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PIB regional de 2014 
 

- O PIB dos Açores, em 2014, retoma a trajectória do crescimento , com uma 
evolução real superior à média nacional e invertendo a tendência dos três anos 
anteriores.  

- A taxa de crescimento real dos Açores (1,05%) foi a mais alta de todas as regiões 
do país. 
 
 - Em 2013, as famílias dos Açores têm um Rendimento Disponível Bruto per 
capita (11.220 euros) superior à média nacional (11.208 euros). 
 
- Em 2014 verifica-se também a convergência com União Europeia, em 1 ponto 
percentual, seja com a EU15, seja com a UE28, em termos de PIB pc em PPC 
(paridades de poder de compra). 
 

 
 

Os valores do PIB para 2014 
 
O PIB dos Açores, com uma taxa real de 1,0% (a duas casas decimais 1,05%), 
regressou ao crescimento em 2014 com um ritmo super ior à média nacional 
(0,91%) e invertendo a tendência dos três anos anteriores (-1,8% em 2011; -3,5% em 
2012 e -1,6% em 2013). 

A taxa de evolução real do PIB dos Açores (1,05%) f oi a mais alta  de todas as regiões 
do País (Madeira com 0,40% foi a que teve a taxa mais baixa, seguindo-se Alentejo com 
0,73%, o Centro com 0,79%, o Norte e Lisboa, ambas com 0,97% e o Algarve com 
0,99%. 

O Valor do PIB dos Açores  em 2014 é de 3.731 milhões de euros, registando uma taxa 
de evolução nominal de 1,8%. O PIB dos Açores foi revisto para os anos anteriores. 
Assim, o valor para 2013 é de 3.663 milhões e para 2012 de 3.610 milhões de euros. 

Indice de disparidade com as médias nacional e euro peia 

Com estes valores o índice de disparidade do PIB per capita  dos Açores relativamente 
à média nacional é de 91, o mesmo valor desde 2009, e acima dos indices das regiões 
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do Norte (83), Centro (86) e Alentejo (90). Se compararmos os anos entre 2014 e 2007 
(os anos da crise) os Açores (+3 p.p.) e o Norte (+3) são as regiões que mais convergem 
para a média nacional. Só o Centro (+1) acompanha os Açores e o Norte na 
convergência, as outras regiões divergem, Algarve (-7), Lisboa (-6), Madeira (-4) e 
Alentejo (-2). 

Relativamente à média da União Europeia , o valor do PIB por habitante de 2014, 
medido em paridades de poder de compra (PPC) convergiu para a média da UE15 e 
para a média da UE28 em um ponto percentual. Relativamente à UE15 o PIB per capita 
é 70% em 2014 depois de 69% em 2013  e relativamente à UE28 atingiu o indice 71 em 
2014 depois de 70 no ano de 2013. 

Rendimento disponível bruto das famílias por habita nte 
 

Com as contas regionais, o INE divulgou igualmente o Rendimento Disponível Bruto 
das famílias das regiões para o ano de 2013 . Os Açores e Lisboa foram as únicas 
regiões em em o RDB teve uma variação anual positiva, apesar do RDB do país ter 
decrescido. 

O valor para os Açores do RDB das famílias per capita é de 11.220 euros superior à 
média nacional (11.208 euros) e ao das regiões do Norte (9.613 euros), do Centro 
(10.446 euros), do Alentejo (10.407 euros) e da Madeira (11.002 euros). Apenas as 
famílias residentes no Algarve (11.572 euros) e em Lisboa (14.047 euros) têm RDB per 
capita superior aos Açores. 
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