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ECONOMIA NÃO-REGISTADA NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

BREVE RESUMO 

 

1. Este estudo da Economia Não-Registada (ENR) na Região Autónoma dos Açores (RAA) é 

o resultado do trabalho encomendado pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 

ao Observatório de Economia e Gestão de Fraude. O objectivo central era a 

quantificação da totalidade das actividades económicas não registadas na contabilidade 

nacional, permitindo uma comparação para os valores nacionais previamente 

calculados. 

2. Ancorados na terminologia consagrada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), lançamos pistas para uma leitura crítica dos 

resultados obtidos sobre o peso da ENR na RAA. 

3. A utilização de dois modelos de estimação da ENR (que designamos de teórico e 

econométrico) robustece os resultados obtidos, garantindo que os valores calculados 

são uma boa aproximação à realidade.  

4. Os valores obtidos indicam que esse peso passou dos 12,3% do PIB, em 1980, para os 

32,0%, em 2012. Em 1980, o valor da ENR ascendia a cerca de vinte e dois milhões de 

euros, o que correspondia a cerca de noventa euros por habitante, e em 2012 a ENR 

correspondia a cerca de mil e duzentos milhões de euros, o que em termos per capita 

representa cerca de quatro mil e oitocentos euros. 

5. No essencial o ajustamento sugere que o valor base – aqui entendido como o valor 

“despido” da variável explicativa ano – é de 16,101%, o qual tem sido acrescido 

anualmente em 0,4772 pontos percentuais, em média e com tudo mais constante; por 

conseguinte, se nada for feito, espera-se que o peso da ENR cresça, em média e com 
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tudo mais constante, 0,4772 pontos percentuais em cada ano. Por sua vez, o 

ajustamento para Portugal no ambito do índice de ENR elaborado pelo OBEGEF sugere 

que o valor “despido” da variável explicativa ano – é de 11%, o qual tem sido acrescido 

anualmente em 0,0032 pontos percentuais, em média e com tudo mais constante. 

6. As principais causas: o peso dos impostos directos no PIB (+); o peso dos impostos 

indirectos no PIB (+); o total das despesas correntes do governo (–), variável usada como proxy 

para a carga de regulação na economia regional; os subsídios e transferências sociais, 

transferências correntes (+); e a taxa de desemprego (+). 

7. O impacto isolado de cada uma das causas sobre o peso da ENR carece de uma análise 

econométrica adicional, já que o respectivo choque teria impacto sobre todas as 

variáveis. Em todo caso pode afirmar-se que, em média e com tudo mais constante, um 

aumento de 1 ponto percentual dos impostos (directos e indirectos) no PIB provoca um 

aumento de 0,6563 pontos percentuais no peso da ENR no PIB. 

8. Não ignorando as dificuldades inerentes às comparações regionais, é inequívoco que a 

ENR na RAA tem um peso no PIB superior à média nacional. Para 2011, último ano em 

que possuímos dados para Portugal, a situação regional é 6 pontos percentuais superior 

à média nacional e 15 pontos percentuais superior à media da OCDE (de acordo com 

diversos estudos de Schneider, alguns em coautoria). 

9. A diferença de valores será o resultado de diversas particularidades da RAA: o 

enquadramento geográfico-político-jurídico; a insularidade e localização geográfica; os 

sincronismo e dessincronismo da crise; a base das Lajes; a informalidade existente; a 

significativa intensidade das relações de vizinhança; os conflitos de interesse 

decorrentes da proximidade cidadão-Estado; a capacidade de regulação e fiscalização. A 

sua especificação carece de um estudo mais detalhado. 
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10. Os dados sobre a ENR  constantes deste relatório, a percepção clara da heterogeneidade 

interna da ENR e da diversidade da sua valoração social, a inserção desta problemática 

numa política de emprego e competitividade são um importante contributo para a 

prevenção e detecção dos diferentes segmentos da ENR, com destaque para a Economia 

Subterrânea. Uma tal acção política é construída através do debate democrático, que 

certamente conterá a diversidade de leituras possíveis do problema. 

 


