
 

 

 

PDE – Procedimentos dos Défices Excessivos 

1ª NOTIFICAÇÃO DE 2016 

 

O INE enviou hoje para o Eurostat e 
divulgou no seu portal, a primeira 
notificação de 2016 relativa ao 
Procedimento dos Défices 
Excessivos, onde inclui a informação 
do Défice e da Dívida relativa aos 
Açores, apresentada pelo SREA e 
validada pelas autoridades 
estatísticas nacionais. 

Esta notificação, tal como as de 
2015, obedece ao novo Sistema 
europeu de Contas 2010 (SEC 2010), 
implicando um conjunto significativo 
de alterações metodológicas, em 
relação ao SEC95, que se traduziram 
em revisões relevantes e que já 
foram divulgadas em notificações 
anteriores. 

Este processo é definido nos termos 
dos nº 1 e do nº 2 do artº 21º da Lei 
Orgânica 2/2013 de 2 de Setembro - 
Lei das Finanças das Regiões 
Autónomas - onde se refere que o 
SREA tem de apresentar, até final 

dos meses de Fevereiro e Agosto, uma estimativa das contas não financeiras e da 
dívida pública da administração pública regional para os anos anteriores e corrente e 
que as autoridades estatísticas nacionais devem validar as contas até ao final do mês 
seguinte à sua apresentação. 
 
Assim divulgamos neste Destaque um quadro próprio com a informação referente aos 
Açores, com maior desagregação que a disponibilizada pelo INE.  
 
A metodologia está sintetizada no Destaque do INE que anexamos. 
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No quadro disponibilizado pode verificar-se que em 2015, a necessidade líquida de 
financiamento da Região foi de 887 mil euros, traduzindo uma melhoria 
comparativamente com o resultado verificado no ano anterior (6.314 mil euros), ou 
seja, uma redução de 86,0% face ao défice de 2014. 
O rácio da necessidade líquida de financiamento sobre o PIB é inferior a 3% em cada 
um dos cinco anos apresentados. Assim em 2011 foi de (-2,8%), em 2012 de (-2,2%), 
em 2013 de (-0,3%) e em 2014 de (-0,2%). Como ainda não existe o valor do PIB 
regional de 2015, se utilizarmos, como exercício de cálculo, o PIB do ano anterior, o 
rácio da necessidade líquida de financiamento para 2015 é 0,02%. A necessidade de 
financiamento do país, segundo o INE, correspondeu a 4,4% do PIB. 
 
O total da Dívida Bruta da Administração Pública da RAA foi de 1.460,2 milhões de 
euros, cerca de 39% do PIB, um aumento de 55,4 milhões relativamente ao ano 
anterior. Este aumento distribui-se por 34,9 do Governo Regional e 20,5 das empresas 
públicas incluídas no perímetro da Administração Pública Regional. 
 
 
 
Mais informação pode ser encontrada no portal do SREA 

http://estatistica.azores.gov.pt  


