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O saldo natural nos Açores agravou-
se no ano passado, registando-se  2.090 
nados-vivos e 2.435 óbitos, ou seja, um 
saldo natural de -345.

Em 2019 o saldo natural tinha sido 
de -140, pelo que o aumento substan-
cial registado no ano passado tem a ver 
com o número anormalmente mais alto 
de óbitos, à semelhança do que aconte-
ceu no país.

De acordo com dados preliminares 
obtidos pelo Diário dos Açores junto 
do SREA, em 2020 registaram-se nos 
Açores menos 41 nados-vivos do que no 
ano anterior.

Registaram-se, igualmente, mais 
164 óbitos do que em 2019, um núme-
ro bastante mais alto do que a média 
dos anos anteriores.

Dos nados-vivos do ano passado, 
1.122 são homens e 968 são mulheres.

Nos óbitos, 1.309 eram homens 
e1.126 eram mulheres.

Saldo agrava-se também 
no país

Em 2020 registaram-se em territó-
rio nacional 84 558 nados-vivos e 123 
467 óbitos (dados preliminares). 

O número de nados-vivos de mães 
residentes em Portugal foi 84 296, me-
nos 2,6% em relação a 2019. 

O número de óbitos de residentes 
em Portugal foi 123 152, mais 10,2% 
que em 2019. 

No contexto da pandemia COVID-
19, o aumento do número de óbitos, 
assim como o decréscimo do número 
de nados-vivos, determinaram um for-
te agravamento do saldo natural (-38 
856).

 Há 12 anos que o saldo natural é ne-
gativo.

Saldo natural agravou-se nos Açores 
com mais óbitos do que nados-vivos

Actividade económica regional 
com forte queda em Janeiro  

Em Janeiro de 2021, o Indica-
dor de Actividade Económica (IAE) 
apresenta um decréscimo de 3,0%, 
a maior queda dos meses de Janeiro 
dos últimos anos, mas um valor em 
linha com a evolução deste indicador 
desde Março de 2020, mês em que 
a pandemia Covid-19 começou a ter 
maior impacto em Portugal. 

Na análise dos resultados deste 
indicador, da responsabilidade do 
SREA, dever-se-á ter presente que o 
IAE não pretende medir a variação 
infra-anual do PIB, mas sim retratar 
o estado geral da economia. 

Assim, dever-se-á reter, sobretu-
do, informação sobre a evolução em 
termos de acelerações, desacelera-
ções e pontos de viragem e não o seu 

valor.  A revisão de valores dos meses 
anteriores deve-se à atualização dos 
pesos atribuídos a cada série, à atu-
alização dos valores de algumas das 
séries de referência e aos ajustamen-
tos decorrentes do tratamento da 

sazonalidade.

Consumo privado desce

No mês de Janeiro de 2021 o In-
dicador do Consumo Privado-Açores 

(IPC) registou, em termos homólogos, 
um decréscimo de 0,6%. 

Este valor representa uma dimi-
nuição de 0,1 pontos percentuais 
(p.p.) em relação ao valor revisto do 
mês anterior.


