
 
 

                                                                                     12 de agosto de 2020 

Movimentos nos terminais de pagamento automático (TPA) e nos 

caixas automáticos (CA) dos Açores  

Julho de 2020 

As compras realizadas nos Açores, em julho, com recurso a TPA registaram um 

decréscimo homólogo de 12,6% (-14,2% em junho), atingindo o valor global de 102,2 

milhões de euros (aumento de 19,8% em relação ao mês anterior). 

Nos levantamentos em CA a diminuição homóloga foi de 15,9% (-22,1% em junho), 

correspondendo ao montante total de 51,0 milhões de euros. 

No total (TPA+CA) a variação homóloga mensal negativa é de 13,7% (-17,0% em junho), 

correspondendo a um aumento de 19,2% relativamente a junho. 

 

As compras realizadas por intermédio de TPA atingiram em julho de 2020, nos Açores, um 

montante de 102,2 milhões de euros, a que corresponde um decréscimo homólogo de 12,6% e 

um aumento de 19,8% em relação ao mês anterior. Destes, cerca de 97,8 milhões de euros 

são de compras efetuadas com cartões de bancos nacionais (um acréscimo homólogo de 

1,1%) e cerca de 4,4 milhões de euros dizem respeito a compras efetuadas com cartões de 

bancos internacionais, o que representa uma variação homóloga negativa de 78,3%. A nível 

nacional, as compras totalizaram 4.018,3 milhões de euros, verificando-se um decréscimo 

homólogo de 9,7%. 

 

Nos últimos 3 meses, as compras efetuadas por intermédio de TPA totalizaram 262,6 milhões 

de euros, decrescendo 16,6% em comparação com igual período do ano anterior (314,9 

milhões de euros). 

 

 

TPA Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
Acumulado 

Jan-Jul

Total Operações (N.º) 2019 2.253.326 2.518.315 2.532.681 2.516.321 2.724.489 3.057.431 17.958.721

2020 2.566.651 2.176.993 1.611.684 2.133.835 2.465.339 2.923.515 16.454.377

Var. Hom. 13,9% -13,6% -36,4% -15,2% -9,5% -4,4% -8,4%

Compras Nacionais (1.000€) 2019 69.823 77.874 80.152 88.042 85.422 96.714 572.229

2020 78.742 72.907 56.583 73.290 83.078 97.822 543.188

Var. Hom. 12,8% -6,4% -29,4% -16,8% -2,7% 1,1% -5,1%

Compras Internacionais (1.000€) 2019 4.067 5.715 8.029 10.523 13.992 20.165 66.783

2020 5.135 3.645 1.505 1.794 2.269 4.386 23.699

Var. Hom. 26,3% -36,2% -81,3% -83,0% -83,8% -78,3% -64,5%

Consultas (N.º) 2019 18.483 18.378 17.931 18.402 16.151 17.325 126.743

2020 14.126 13.009 11.690 12.512 12.642 14.439 94.156

Var. Hom. -23,6% -29,2% -34,8% -32,0% -21,7% -16,7% -25,7%

Pagamentos de Serviços (1.000€) 2019 880 1.023 1.040 1.037 986 1.189 7.219

2020 1.037 904 835 959 1.086 1.299 7.392

Var. Hom. 17,8% -11,6% -19,7% -7,5% 10,2% 9,2% 2,4%

Var. Hom. - Variação Homóloga.



 

Em termos acumulados, no período de Jan-Jul de 2020, verifica-se uma variação homóloga 

negativa de 11,3% nas compras realizadas com recurso a TPA. 

 

Os pagamentos de serviços realizados neste mês por intermédio TPA, nos Açores, totalizaram 

a cerca de 1,3 milhões de euros, representando um acréscimo homólogo de 9,2%.  

 

 

Os levantamentos em CA atingiram em julho de 2020, nos Açores, um montante total de 51,0 

milhões de euros, um decréscimo homólogo de 15,9%. Destes, cerca de 49,1 milhões de euros 

são de levantamentos nacionais, o que representa uma variação homóloga negativa de 9,2% e 

cerca de 1,9 milhões de euros dizem respeito a levantamentos internacionais, o que representa 

uma variação homóloga negativa de 71,3%. A nível nacional, os levantamentos totalizaram 

2.460,2 milhões de euros, verificando-se um decréscimo homólogo de 11,8%. 

 

Nos últimos 3 meses, os levantamentos em CA totalizaram 131,4 milhões de euros, 

decrescendo 22,3% em comparação com igual período do ano anterior (169,1 milhões de 

euros). 

 

Em termos acumulados, no período de Jan-Jul de 2020, verifica-se uma variação homóloga 

negativa de 17,2% nos levantamentos em CA. 

 

Por outro lado, os pagamentos de serviços em CA realizados neste mês, ascenderam a cerca 

de 8,2 milhões de euros, apresentando um decréscimo homólogo de 5,4%.  

 

 

 

No total (TPA+CA, Compras+Levantamentos) verificou-se uma variação homóloga mensal 

negativa de 13,7%, correspondendo a um aumento de 19,2% relativamente a junho. 

 

A informação deste destaque reflete a situação atual determinada pela pandemia Covid19. 

Apesar das circunstâncias, continuamos a manter o calendário de produção e divulgação, 

embora seja possível alguma perturbação associada ao impacto da pandemia na obtenção de 

informação primária. 
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ATM Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
Acumulado 

Jan-Jul

Total Operações (N.º) 2019 1.536.074 1.690.154 1.643.019 1.811.710 1.698.192 1.824.716 11.872.533

2020 1.576.627 1.355.763 1.106.603 1.345.139 1.413.137 1.612.644 10.046.957

Var. Hom. 2,6% -19,8% -32,6% -25,8% -16,8% -11,6% -15,4%

Levantamentos Nacionais (1.000€) 2019 41.401 46.240 44.868 50.002 49.946 54.130 330.214

2020 43.799 38.431 29.175 36.707 41.316 49.137 282.918

Var. Hom. 5,8% -16,9% -35,0% -26,6% -17,3% -9,2% -14,3%

Levantamentos Internacionais (1.000€) 2019 1.819 2.419 2.994 3.854 4.690 6.518 24.365

2020 1.985 1.677 945 1.102 1.263 1.870 10.814

Var. Hom. 9,1% -30,7% -68,4% -71,4% -73,1% -71,3% -55,6%

Consultas (N.º) 2019 535.174 580.149 574.170 611.970 563.117 594.843 4.066.607

2020 541.515 476.817 423.882 479.501 489.757 538.656 3.529.123

Var. Hom. 1,2% -17,8% -26,2% -21,6% -13,0% -9,4% -13,2%

Pagamentos de Serviços (1.000€) 2019 7.436 8.460 7.742 8.265 7.968 8.695 56.700

2020 7.648 8.128 7.994 8.129 7.540 8.224 56.381

Var. Hom. 2,9% -3,9% 3,2% -1,6% -5,4% -5,4% -0,6%

Var. Hom. - Variação Homóloga.


