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Açores entre as regiões
de menor produtividade

Em 2016, o Índice de disparidade re-
gional da produtividade apresentou valores 
inferiores à média nacional no Norte, no 
Centro e nos Açores. O Alentejo superou a 
média nacional (104,7) em termos de produ-
tividade, não obstante apresentar um índice 
do PIB per capita inferior (93,1), facto rela-
cionado com a localização, na zona de Si-
nes, de actividades económicas com elevado 
rácio capital/trabalho. 

Também a Madeira, embora apresente 
um índice do PIB per capita inferior à mé-
dia nacional, apresentou um índice (101,1) 
ligeiramente superior à média em termos de 
produtividade. Considerando as  25 regiões, 
observa-se uma menor disparidade regional 
da produtividade em 2016, com a região do 
Alentejo Litoral a apresentar o maior índice 
de produtividade (142,9) e a região do Dou-
ro a apresentar o índice de disparidade mais 
baixo (64), passando a diferença entre essas 
duas regiões de 89,3 pontos percentuais para 
78,9  pontos percentuais face a 2015.      

 
Açores a meio nas
contas das famílias de 2016 

Em 2016, o Rendimento Primário Bruto 

(RP3) atingiu 124 940 milhões de euros e o 
Rendimento Disponível Bruto (RD4 ) 124 
586 milhões de euros, o que correspondeu a 
acréscimos de 2,7% e 3,2% respectivamen-
te, relativamente a 2015. 

O Algarve foi a região que apresentou 
maior crescimento em 2016, quer do Ren-
dimento Primário (5,9%), quer do Rendi-
mento Disponível (5,8%). Para esta situação 
contribuíram o comportamento positivo das 
remunerações (6,9%); do rendimento bruto 
misto (5,9%); bem como do saldo das trans-
ferências sociais no caso do Rendimento 
Disponível. 

Seguiram-se os Açores (3,4% do Ren-
dimento Primário Bruto e 5,2% do Rendi-
mento Disponível) e o Norte (3,2% do RP e 
3,7% do RD). A Madeira foi aquela em que 
o Rendimento Primário das famílias cresceu 
menos (1,8%) face a 2015, tendo o Rendi-
mento Disponível apresentado um cresci-
mento próximo do nacional (3,1%). 

No Alentejo (2,5% do RP e 3,0% do RD), 
na Área Metropolitana de Lisboa (2,2% do 
RP e 2,6% do RD) e no Centro (1,9% do 
RP e 2,4% do RD) verificaram-se também 
crescimentos inferiores à média nacional 
nos dois indicadores.

Em termos de assimetrias regionais 
(NUTS II), embora as diferenças regionais 
do RP per capita e, sobretudo, do RD per ca-
pita das famílias sejam significativas, apre-
sentam valores inferiores aos do PIB per 
capita. Em 2016, e à semelhança dos anos 
anteriores, o PIB per capita da Área Metro-
politana de Lisboa foi o maior, excedendo 
em 55,2% o do Norte (o menor). Os valores 
de Rendimento Primário e de Rendimento 
Disponível per capita da Área Metropolitana 
de Lisboa encontravam-se, respectivamen-
te, 50,8 % e 37,0% acima da região Norte. 
Como seria de esperar, a redistribuição dos 
rendimentos reduziu de forma significativa 
as diferenças entre as regiões.  

                                                       J.P.

Foram movimentados
48,4 milhões de euros 
das caixas de multibanco

 Os levantamentos em caixas de 
multibanco atingiram em Novembro deste 
ano, nos Açores, um montante total de 48,4 
milhões de euros, um aumento de 4,2% em 
relação ao mesmo período do ano passado.

As compras realizadas com recurso a ter-
minais TPA atingiram o valor global de 85,6 
milhões de euros, verificando-se acréscimo 
homólogo de 11,6%. No total (ATM+TPA) 
verificou-se uma variação homóloga mensal 
positiva de 4,7%.

Os levantamentos em caixas ATM atingi-
ram em Novembro um montante total de 48,4 
milhões de euros, um acréscimo homólogo 
de 4,2%. Destes, cerca de 46,5 milhões de 
euros são de levantamentos nacionais, o que 
representa uma variação homóloga positiva 
de 4,3% e cerca de 1,9 milhões de euros di-
zem respeito a levantamentos internacionais, 
o que representa uma variação homóloga po-
sitiva de 0,7%. 

A nível nacional, os levantamentos 
totalizaram 2.384,2 milhões de euros, verifi-
cando-se um acréscimo homólogo de 2,2%. 
Nos últimos 3 meses, os levantamentos em 
caixas ATM totalizaram 146,6 milhões de 

euros, crescendo 2,2% em comparação com 
igual período do ano anterior (143,3 milhões 
de euros). Em termos acumulados, nos pri-
meiros 11 meses do ano, verifica-se uma 
variação homóloga positiva de 2,8% no le-
vantamento em caixas ATM.

Os pagamentos de serviços realizados 
neste mês, nos Açores, ascenderam a cerca 
de 8,1 milhões de euros, representando um 
acréscimo homólogo de 7,4%.

As compras realizadas por intermédio 
de terminais TPA atingiram em Novembro 
deste ano, nos Açores, um montante total 
de 85,6 milhões de euros, um acréscimo 
homólogo de 11,6%. Destes, cerca de 81,3 
milhões de euros são de compras efectuadas 
com cartões de bancos nacionais (um acrés-
cimo homólogo de 11,6%) e cerca de 4,3 
milhões de euros dizem respeito a compras 
efectuadas com cartões de bancos inter-
nacionais, o que representa uma variação 
homóloga positiva de 12,3%.

 A nível nacional, as compras totalizaram 
3.625,7 milhões de euros, verificando-se um 
acréscimo homólogo de 8,9%. 

Nos últimos 3 meses, as compras 
efectuadas por intermédio de terminais TPA 
totalizaram 258,1 milhões de euros, crescen-
do 10,8% em comparação com igual período 
do ano anterior (232,9 milhões de euros). Em 
termos acumulados, nos primeiros 11 meses 
do ano, verifica-se uma variação homóloga 
positiva de 11,5% nas compras realizadas 
com recurso a terminais TPA.

Os pagamentos de serviços realizados 
neste mês por intermédio TPA, nos Aço-
res, ascenderam a cerca de 973 mil euros, 
representando um acréscimo homólogo de 
15,4%. 

No total (ATM+TPA) verificou-se uma 
variação homóloga mensal de 6,4%.

Em Novembro deste ano


