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16 de fevereiro 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 dezembro, a recolha de leite de vaca diretamente da produção foi perto de 

51 milhões de litros, refletindo um aumento mensal homólogo de 3,2%. 

 

Principais produtos lácteos 

A produção de leite para consumo atingiu, em dezembro os 8,4 milhões de litros, um 

decréscimo de 13,7% face ao mês de dezembro de 2019. A produção de queijo situou-se nas 

2 470 toneladas, uma diminuição de 8,3%. O leite em pó aumentou 17,8% e a manteiga 

25,7%. 
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Abate de Gado 

No mês de dezembro de 2020, abateram-se 6 265 cabeças de bovinos e 6 942 suínos, 

verificando-se um aumento no número de bovinos abatidos (14,1%) e uma diminuição nos 

suínos abatidos (11,6%). 

 

Pesca Descarregada 

A pesca descarregada nos portos dos Açores, no mês de janeiro, teve um decréscimo de 

48,0% em relação ao mês homólogo (-180,1 t). 

 

Consumo de Energia 

No mês de dezembro o consumo de energia aumentou 7,3% em relação ao mês homólogo, 

sendo o aumento de 20,0% e 5,8% no setor doméstico e indústria respetivamente e uma 

diminuição de 4,1% no setor do comércio e serviços. 
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Venda de Cimento 

No mês de janeiro venderam-se 9 927 toneladas de cimento, um aumento de 10,3% 

relativamente ao mesmo mês de 2019. 

 

Venda de Automóveis novos 

O número de automóveis novos vendidos no mês de dezembro foi de 371, um decréscimo de 

12,3% face ao mês homólogo. A diminuição foi de 10,1% e 18,7% para os automóveis ligeiros 

e para os comerciais, respetivamente. 

 

Passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores 

No mês de janeiro desembarcaram nos aeroportos dos Açores 30 025 passageiros, 

diminuindo 68,4% face ao mesmo mês do ano anterior. 
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Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros 

No mês de dezembro as dormidas nos estabelecimentos hoteleiros da região totalizaram 

37 415 dormidas, representando um decréscimo face ao período homólogo de 51,2%. 

 

Comércio Internacional 

Para os países da União Europeia, em dezembro, as exportações de bens representaram 6,5 

milhões tendo as importações totalizado 5,4 milhões. No total, as exportações de bens para 

o estrangeiro atingiram 9,2 milhões de euros (+8,2% em termos homólogos) e as importações 

10,3 milhões de euros (-13,3% 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 janeiro, com 

recurso a TPA atingiram o valor global de 80,6 milhões de euros, registando um decréscimo 

homólogo de 6,0%, enquanto que os levantamentos em CA atingiram o montante total de 38,7 

milhões de euros, verificando-se uma diminuição homóloga de 16,4%. 
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Saída de Produtos Lácteos da Região Autónoma dos Açores 

No 4.º trimestre de 2020 saíram da Região Autónoma dos Açores 46 501 toneladas de 

produtos lácteos, um aumento de 6,9% face ao período homólogo de 2019, com um valor total 

de 73,0 milhões de euros. 

 

Saída de Carne de Bovino da Região Autónoma dos Açores 

No 4.º trimestre de 2020 saíram da Região Autónoma dos Açores 3 162 toneladas de carne 

de bovino, correspondendo a 14 457 carcaças de animais abatidos nos matadouros da região, 

um aumento de 12,5% em peso e 8,9% em carcaças. 

 

Saída de Conservas e Preparados de Peixe 

No último trimestre de 2020, saíram da região 1 663 toneladas de conservas e preparados de 

peixe, no valor de 10,2 milhões de euros, um aumento de 1,0% em volume e 2,8% em valor. 
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Saída de peixe fresco da RAA, via aérea 

No 4.º trimestre de 2020, saíram por via aérea da região 348 toneladas de peixe fresco, um 

decréscimo de 18,8% face ao mesmo período de 2019. 
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