 

19,3% face ao mês homólogo. A diminuição foi de 20,2% e 14,6% para os automóveis ligeiros 

e para os comerciais, respetivamente. 

 

Passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores 

No mês de fevereiro desembarcaram nos aeroportos dos Açores 24 628 passageiros, 

diminuindo 74,0% face ao mesmo mês do ano anterior. 

 



Síntese COVID-19 

4/5 

Dormidas nos alojamentos turísticos 

No mês de janeiro as dormidas nos alojamentos turísticos (Hotelaria Tradicional, Turismo no 

Espaço Rural e Alojamento Local) da região totalizaram 29 937 dormidas, representando um 

decréscimo face ao período homólogo de 72,4%. 

 

Comércio Internacional 

Para os países da União Europeia, em janeiro, as exportações de bens representaram 6,2 

milhões de euros e as importações 6,8 milhões de euros. No total, as exportações de bens 

para o estrangeiro atingiram 8,0 milhões de euros (-11,9% em termos homólogos) e as 

importações 9,0 milhões de euros (-4,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior). 

 

Compras por cartão e levantamentos multibanco 

As compras por intermédio de cartões bancários realizadas nos Açores, em fevereiro, com 

recurso a TPA atingiram o valor global de 81,0 milhões de euros, registando um decréscimo 

homólogo de 3,4%, enquanto que os levantamentos em CA atingiram o montante total de 38,9 

milhões de euros, verificando-se uma diminuição homóloga de 15,0%. 
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Nota:  Por motivo de arredondamentos, as taxas indicadas, e a análise dos valores, pode não ser condizente com 

valores brutos apresentados. 
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