13 de Novembro de 2015

Boletim Trimestral de Estatística
3º TRIMESTRE DE 2015

Saiu hoje o Boletim Trimestral de Estatística relativo ao terceiro trimestre de
2015. É o Boletim número cinquenta e nove, quase quinze anos de divulgação de
informação trimestral.
Saiu hoje o Boletim Trimestral de
Estatística relativo ao terceiro
trimestre de 2015. É o Boletim
número cinquenta e nove, mais de
catorze anos de divulgação de
informação trimestral. Este Boletim
disponibiliza informação sobre o
comportamento de um conjunto de
indicadores dos primeiros nove
meses de 2015 e dos doze meses
de 2014.
“No terceiro trimestre de 2015, a
população empregada, estimada pelo
Inquérito ao Emprego, apresentou um
valor de 108.321 trabalhadores,
superior em 5,8% à estimada no
trimestre homólogo. Este aumento
teve como reflexo uma diminuição da
taxa de desemprego homóloga em 3,6
p. p..
Para além do IAE (+2,8%) que
reflecte a continuação duma evolução
favorável da economia regional, o
comportamento
dos
diferentes
indicadores
disponíveis,
nomeadamente o aumento do emprego, a evolução dos levantamentos nas caixas multibanco e o
consumo de energia nos sectores industrial e serviços, permite também indiciar um desempenho
global muito positivo da actividade económica regional.
http://estatistica.azores.gov.pt
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Analisando os diversos sectores: no sector primário verifica-se que o leite entregue nas fábricas
(2,7%) e o abate de gado (8,2%) têm evolução favorável. Em sentido oposto encontra-se a pesca
(-0,8%) e a exportação de gado vivo (-51,7%).
No sector secundário há a registar positivamente, para além do aumento homólogo do emprego
(2,9%), a venda de cimento (1,9%) (depois de 17 trimestres negativo) e o significativo aumento
da produção do leite para consumo (16,2%) e do licenciamento para construção (21,3%).
Negativamente apresenta-se a produção de queijo (-1,4%).
Para o desempenho do sector dos serviços contribuiu positivamente o aumento homólogo do
emprego (9,0%), o comportamento bastante favorável do turismo (12,7%), dos passageiros
desembarcados (15,1%) e a venda de automóveis ligeiros (19,8%). A evolução do índice de
venda de produtos alimentares registou uma evolução residual positiva (0,02%).
A taxa de desemprego regional no 3º trimestre, 12,1%, ligeiramente acima da média nacional,
11,9%, corresponde a uma diminuição de 3,6 p. p. relativamente ao trimestre homólogo e um
aumento de 0,8 p. p. comparando com o trimestre anterior.
A taxa média de inflação foi de 0,8% em Setembro com um aumento de 0,4 p. p. relativamente a
Junho último (a média nacional foi de 0,3%). Em Setembro a taxa homóloga foi de 1,3%,
enquanto a taxa correspondente a nível nacional foi 0,9%.”

A referida publicação já se encontra disponível em PDF na nossa página internet:
http://estatistica.azores.gov.pt
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