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1. WPROWADZENIE 

1.1. Opis środowiska fizycznego i klimatu Azorów 

 

Archipelag Azorów znajduje się na północnym Atlantyku w odległości 800 km od Madery, 

1500 km od kontynentu europejskiego, 1450 km od Afryki, 3900 km od Ameryki Północnej 

i 6400 km od północnej Brazylii. Rozciąga się ukośnie na tej samej szerokości geograficznej 

co stolica Portugalii, Lizbona, z którą skomunikowany jest lotniczo dzięki regularnym lotom 

trwającym około dwóch godzin. Maksymalny dystans między wyspami sięga 630 km 

pomiędzy Corvo na zachodzie i Santa Marią na wschodzie.  

 

Archipelag zajmuje obszar 2322 km², stanowiąc 2,6% terytorium Portugalii (TABELA 1 - I) 

i składa się z 9 wysp i kilku wysepek, które zostały podzielone na trzy grupy: zachodnią 

(złożoną z dwóch wysp: Flores i Corvo), centralną (z pięcioma wyspami: Faial, Pico, São 

Jorge, Graciosa i Terceira) i wschodnią (w skład której wchodzą wyspy São Miguel i Santa 

Maria oraz rafa Formigas stanowiąca rezerwat przyrody) (MAPA 1). Wyspami o największej 

powierzchni są São Miguel (759 km²), Pico (446 km²) i Terceira (403 km²) (TABELA 1 – 

I). 

 

 

MAPA 1: ARCHIPELAG AZORÓW 

 
 

 

Archipelag pochodzenia wulkanicznego wyłania się w miejscu styku trzech największych 

płyt tektonicznych na świecie: północnoamerykańskiej, eurazjatyckiej i afrykańskiej. Częsta 

jest aktywność wulkaniczna: ostatnia erupcja lądowa miała miejsce w 1957 r. na wyspie 

Faial, gdzie wybuchł wulkan Capelinhos, a w 1964 r. wykryto pewną aktywność podmorską 

u wybrzeży Terceiry w pobliżu Serrety i pomiędzy wyspami Pico i São Jorge. Wulkan Pico, 

znajdujący się na wyspie o tej samej nazwie, jest najwyższym szczytem Portugalii (2352 m 

n.p.m.). 
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Usytuowanie archipelagu na otwartym Oceanie Atlantyckim przyczyniło się do powstania 

wyłącznej strefy ekonomicznej (WSE) o powierzchni 938 000 km², która obejmuje obszar 

sięgający 200 mil morskich mierzony od linii brzegowej każdej z wysp. Aby zrozumieć rząd 

wielkości, należy uzmysłowić sobie, że powierzchnia WSE Azorów stanowi około 30% 

powierzchni Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

 

Ciepły Prąd Zatokowy utrzymuje średnią temperaturę wody morskiej na poziomie 16–25°C, 

co wpływa na podzwrotnikowy oceaniczny charakter klimatu oraz występowanie wilgotnych 

lasów i roślinności półkrzewiastej. Klimat charakteryzuje się regularnymi opadami przez 

cały rok (1930 mm), bardziej obfitymi jesienią i zimą, krótkim latem (lipiec-sierpień), niską 

zmiennością termiczną, występowaniem określonych zjawisk pogodowych o charakterze 

klęsk żywiołowych (burze, silne wiatry, intensywne opady deszczu) i licznych lokalnych 

mikroklimatów ze względu na górzysty charakter terenu. Średnia temperatura w 

listopadzie, miesiącu, w którym ma odbyć się wizyta delegacji COMAGRI, waha się w 

zakresie 14–18,8°C  

 

Ponadto izolacja geograficzna wysp i wulkaniczna rzeźba terenu przyczyniają się do 

istnienia wielkiej różnorodności biotopów, ekosystemów i krajobrazów. Makaronezyjskie 

lasy wawrzynolistne , które cechuje bardzo wysoka liczba endemitów, stanowią główny typ 

lasów. 

 

Odnotowano ok. 300 endemicznych gatunków stawonogów (zwłaszcza owadów), 

zajmujących różne siedliska (jaskinie, pola lawy, lasy). Na wyspach azorskich występuje 

także około 582 gatunków i podgatunków kręgowców morskich (płaszczki, rekiny, żółwie 

morskie) i 71 lądowych. 

   

Wśród tych ostatnich wyróżniają się ptaki, spośród których ok. 40 stanowią gatunki lęgowe. 

Z tego powodu Azory, jako jeden z sześciu regionów europejskich, zostały uznane za 

„Endemic Bird Areas”, obszar, na którym występują endemiczne gatunki ptaków zagrożone 

wyginięciem. Gil azorski (‘Pyrrhula murina’ nazwa naukowa; po portugalsku „priolo”; po 

angielsku „Azores Bullfinch”) jest najbardziej zagrożonym ptakiem Europy, którego 

populacja ogranicza się do niektórych obszarów górskich na północnym wschodzie wyspy 

São Miguel. 

 

UNESCO przyznało tytuł Rezerwatów Biosfery trzem wyspom archipelagu: Corvo, Flores i 

Graciosie. 16% terytorium lądowego podlega różnym formom ochrony naturalnej, co czyni 

Azory jednym z europejskich regionów o najwyższym wskaźniku obszarów klasyfikowanych 

przez UE.  

 

Co więcej, Azory należą do Europejskiej Sieci Geoparków, mającej na celu ochronę 

różnorodności geologicznej, promowanie dziedzictwa geologicznego i wspieranie 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 

 

1.2.  Demografia 

 

Populacja archipelagu wynosi 247 400 mieszkańców (co odpowiada 2,4% ludności 

Portugalii), a gęstość zaludnienia sięga 106 osób na kilometr kwadratowy (nieco mniej niż 

średnia w Portugalii licząca 113 mieszkańców na km²) (TABELA 1 – II i III). 

 

Najludniejszą wyspą jest położona w grupie zachodniej São Miguel, która z 

zamieszkującymi ją 138 000 osób skupia ponad połowę populacji regionu i wyróżnia się 
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najwyższą gęstością zaludnienia na archipelagu (około 1500 mieszkańców na km²). Na 

wyspie tej znajduje się również najludniejsze miasto, Ponta Delgada, które razem z Angra 

do Heroismo (na wyspie Terceira) i Hortą (na wyspie Faial) pełni funkcję stolicy 

archipelagu.  
 

 

 

TABELA 1. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONIMICZNE DLA PORTUGALII 

(KONTYNENT I WYSPY) 

 

I. POWIERZCHNIA 

 

 

Powierzchnia wysp (w km²) 

 

Portugalia – kontynent i wyspy (km²) 92 212 

Azory (km²) 2322 

% powierzchni Portugalii jaką 

stanowią Azory 

2,6% 

São Miguel 

Pico 

Terceira 

São Jorge 

Faial 

Flores 

Santa Maria 

Graciosa 

Corvo 

759 

446 

403 

246 

173 

143 

97 

62 

17 

II. DEMOGRAFIA PORTUGALII 

(KONTYNENT I WYSPY) 

Ludność Portugalii ogółem (2014 r.) 10 393 000 

Gęstość zaludnienia (mieszk. /km²) 

(2014) 

113 

Średnie trwanie życia (2013 r.) 80,9 

Współczynnik dzietności (2013 r.) 1,21 

III. DEMOGRAFIA AZORÓW Ludność ogółem (2013 r.) 247 400 

% ludności Portugalii (2013 r.) 2,4% 

Gęstość zaludnienia (mieszk. /km²) 

(2013 r.)  

106 

IV. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 

W PORTUGALII 

PKB (mln EUR) (2013 r.) 171 211 

% zmian PKB w latach 2013/2012  -1,4% 

PKB na osobę (EUR) (2013 r.) 16 400 

V. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 

NA AZORACH 

PKB (mln EUR) (2013 r.) 3 694 

% zmian PKB w latach 2013/2012  -1,2% 

PKB na osobę (EUR) (2013 r.) 14 900 

VI. BILANS HANDLOWY 

PORTUGALII 

Bilans handlowy (mln EUR) (2014 r.) -10 611 

Wskaźnik pokrycia wywóz/przywóz 82,05% 

% bilansu handlowego/PKB -6,13% 

VII. BEZROBOCIE I INFLACJA W 

PORTUGALII I NA AZORACH 

ICP w ujęciu rok do roku PT (czerwiec 

2014/2015)  

0,8% 

ICP w ujęciu rok do roku Azory 

(czerwiec 2014/2015)  

1,43% 

Bezrobocie PT (maj 2015 r.) 13,2% 

Bezrobocie Azory (1. trymestr 2015 

r.) 

6,8% 

VIII. INNE WSKAŹNIKI 

MAKROEKONIMICZNE DLA 

PORTUGALII 

Minimalne wynagrodzenie za pracę – 

SMI (EUR) (2015 r.) 

589 

Średnie roczne wynagrodzenie za 17 436 
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 pracę PT (EUR) (2014 r.) 

Inflacja roczna PT (2014 r.)  -0,3% 

Zadłużenie PT (% PKB) (2014 r.) 130,2% 

Deficyt publiczny PT (% PKB) (2014 

r.) 

-4,5% 

Emisja CO2 (ton na mieszkańca) 

(2011 r.) 

4,7 

PT w rankingu konkurencyjności 

(2014 r.) 

miejsce 51 

PT w rankingu wskaźnika rozwoju 

społecznego (HDI) (2013 r.) 

miejsce 41 

Źródła: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Urzędu Statystycznego Portugalii (INE), Światowego 

Forum Ekonomicznego (wskaźnik konkurencyjności) i Serviço Regional de Estatística dos Açores. 
 

 

1.3.  Ramy polityczno-administracyjne 

Zgodnie z Konstytucją z 1976 roku, Republika Portugalska ma dwa regiony autonomiczne 

(Azory i Maderę) i pięć regionów administracyjnych na kontynencie (Region Północny, 

Region Centralny, Region Lizbony, Alentejo i Algarve). Jednak podział administracyjny 

części kontynentalnej nie został jeszcze opracowany i ma jedynie wartość statystyczną. 

Pierwsza propozycja regionalizacji, przedstawiona w latach 90. przez ówczesny rząd 

Portugalii, została odrzucona w referendum. W rezultacie w części kontynentalnej został 

utrzymany podział na stare dystrykty (w sumie 18), posiadające znikome kompetencje, 

wraz z pewnymi strukturami ad hoc (takimi jak regionalne komitety koordynacyjne, 

obszary metropolitalne lub wspólnoty miejskie i międzymiastowe). Najlepiej rozbudowanym 

i rozwiniętym szczeblem administracyjnym w Portugalii jest szczebel lokalny, złożony z 

gmin (concelhos) (19 na całych Azorach), które z kolei dzielą się na mniejsze parafie 

(freguesias) (159 na Azorach). 

 

Unia Europejska klasyfikuje także Azory i Maderę jako regiony najbardziej oddalone ze 

względu na ich oddalenie, położenie na wyspach, niewielkie rozmiary, górzysty teren, 

niesprzyjający klimat i silną zależność gospodarczą od niewielkiej liczby produktów (art. 

349 i art. 355 ust. 1 TFUE). Te uwarunkowania geograficzne przekładają się na silną 

zależność gospodarczą od świata zewnętrznego związaną z bieżącym zaopatrzeniem lub 

kosztami dodatkowymi działalności gospodarczej, które utrudniają zrównoważony rozwój 

gospodarczy. 

 

Portugalskie regiony autonomiczne mają szerokie uprawnienia ustawodawcze i wykonawcze 

w różnych obszarach, w tym w obszarze rozwoju gospodarczego, polityki socjalnej i 

ochrony środowiska. Podstawowymi władzami regionalnymi są rząd regionalny (jako organ 

wykonawczy) i zgromadzenie ustawodawcze (jak organ ustawodawczy). To ostatnie 

wybierane jest w powszechnych wyborach bezpośrednich, a oprócz swych kompetencji 

ustawodawczych ma prawo do kontroli działań rządu regionalnego.  

 

 Przedstawiciel republiki reprezentuje głowę państwa w każdym regionie autonomicznym. 

Powoływany jest on przez prezydenta republiki po zasięgnięciu opinii rady stanu. Ma 

uprawnienia do podpisywania i zarządzania publikacji aktów przyjętych przez zgromadzenie 

i rząd regionalny. Posiada zatem prawo weta, które może jednak zostać uchylone 

większością kwalifikowaną w zgromadzeniu regionalnym.  
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Ponadto premier rządu regionalnego jest mianowany przez przedstawiciela republiki 

portugalskiej zgodnie z wynikami wyborów. Regionalny premier jest odpowiedzialny za 

stworzenie rządu. Członkowie rządu są powoływani i odwoływani przez przedstawiciela 

republiki na wniosek jej prezydenta. 

 

Obecnie premierem rządu regionalnego jest Vasco Alves Cordeiro, a Regionalnym 

Sekretariatem Rolnictwa i Środowiska kieruje Luis Nuno Ponte Neto de Viveiros; obaj są 

członkami Partii Socjalistycznej. Ten sekretariat regionalny odpowiada za politykę rolną, 

rozwój obszarów wiejskich, kształcenie i doradztwo rolnicze, leśnictwo, ochronę środowiska, 

zagospodarowanie przestrzenne i zasoby wodne. 

 

W skład zgromadzenia ustawodawczego wchodzą obecnie następujące grupy lub 

reprezentacje parlamentarne: Partia Socjalistyczna (PS – 31 członków), Partia 

Socjaldemokratyczna (PSD – 22), Partia Ludowa – Centrum Demokratyczno-Socjalne (CDS-

PP – 7), Blok Lewicy (BE – 3), Portugalska Partia Komunistyczna (PCP – 1) i Ludowa Partia 

Monarchistyczna (PPM – 1) (WYKRES 1). 

 

WYKRES 1. PODZIAŁ MANDATÓW W ZGROMADZENIU 

USTAWODAWCZYM AZORÓW 

 

PS - 31

PSD 22

CDS - PP 7

BE - 3

PCP - 1

PPM - 1
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2. GOSPODARKA REGIONALNA AZORÓW 

2.1. Skuteczny proces realnej konwergencji (pomimo recesji) 

 

Podobnie jak w przypadku reszty europejskich regionów najbardziej oddalonych, naturalne 

ograniczenia napotykane przez Region Autonomiczny Azorów (oddalenie, położenie na 

wyspach, górzysty teren itp.) przekładają się na znaczące opóźnienia strukturalne. Według 

danych Komisji w 1983 r., czyli przed przystąpieniem Portugalii do UE, Azory zajmowały 

ostatnią pozycję wśród regionów poziomu II NUTS w krajach UE-15 pod względem PKB na 

mieszkańca, osiągając 39% średniej UE. Dziesięć lat później, w 1993 r., nie zmieniło się 

praktycznie nic i Azory utrzymywały przedostatnią pozycję.  

 

Realna konwergencja Regionu Autonomicznego Azorów, zarówno na poziomie krajowym, 

jak i unijnym, rozpoczęła się pod koniec lat 90. dzięki europejskim funduszom 

strukturalnym i ogólnemu silnemu wzrostowi gospodarczemu Portugalii (do 2010 r.) 

(TABELA 2 - A). W 2005 r. PKB na mieszkańca archipelagu w odniesieniu do średniej PKB 

w UE, mierzony w PPP, osiągnął wartość 70 (UE = 100)(TABELA 2 - H). PKB na 

mieszkańca Azorów w tym czasie wynosił 13 300 euro, co stanowiło 88% PKB na 

mieszkańca Portugalii (15 100 euro) (TABELA 2 – E, F i G). Od 2005 roku Azory przestały 

być jednym z „regionów słabiej rozwiniętych”, stając się w kategoriach unijnych „regionem 

w okresie transformacji”. Z drugiej strony szybsze tempo wzrostu niż w pozostałej części 

Portugalii (TABELA 2 – A i B) pozwoliło Azorom umocnić pozycję pośrednią między 

siedmioma regionami Portugalii (z PKB na osobę wyższym niż w Regionie Północnym i 

Centralnym i zbliżonym do wartości PKB w Alentejo i na Maderze).  

 

 

TABELA 2: EWOLUCJA PKB W PORTUGALII I NA AZORACH (2005–2013) 

(w cenach bieżących) 

 

 

 

 

ROK 

A. PKB 

Portugal

ii 

(PT) w 

mln EUR 

(podsta

wa 

2011) 

B. PKB 

Azorów 

w mln 

EUR  

(podsta

wa 

2011) 

C.  

Ewolucja 

PKB na 

mieszkań

ca PT (% 

- 

podstawa 

2011) 

D. 

Ewolucja 

PKB na 

mieszkań

ca Azorów 

(% - 

podstawa 

2011) 

E.  

PKB na 

mieszkań

ca PT  

(w tys. 

EUR) 

F.   

PKB na 

mieszkań

ca 

Azorów 

(w tys. 

EUR)  

G.  

PKB na 

mieszkań

ca 

Azorów 

(podstaw

a PT = 

100) 

H. 

PKB na 

mieszkań

ca 

Azorów 

(podstaw

a UE = 

100) 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

158 653 

166 249 

175 468 

178 873 

175 448 

179 930 

176 167 

169 668 

171 211 

3264 

3431 

3603 

3761 

3836 

3760 

3633 

3694 

0,8% 

1,6% 

2,5% 

0,2% 

-3,0% 

1,9% 

-1,8% 

-3,3% 

-1,4% 

2,1% 

2,0% 

2,3% 

2,7% 

-2,1% 

2,0% 

-1,8% 

-3,0% 

-1,2% 

15,1 

15,8 

16,6 

16,9 

16,6 

17,0 

16,7 

16,1 

16,4 

13,3 

14,0 

14,6 

15,3 

15,1 

15,5 

15,2 

14,7 

14,9 

88 

89 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

70 

70 

70 

71 

74 

74 

71 

70 

72 

Źródło: Opracowanie Departamentu Tematycznego B na podstawie danych Krajowego Urzędu Statystycznego 

(INE) (2014), „Nova serie de Contas Regionais para o período 2000 a 2013”, grudzień 2014 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQ

UESmodo=2)  

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
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Gwałtowne spowolnienie gospodarcze, którego Portugalia doświadcza od 2008 roku, i 

późniejsza recesja miały wyraźnie negatywny wpływ na proces realnej konwergencji z UE, 

co zaowocowało aż czteropunktowym spadkiem (z wartości 74 w 2009 r. do 70 w 2012 r.) 

(TABELA 2 – H i WYKRES 2). W tym samym okresie wskaźnik dla Azorów pozostał na 

stałym poziomie w porównaniu do średniej krajowej (91) z powodu głębokiego kryzysu 

gospodarczego Portugalii kontynentalnej (TABLEA 2 – G i WYKRES 2). Innymi słowy, 

recesja nie uderzyła w Azory z taką siłą jak w Portugalię kontynentalną. Istotną informacją 

w tym kontekście jest poziom bezrobocia: podczas gdy średnia stopa bezrobocia w 

Portugalii w maju 2015 r. wyniosła 13,2%, bezrobocie na archipelagu sięgało jedynie 6,8% 

w pierwszym kwartale 2015 r. (zaledwie połowa średniej dla Portugalii)(TABELA 1 - VII). 

 

WYKRES 2. EWOLUCJA PKB NA MIESZKAŃCA AZORÓW W ODNIESIENIU DO 

PORTUGALII (PODSTAWA 100) i UE (PODSTAWA 100) 

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB Base PT= 100

PIB Base UE = 100

 

Najnowsze dane zebrane przez INE wskazują, że w 2014 r. proces realnej konwergencji 

Portugalii został wznowiony, a PKB osiągnął 173 044 mln euro (+ 0,9% w stosunku do 

poprzedniego roku) z PKB na mieszkańca na poziomie 16 600 euro. Utrzymują się jednak 

tradycyjne zaburzenia równowagi makroekonomicznej gospodarki portugalskiej nasilone z 

powodu niedawnego kryzysu (ujemny bilans handlowy, wysoki poziom bezrobocia oraz 

zadłużenia i deficytu publicznego) (TABELA 1 - VII i VII). 

 

Jednocześnie gospodarka Azorów odbudowuje się szybciej niż niż gospodarka reszty 

Portugalii. IAE (wskaźnik gospodarczy) archipelagu zanotował w lutym, marcu i kwietniu 

2015 r. wynik 1,043, co stanowi najwyższą wartość od marca 2007 r. (1,046). 

 

2.2. Struktura gospodarcza z silną specjalizacją rolniczą 

 

Gospodarka Azorów mierzona przez jej udział w wartości dodanej brutto (GVA) stanowi 

2,1% gospodarki portugalskiej. Jednak jej udział znacznie wzrasta w sektorze pierwotnym 

(rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo), gdzie stanowi 9,3% portugalskiej GVA (TABELA 3 - 

A). 

 

Zgodnie z tradycją w rozwiniętych gospodarkach, sektor usług jest wiodącym typem 

działalności gospodarczej na archipelagu, z wkładem do regionalnej GVA wynoszącym 

74,8% w 2012 r., zbliżonym do wskaźnika portugalskiego (TABELA 3 - A). Dominującą 

działalnością usługową na wyspach są usługi publiczne (administracyjne i społeczne). 

 

Największa różnica między strukturami gospodarczymi Portugalii i Azorów polega na 

mniejszym udziale procentowym sektora drugiego na wyspach (15,6%) oraz równolegle na 

większym znaczeniu sektora pierwotnego w stosunku do standardów europejskich i 
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portugalskich (9,6% wartości dodanej brutto) (TABELA 3 – A i WYKRES 3). Warto 

zauważyć, że przemysł rolno-spożywczy i przetwarzanie zasobów leśnych to główne gałęzie 

przemysłu, które stanowią na wyspach trzon sektora pierwszego. Przemysł spożywczy, a w 

szczególności napojów liczy 255 firm (dane z 2013 r.). Pod względem liczby dominują 

piekarnie, ale większość rolno-spożywczej działalności gospodarczej koncentruje się w 

podsektorze rzeźnym, przemyśle mleczarskim i piwowarskim. 

 

WYKRES 3. STRUKTURA GOSPODARCZA AZORÓW 

WEDŁUG SEKTORÓW (% GVA – 2012 r.) 

VAB Primario 9.6%

VAB Industria 15.6%

VAB Servicios 74.8%

 
 

TABELA 3: STRUKTURA GOSPODARCZA I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W 

PORTUGALII I NA AZORACH 

 

  

GVA PORTUGALIA (2012)  
 

 

GVA AZORY (2012) 

A. 

 

GVA (mln 

EUR) 

 

% GVA 

 

% Azory/PT 

 

Sektor 

pierwotny 

Przemysł Usługi Ogółem Sektor 

pierwotny 

Przemysł Usługi Ogółem 

 

3212 

 

2,2% 

 

 

-- 

 

32 964 

 

22,4% 

 

 

-- 

 

 

111 186 

 

75,4% 

 

 

-- 

 

147 362 

 

100% 

 

 

-- 

 

300 

 

9,6% 

 

 

9,3% 

 

487 

 

15,6% 

 

 

1,5% 

 

2335 

 

74,8% 

 

 

2,1% 

 

3122 

 

100% 

 

 

2,1% 

  

ZATRUDNIENIE PORTUGALIA 

(2014 r.) 

 

ZATRUDNIENIE AZORY (2013 r.) 

 

B. 

 

tys. osób 

 

% 

zatrudnienia 

 

% Azory/PT 

 

Sektor 

pierwotny 

Przemysł Usługi Ogółem Sektor 

pierwotny 

Przemysł Usługi Ogółem 

 

389 

 

 

8,6% 

 

 

-- 

 

1074 

 

 

23,9% 

 

 

-- 

 

3037 

 

 

67,5% 

 

 

-- 

 

4500 

 

 

100% 

 

 

-- 

 

11,6 

 

 

11,6% 

 

 

3% 

 

 

14,6 

 

 

14,6% 

 

 

1,35% 

 

73,8 

 

 

73,9% 

 

 

2,4% 

 

100,1 

 

 

100% 

 

 

2,2% 

Źródła: Opracowanie Departamentu Tematycznego B na podstawie danych Krajowego Urzędu Statystycznego 

(INE), „Contas Regionais – Ramos de Actividade – Base 2011” 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=2206

74544&INST=220617235);  

i bazy Pordata – bazy danych o współczesnej Portugalii  

(http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45 &  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45
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http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8) 

 

Innym elementem wyróżniającym Azory jest stabilność podziału na sektory. W 

przeciwieństwie do kontynentu procentowy udział trzech gałęzi GVA jest niemal stały od 

końca lat 90., z niewielkimi oscylacjami. Odnośnie do działalności w sektorze pierwotnym w 

Portugalii kontynentalnej, jej udział w GVA nadal spada: z 5,4% w 1995 r. do zaledwie 

2,1% w 2014 r. (spadek o około 60%). Dla porównania na Azorach sektor pierwszy waha 

się w granicach 9–10% regionalnej GVA od początku tego wieku, czterokrotnie 

przewyższając wartości krajowe.  

 

Sytuację tę mogą wyjaśniać trudności zróżnicowania strukturalnego. Przyczyniać się do 

tego może także szczególne traktowanie regionów najbardziej oddalonych w celu 

zachowania ich tradycyjnego przepływu handlowego. Szczególnie na poziomie produkcji 

należy uwzględnić silną specjalizację archipelagu w sektorze mlecznym. W ramach systemu 

krajowych kwot produkcyjnych sektor zdołał utrzymać do dziś portugalski rynek 

kontynentalny, któremu tradycyjnie dostarczał większość swojej produkcji (75,3% w 2014 

r.). Oczywiście niedawne zniesienie kwot może zmienić tę delikatną równowagę, jeśli sektor 

mleczarski z wysp nie będzie w stanie konkurować z obcymi produkcjami na krajowym 

rynku portugalskim (zob. § 3.4 poniżej). 

 

Wyspa o największych rozmiarach, São Miguel, koncentruje ponad połowę całkowitej 

regionalnej GVA (57,5% wg danych z 2009 r.). Następne w kolejności są Terceira z jedną 

piątą GVA (21,8%), Faial (6,9%) i Pico (5,3%). Rozkład GVA dla sektora pierwszego 

pomiędzy wyspami przebiega według tego samego wzoru: São Miguel i Terceira 

koncentrują dwie trzecie GVA z działalności w sektorze pierwotnym (odpowiednio 57,6% i 

20,8% wg danych z 2009 r.). Godna uwagi jest silna specjalizacja Pico, Faial, São Jorge i 

Graciosy, czterech wysp, w przypadku których sektor pierwotny wyprzedza pozostałe 

sektory gospodarki w kwestii udziału w regionalnej GVA. Główną bazę ekonomiczną tych 

mniejszych wysp stanowią hodowla zwierząt i rybołówstwo. Ponadto prawie cały ich 

przemysł związany jest z sektorem spożywczym. 

 

2.3. Podział zatrudnienia na sektory 

 

Bezpośredni związek z silnym rozwojem sektora usług regionalnej struktury gospodarczej 

ma fakt, że sektor ten tworzy zdecydowanie najwięcej miejsc pracy na Azorach, obejmując 

73,9% całkowitego zatrudnienia, co przewyższa nawet wskaźnik dla całej Portugalii 

(67,5%) (TABELA 3 - B). Następny w kolejności jest sektor drugi (14,6% zatrudnionych), 

a zaraz po nim sektor pierwszy (11,6% znacząco przewyższające średnią portugalską 

wynoszącą 8,6%). 

 

Należy zauważyć, że jako główny podsektor sektora przemysłowego na wyspach, przemysł 

rolno-spożywczy stanowi 2,1% całkowitego zatrudnienia (2100 osób).  

http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8
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3. SEKTOR ROLNO-LEŚNY NA AZORACH 

3.1. Teren wiejski, podstawa działalności rolno-leśnej 
 

Warunki glebowe i klimatyczne panujące na archipelagu umożliwiają różnorodność 

produkcji rolnej.  Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych (WUR) sięga 120 400 ha, 

co stanowi nieco ponad połowę powierzchni wysp (TABELA 4 - 2). 88% WUR tworzą trwałe 

łąki i pastwiska odpowiednie do ekstensywnej hodowli zwierząt. 10% WUR stanowią grunty 

orne (przeznaczone głównie pod uprawę kukurydzy pastewnej na paszę dla zwierząt) i tylko 

2% zajmują uprawy trwałe (z winnicami na pierwszej pozycji). Powierzchnia gospodarstw 

rolnictwa ekologicznego jest nadal bardzo skromna i osiąga zaledwie 620 ha (posiadające 

certyfikację lub starające się o nią) (dane z 2013 r.).  

 

 

TABELA 4: PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ROLNO-STRUKTURALNE AZORÓW 

 

1. OBSZAR WIEJSKI (1) /km²) (2013 r.) 2333 

% całego obszaru (2013 r.) 100% 

2. WYKORZYSTYWANA 

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW 

ROLNYCH (WUR) 

ha (2009 r.) 120 412 

% całego obszaru wysp 51,6% 

3. TERENY ZALESIONE ha (2010 r.) 72 900 

% całego obszaru  31,2% 

4. ZAWÓD/ZATRUDNIENIE Zatrudnienie ogółem (2013 r.) 100 100 

% zatrudnienia na obszarach 

wiejskich (2013 r.) 

100% 

Zatrudnienie w sektorze rolno-

leśnym 

11 600 

% zatrudnienia na całym 

obszarze wysp 

11,6% 

5. GOSPODARSTWA ROLNE Liczba gospodarstw (2009 r.) 13 540 

Średnia powierzchnia WUR (ha) 

(2009 r.) 

8,9 

Średnia wielkość ekonomiczna 

(EUR) 

25 918,3 

6. UDZIAŁ SEKTORA 

ROLNEGO W PKB 

% sektora rolnego w całym PKB 

wysp (2012 r.) 

9,6% 

Uwaga: (1) Obszar wiejski zgodnie z klasyfikacją OECD, która obejmuje tereny pośrednie i tereny przeważająco 

wiejskie.   
Źródła: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla Azorów; i Serviço Regional de Estatística 

dos Açores. (http://estatistica.azores.gov.pt/). 

 

 

Jeśli do wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych (WUR) dodamy powierzchnię 

terenów zalesionych, obszar przeznaczony pod działalność w sektorze pierwotnym będzie 

stanowił ponad 80% całkowitej powierzchni wysp (TABELA 4 - 3). Działalność ta jest 

podstawą przemysłowego kompleksu rolno-spożywczego i leśnego, stanowiącego jeden z 

głównych czynników wpływających na gospodarkę regionalną. 

 

http://estatistica.azores.gov.pt/
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Z drugiej strony, ogromna różnorodność krajobrazowa i ekologiczna wysp (§ 1.1) jest 

podstawą dynamicznie rozwijającej się oferty turystycznej i decyduje o dużym potencjale w 

przyszłości (w 2013 r. liczba miejsc w hotelach wynosiła 8560). 

 

Podsumowując, poziom uzależnienia Azorów od sektora pierwotnego i związanych z nim 

kwestii społeczno-ekonomicznych (zatrudnienie), terytorialnych (krajobraz) lub naturalnych 

(zasoby) jest bardzo wysoki. W rzeczywistości całe terytorium Azorów może zostać 

zaklasyfikowane jako „obszar wiejski”, gdy bierze się pod uwagę kryteria ekonomiczne i 

demograficzne OECD (włączając w to pojęcie zarówno tereny pośrednie, jak i tzw. „obszary 

przeważająco wiejskie”- PW) (TABELA 4 – 1 i 4). 

 

3.2. Struktury rolne 

 

Na Azorach istnieje 13 540 gospodarstw rolnych, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi 

8,9 ha (TABELA 4 - 5). Mimo że większość gospodarstw nie przekracza 2 ha (ogółem 

7209, co stanowi 53% wszystkich gospodarstw), wartość średniej wielkości gospodarstwa 

nie jest tylko złudzeniem statystycznym, jako że większość gruntów rolnych (w ujęciu 

WUR) stanowią gospodarstwa średnie, od 20 do 50 ha (34,5%). 

 

Gospodarstwa mieszczące się w przedziale 5–20 ha również stanowią znaczącą część WUR 

(25,6%). Mniejsze gospodarstwa (<5 ha) stanowią tylko 8% WUR, podczas gdy 

gospodarstwa większe niż 50 ha, głównie łąki i pastwiska będące własnością prywatną i 

komunalną, obejmują znaczną część powierzchni produkcyjnej (31,7%). 

 

Istnieje wyraźna korelacja pomiędzy wielkością WUR a położeniem geograficznym i liczbą 

gospodarstw, co stanowi dowód podobieństwa strukturalnego wysp. São Miguel, będąca 

wyspą z największą powierzchnią WUR (34% powierzchni WUR archipelagu), ma również 

największą liczbę gospodarstw (54%).  Terceira, druga wyspa pod względem powierzchni 

WUR (20%), kumuluje 33,2% gospodarstw. Wreszcie Pico (z 16% całkowitej powierzchni 

WUR) mieści 19,5% gospodarstw. 

 

Średnia wielkość ekonomiczna wynosi 25 918,3 euro rocznie na gospodarstwo (TABELA 4 - 

5). Jednak wartość ta nie oddaje wielkiego zróżnicowania. Przewaga małych i średnich 

gospodarstw bezpośrednio odzwierciedla się w ich wielkości ekonomicznej. 31% z nich 

uzyskuje mniej niż 2000 EUR rocznie. 37% gospodarstw mieści się w zakresie pomiędzy 

2000 a 15 000 EUR. 25% gospodarstw figuruje w przedziale między 15 00 a 100 000 EUR. 

Jedynie 7% uzyskuje ponad 100 000 EUR.  

 

Średni dochód rolnika na Azorach to 14 481,9 euro/AWU (roczna jednostka pracy) (dane z 

2011 r.), co oznacza, żema on niższy standard życia od osób pracujących w innych 

sektorach gospodarki na wyspach (wskaźnik 96,1 ze 100).  Wartość AWU na gospodarstwo 

wynosi mniej niż 1 (0,9%). 

 

Praktycznie całość powierzchni WUR jest podzielona na równe części pomiędzy 

gospodarstwa dzierżawione i własne.  Tylko 8,1% właścicieli ma mniej niż 35 lat. Większość 

siły roboczej stanowią członkowie rodziny. 

 

Pod względem powierzchni wśród upraw (trwałych lub jednorocznych) (24,053 ha) 

wyróżniają się rośliny pastewne (stanowiące 84% wszystkich upraw). Następne w 

kolejności daleko za nimi są winnice (4%) i uprawy ziemniaków, ogrodnictwo oraz uprawy 

subtropikalne (każde stanowi 2%). Istnieje również około 7700 gospodarstw zajmujących 

się hodowlą bydła. 
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Dane te wskazują na rolnictwo rodzinne z gospodarstwami o niewielkich rozmiarach i 

starszymi właścicielami. Niewielu producentów może żyć wyłącznie z dochodów z rolnictwa, 

zatem uzupełniają oni swoje zarobki dochodami z innych źródeł (emerytury, turystyka, 

małe przedsiębiorstwa itp.). Modernizacja struktur rolnych i poprawa konkurencyjności to 

główne wyzwania dla rolnictwa na Azorach, mające na celu obniżenie wysokiego poziomu 

przywozu. Działaniom tym musi towarzyszyć aktywna polityka dywersyfikacji gospodarczej, 

która zapewni utrwalenie populacji wszystkich razem i każdej z wysp z osobna. Dlatego nie 

dziwi, że znaczna część środków na politykę rozwoju obszarów wiejskich przeznaczona jest 

na realizację tych celów (zob. § 4.3). 

 

3.3. Hodowla zwierząt i przemysł mięsny 

 

Sektor rolnictwa na Azorach charakteryzuje się silną specjalizacją w zakresie hodowli 

zwierzęcej. Mając taką podstawę, produkcja mięsa rozwija się szybko dzięki wywozowi. 

 

W 2014 roku wyprodukowano 21 598 ton mięsa, z czego 12 281 ton (57%) pochodziło z 

bydła, zdecydowanie najważniejszego zwierzęcia gospodarskiego archipelagu, którego 

pogłowie liczy 267 000 sztuk (co stanowi 17,2% ogólnej liczebności stad w Portugalii) 

(TABELA 5 - 1). Wśród zwierząt poddawanych ubojowi dominują cielaki, młode woły i 

krowy (liczba ubitych sztuk każdej z tych grup jest zbliżona i wynosi od 15 000 do 17 000 

rocznie).  

 

Pozostałe gatunki zwierząt charakteryzują się znacznie niższą zarejestrowaną produkcją 

mięsną od sektora bydła (TABELA 5). 

 

Istnieje ChOG „Carne dos Acores” („Mięso z Azorów”). 

 

TABELA 5: ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE NA AZORACH I PRODUKCJA MIĘSA (dane 

z 2014 r.) 

GATUNEK 

 

Zwierzęta gospodarskie 

(pogłowie) 

Sztuki ubite Mięso  

(w tonach) 

1. BYDŁO 

poniżej 1 roku 

dorosłe, w tym 

 

- krowy mleczne 

- krowy niemleczne 

 

BYDŁO OGÓŁEM 

 

83 000 

184 000 

 

89 000 

29 000 

 

267 000 

 

16 958 

38 188 

 

 

 

 

55 146 

 

2813 

9468 

 

 

 

 

12 281 

 

2. ŚWINIE 

 

 

29 000 

 

70 646 

 

5416 

 

3. DRÓB 

 

 

brak danych 

 

2 330 145 

 

3879 

 

4. KOZY 

 

 

8000 

 

1222 

 

14 

 

5. OWCE 

 

 

3000 

 

597 

 

8 

Źródło: Opracowanie Departamentu Tematycznego B na podstawie danych INE (2015), „Statystyki rolne 2014”  

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLI

CACOESmodo=2). 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
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3.4. Mleko, strategiczny produkt Azorów 

 

Bydło mleczne ma strategiczne znaczenie dla archipelagu, zarówno na poziomie rolno-

przemysłowym, jak i terytorialnym. Z 89 000 zarejestrowanymi krowami mlecznymi 

(TABELA 5 - 1), w 2014 r. dostawy mleka dla przemysłu osiągnęły prawie 250 mln litrów. 

Podstawowym producentem mleka jest wyspa São Miguel z 64,4% całej produkcji, a na 

drugim miejscu plasuje się Terceira (26,5%).  

 

Przy takiej produkcji wytwarza się 58,6 mln litrów mleka UTH do spożycia. Jednak to ser 

jest ważniejszym przetworem mlecznym, zarówno ze względu na jego produkcję (12 614 

ton wyprodukowanych w 2014 r.), jak i wartość. Należy zauważyć, że znaczenie sera w 

przemyśle mlecznym Azorów rośnie niezależnie od produkcji mleka osiąganej w danym 

sezonie. Wyróżniają się tradycyjne sery „Ilha” i „São Jorge”. 

 

W pewnej odległości za mlekiem płynnym i serem znajduje się produkcja dwóch innych 

ważnych przetworów mlecznych: mleka w proszku (6798 ton w 2014 r.) i masła (4163 ton 

w 2014 r). 

 

WYKRES 4. PRODUKTY MLECZNE WPROWADZANE DO OBROTU WEDŁUG MIEJSCA 

PRZEZNACZENIA 

(w mln t – 2014 r.) 

0
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133

26,7

6,6
Terceros

Madeira

UE

Azores

Continente

3,0%
2,7%

3,7%

15,2%

75,4%

176,4 (000 t.)

 
 

Z powodu niewielkich rozmiarów wewnętrznego rynku wysp większość wprowadzonej do 

obrotu produkcji przetworów mlecznych kierowana jest na zewnątrz. Konsumpcja na 

archipelagu sięga zaledwie 15% wyprodukowanych ton (2014 r.) (WYKRES 4 i TABELA 

6). Podstawowym rynkiem zbytu jest Portugalia kontynentalna (75,4% ton wywiezionych w 

2014 r.), preferująca mleko płynne (60% handlu z kontynentem) (WYKRES 4 i TABELA 

6). Sery wysyłane na kontynent zajmują drugą pozycję (18% pod względem ton), ale są na 

pierwszym miejscu pod względem wartości pieniężnej (ok. 50% sprzedaży). 
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Drugim zewnętrznym rynkiem zbytu,będącym daleko w tyle za kontynentalną częścią 

Portugalii, jest Unia Europejska (3,7% ton wysłanych w 2014 r.). Należy zauważyć, że pod 

względem ilości głównym towarem wywożonym do UE jest serwatka (67,7% wszystkich 

ton), ale w kwestii wartości pieniężnej osiąga wartości podobne do serów. Innymi rynkami 

zbytu są Madera (3%) i państwa trzecie (2,7%) (WYKRES 4 i TABELA 6). 

 

TABELA 6: PRODUKTY MLECZNE WPROWADZANE DO OBROTU WEDŁUG MIEJSCA 

PRZEZNACZENIA 

(danie z 2014 r. w tonach) 

 Azory Kontynent Madera UE Państwa 

trzecie 

Ogółem 

 

Przetwory 

mleczne 

[t] 

 

Mleko 

 

Sery 

 

Inne 

 

 

26 772 

15,2% 

 

 

22 882 

 

1912 

 

1978 

 

132 999 

75,4% 

 

 

79 454 

 

24 416 

 

29 129 

 

5337 

3,0% 

 

 

4764 

 

531 

 

42 

 

6579 

3,7% 

 

 

415 

 

758 

 

5406 

 

4730 

2,7% 

 

 

3408 

 

513 

 

809 

 

176 417 

100% 

 

 

109 988 

 

28 130 

 

38 299 

 

Źródło: Opracowane Departamentu Tematycznego B na podstawie danych Serviço Regional de Estatística dos 

Açores (http://estatistica.azores.gov.pt/). 

 

Ja już wspomniano (§2.2) zniesienie kwot mlecznych na poziomie europejskim oznacza 

nadrzędne wyzwanie dla Azorów, gdyż może pogorszyć wymianę z kontynentem i UE. Aby 

skutecznie sprostać temu wyzwaniu, już od dłuższego czasu władze regionalne i specjaliści 

z branży prowadzą przygotowania przy wsparciu funduszy europejskich przeznaczonych na 

politykę rozwoju obszarów wiejskich (zob. §4.3). 

 

Nie dziwi zatem, że na skutek oceny funkcjonowania WPR z 2009 r., program rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2007–2013 zawiera szczególne środki na restrukturyzację 

sektora mleczarskiego z wkładem 90% z EFRROW. W rezultacie od 2007 r. do grudnia 2012 

r. aż 72,25% projektów modernizacji gospodarstw rolnych z ostatniego programu rozwoju 

obszarów wiejskich (PROW) dotyczyło sektora mleczarskiego (w porównaniu z 18,06% 

projektów wsparcia dotyczących bydła mięsnego lub 5,35% nastawionych na ogrodnictwo). 

Ponadto między 2007 r. i grudniem 2012 r. 67,26% zatwierdzonych projektów na 

rozpoczęcie działalności przez młodych rolników dotyczyło bydła mlecznego (wobec 20,83% 

w przypadku bydła mięsnego i 10,12% w przypadku ogrodnictwa). 

 

3.5. Produkcja roślinna 

 

Warunki klimatyczne i glebowe panujące na archipelagu wpływają na ogromną 

różnorodność produkcji roślinnej, w tym także niektórych gatunków subtropikalnych 

(banan, ananas, herbata, pochrzyn - inhame). Zdecydowanie najważniejszą uprawą (pod 

względem produkcji i powierzchni) jest kukurydza pastewna, co związane jest ze 

specjalizacją wysp w zakresie hodowli zwierzęcej (TABELA 7 - 1). Pod względem wielkości 

produkcji wśród upraw jednorocznych drugie miejsce zajmuje burak cukrowy, a trzecie 

ziemniak (TABELA 7 - 1). 

 

http://estatistica.azores.gov.pt/
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Wśród upraw drzewiastych wyróżnić należy winnice, produkujące rocznie 12 913 hl 

(TABELA 7 - 2), głównie wina czerwonego (85%). Produkcja wina z nazwą pochodzenia 

jest niska, a większość wprowadza się do obrotu bez żadnej certyfikacji (80,5%). Głównymi 

produktami ze znakiem jakości są wina likierowe z NP (1308 hl, 10% całej sprzedaży) i 

wina z oznaczeniem geograficznym – ChOG (1118 hl, 8,5%). Najbardziej znaną odmianą 

winorośli na Azorach jest verdelho. 

 

TABELA 7: POWIERZCHNIA I PRODUKCJA GŁÓWNYCH UPRAW 

(dane z 2014 r.) 

1. UPRAWY 

JEDNOROCZNE 

POWIERZCHNIA PRODUKCJA 

Kukurydza pastewna 9342 ha 270 775 t 

Ziemniaki 599 ha 11 142 t 

Buraki 354 ha 13 320 t 

Kukurydza na ziarno 238 ha 446 t 

Batat 60 ha 1176 t 

Inhame z Azorów 60 ha 1191 t 

2. UPRAWY 

TRWAŁE 

  

Winorośl (2009 r.) 926 ha 12 913 hl 

Pomarańcza 366 Ha 3754 t 

Banan 291 ha 5129 t 
Źródło: INE (2015), „Statystyki rolne 2014”  

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLI

CACOESmodo=2). 

 

3.6. Produkcja drewna 

 

Tereny zalesione zajmowały w 2010 r. 72 900 ha, co stanowi prawie jedną trzecią 

powierzchni wysp (TABELA 4 - 3). Najpospolitszymi gatunkami ponownie nasadzanymi są 

drzewa iglaste (13 700 ha). 

 

Największą część terenów zalesionych znajduje się na obszarach naturalnych i 

półnaturalnych (46 700 h, 64% powierzchni terenów zalesionych), a działalność 

produkcyjna jest znikoma. Jednak ilość drewna produkowanego na wyspach nie jest bez 

znaczenia: 10,6 mln metrów sześciennych surowca w 2013 r. Największą część stanowi 

drewno liściaste do rozdrabniania i iglaste tartaczne. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
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4. WSPARCIE UE DLA SEKTORA ROLNEGO AZORÓW  

4.1. Wprowadzenie 

 

Ze względu na charakter regionu najbardziej oddalonego, WPR realizowana jest na Azorach 

częściowo. Działania w ramach wsparcia pierwszego filaru (płatności bezpośrednie i środki 

regulacji rynków) zastępuje się szczególnymi środkami, aby dostosować WPR do lokalnej 

produkcji w ramach POSEI (Program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich). Z kolei drugi filar WPR (polityka rozwoju obszarów wiejskich) jest wdrażany 

w pełni, a jego programy są zgodnie z wytycznymi kolejnych reform WPR, z których 

ostatnią przyjęto w grudniu 2013 r. 

 

Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa za które odpowiada POSEI określone są w 

rozporządzeniu (UE) nr 228/2013 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23). Program POSEI dla 

Portugalii składa się z dwóch podprogramów wsparcia, jednego dla Azorów (nazwanego 

„Adaptação da Politica Comum à Realidade Açoriana”) i drugiego dla Madery („A Politica 

Agrícola da Região Autónoma da Madeira Reconhecida e Apoiada pela União Europeia”). 

Oba programy są corocznie aktualizowane, a ostatni tekst skonsolidowany pochodzi ze 

stycznia 2015 r.(http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15). 

 

Tymczasem polityka rozwoju na lata 2014–2020 znajduje odzwierciedlenie w odpowiednim 

programie wieloletnim dla Azorów, pod nazwą PRORURAL+, który rozwija ramy prawne 

rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 (Dz.U. L 347, 20.12.2013, s. 487). PROW dla wysp 

został zaaprobowany przez Komisję Europejską 13 lutego 2015 r. Stąd też etap jego 

realizacji przez władze regionalne dopiero się rozpoczął. 

 

IFAP (Instytut Finansowania Rolnictwa i Rybołówstwa) stanowi agencję płatniczą dla 

wspólnotowych wydatków na rolnictwo. 

 

4.2. Szczególne środki dla rolnictwa na Azorach z POSEI 

 

Środkom na rolnictwo z POSEI dla archipelagu Azorów poświęcone są dwa obszerne 

rozdziały: 

 

- zatytułowany „Szczególny system dostaw” (rozdział III rozporządzenia (UE) nr 

228/2013); 

- oraz „Środki na rzecz lokalnej produkcji rolnej” (rozdział IV tego samego 

rozporządzenia). 

 

 Roczne zestawienie finansowe (2015) programu POSEI dla Azorów wynosi 76,78 mln euro, 

z czego 70,48 mln przeznaczone jest na wsparcie lokalnej produkcji i 6,3 mln na system 

dostaw.  

 

4.1.2.  Wsparcie finansowe dla lokalnej produkcji 

 

Wspólnotowe płatności bezpośrednie na rzecz rolnictwa na Azorach mają charakter 

sektorowy i związane są z produkcją w celu zapewnienia jej utrzymania i utrzymania 

powiązanych z nią działań przemysłowych. W sumie stanowią wyjątek od reguły, a 

większość z bezpośredniego wsparcia WPR, które jest obecnie stosowane na całym 

terytorium Wspólnoty, stanowią płatności obszarowe niezwiązane z produkcją, zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 

http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15
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Istnieją trzy strategiczne osie tych płatności bezpośrednich dla Azorów: stabilizacja 

ekstensywnej hodowli zwierząt, zwłaszcza mlecznej i mięsnej; rozwój tradycyjnych upraw 

roślinnych jako dopełnienie działalności hodowlanej; oraz zmniejszenie kosztów produkcji. 

Główne środki podsumowane zostały w załączonej TABELI 8 .  

 

 

TABELA 8: ŚRODKI ZE WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO DLA LOKALNEJ PRODUKCJI 

NA AZORACH Z PROGRAMU POSEI (2015 r.) 

1. PRODUKCJA ZWIERZĘCA CHARAKTERYSTYKA BUDŻET (w 

euro) 

Premia za produkcję mleka 35 EUR za sztukę 20 785 147 

Premia z tytułu uboju bydła Premie wg wieku, ChOG lub 

metody produkcji  

13 689 909 

Premia za krowy mleczne 145 EUR za sztukę i dodatki wg 

wyspy 

12 211 000 

Premia za krowy mamki 31 099,51 uprawnień 

300 EUR/krowa 

9 329 854 

Pomoc z tytułu sprzedaży młodego 

bydła 

40 EUR plus dodatki 1 079 319 

Pomoc z tytułu jakości hodowli 

zwierząt 

24,5 EUR za sztukę 539 000 

Premie za owce i kozy 40 EUR lub 35 EUR za sztukę 112 000 

2. PRODUKCJA ROŚLINNA   

Pomoc dla upraw roślin uprawnych 500 EUR/ha 4 308 100 

Pomoc dla upraw ananasów 6,53 EUR/m2 3 443 900 

Pomoc dla ogrodnictwa 1300 EUR/ha 1 183 886 

Pomoc dla upraw bananów 0,6 EUR/kg 700 000 

Pomoc dla upraw buraków i herbaty 1500 EUR/ha 529 914 

Pomoc dla upraw tytoniu  5740 EUR/ha 333 200 

Pomoc dla winnic z NP lub ChOG 1400 EUR (NP) lub 1050 EUR 290 000 

3. PRZETWÓRSTWO   

Pomoc z tytułu przechowywania 

serów 

4,5 EUR/tona/dzień 500 000 

Pomoc z tytułu przetwarzania na 

cukier 

49 EUR/100 kg 600 000 

3. OBRÓT   

Pomoc z tytuły wywozu owoców i 

warzyw, kwiatów, herbaty i miodu 

10–13% produkcji wprowadzonej 

do obrotu 

180 000 

Pomoc w możliwości dostępu do 

rynków produktów o ChNP: 

- logo na bydło 

- logo na przetwory mleczne 

- logo na inne produkty 

Tworzenie logo i opakowań 

-- 

-- 

-- 

 

 

90 000 

260 000 

180 000 

4. DZIAŁANIA W WIELU 

SEKTORACH 

  

Badania i pomoc techniczna -- 130 000 

BUDŻET OGÓŁEM -- 70 475 229 
Źródło: Opracowanie Departamentu Tematycznego B na podstawie programu POSEI - Azory 2015 

(http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf). 

 

http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf
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Oczywiście główne pozycje budżetowe przeznaczone są na wsparcie produkcji już 

skonsolidowanych, stanowiących podstawę gospodarki wiejskiej wysp: bydła mlecznego i 

bydła mięsnego. Nie bez znaczenie jest również pomoc z tytułu produkcji niektórych 

tradycyjnych roślin, zwłaszcza warzyw. 

 

4.2.2.  Szczególny system dostaw 

 

Tak zwany „system dostaw” programu POSEI ma na celu ułatwienie wprowadzenia na 

Azorach produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, które są uważane za 

niezbędne do spożycia przez ludzi, wytwarzania innych produktów lub wykorzystania ich 

jako środków do produkcji.  

 

Jest on realizowany poprzez kontyngenty taryfowe i dotyczy zarówno produktów 

pochodzenia wspólnotowego, jak i przywozu z państw trzecich (które nie płacą cła). 

Obecnie dotyczy on czterech produktów: zbóż, ryżu, oleju i cukru surowego buraczanego. 

 

Ta produkcja musi zaspokajać jedynie lokalne spożycie. W drodze wyjątku mogą być 

wywożone z Azorów do reszty Unii pewne ilości cukru (maksymalnie 1000 ton w 2015 r.). 

 

Jak już wiadomo, koszt systemu dostaw jest dla UE relatywnie niski, sięgający w 

przybliżeniu 6,3 mln euro, co bardzo odbiega od alokacji finansowej przeznaczonej na 

produkcję lokalną. 

 

4.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020 dla 

Azorów (PRORURAL+) 

 

PROW dla Azorów (PRORURAL +) był jednym z pierwszych, które miały być zatwierdzone 

przez Komisję (w lutym 2015 r.). Tak jak to miało miejsce w przypadku niemal wszystkich 

PROW UE na lata 2014–2020, ze względu na opóźnienia w przyjęciu rozporządzenia 

podstawowego oraz jego aktów delegowanych i wykonawczych, faktyczny okres wdrażania 

programu dla Azorów skrócił się o rok. Jednak formalnie datą rozpoczęcia programu nadal 

jest 1 stycznia 2014 r. i w konsekwencji zobowiązania podjęte w 2014 r. są uznawane, choć 

będą wypłacane od 2015 r. (zasada n+3). Alternatywnie, środki na płatności za 2014 r. 

mogą zostać później przeznaczone na inny typ pomocy rocznej. 

 

Wkład EFRROW w PRORURAL + wynosi prawie 295,3 mln euro (0,3% całkowitej wartości 

funduszu dla UE-28).  Ogólny poziom współfinansowania wynosi 85%zgodnie z art. 59 ust. 

2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Po dodaniu do tego wkładu krajowego (45,2 

mln euro) całkowity budżet publiczny PROW na Azorach wynosi prawie 340,5 mln euro 

(TABELA 9). 

 

 Priorytet 1 („środki transferu wiedzy i innowacji”) nie posiada przypisanego budżetu i, jako 

że rozumie się, że ma charakter horyzontalny, jego środki zostały włączone do innych 

rozdziałów programu. 

 

42,5% budżetu przyznano priorytetowi 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 (art 5 ust. 2 - 

zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa). W 

rozdziale tym znajduje się środek najlepiej dotowany w całym programie wsparcie dla 

inwestycji fizycznych, z 126,3 mln euro przeznaczonymi dla 1000 gospodarstw (6,9% ogółu 

gospodarstw na wyspach) (TABELA 9 – PRIORYTET 2).  
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Na priorytet 4 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 (art. 5 ust. 4 - odtwarzanie, ochrona i 

wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem) przeznaczono 41,5% 

środków z PRORURAL+. Mając na uwadze, że całe terytorium Azorów zostało 

zakwalifikowane jako obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wsparcie 

bezpośrednie z tytułu naturalnych utrudnień ma znaczenie, przynosząc korzyści rzędu 70 

mln euro (20,6% całkowitego budżetu). Następne są działania rolno-środowiskowe, 

przynoszące prawie 63 mln euro. Oczekuje się, że w nowym programie wiejskim na lata 

2015–2020 znaczna część WUR na Azorach będzie podlegać umowom o charakterze rolno-

środowiskowym (57,5% z powodu gospodarowania gruntami, 23% ze względu na ochronę 

różnorodności biologicznej y 22,5% w ramach środków dotyczących gospodarki wodnej) 

(TABELA 9 – PRIORYTET 4). 

 

Działania realizujące priorytety 2 i 4 stanowią 84% wartości programu w kategoriach 

finansowych. Pozostałe środki są dalekie od poziomu wydatków przeznaczonych na 

poprawę konkurencyjności i zachowanie ekosystemów. Należy jednak podkreślić szczególną 

wagę inicjatywy LEADER (6,6% budżetu), która wraz z lokalnymi grupami działania 

obejmuje całą ludność wiejską archipelagu (TABELA 9 – PRIORYTET 6). 
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TABELA 9: PRORURAL+ WSPARCIE PUBLICZNE WEDŁUG ŚRODKÓW I 

PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU 

PRIORYTET PROW I ŚRODKI PODSTAWOWE 

WSKAŹNIKI 

PRZEZNACZONY 

BUDŻET 

% 

PRIORYTET 2 

Poprawa konkurencyjności 

gospodarstw 

 

- Modernizacja gospodarstw 

 

- Młodzi rolnicy 

 

 

 

 

Inwestycje: 6,9% 

gospodarstw 

Szkolenia: 1700 rolników 

187 nowych rolników 

(1,38%)  

144 713 865 

EUR 

 

 

 

135 860 924 EUR 

 

8 552 941 EUR 

42,5% 

 

 

 

40,0% 

 

2,5% 

PRIORYTET 4 

Zachowanie ekosystemów 

rolno-leśnych 

 

 

- Obszary o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania 

- Środki rolno-środowiskowe 

- Lasy 

- Rolnictwo ekologiczne 

- Natura 2000 i dyrektywa 

wodna 

Umowy na 23% WUR ze 

względu na ochronę 

różnorodności biologicznej, 

22,5% ze względu na 

gospodarkę wodną i 57,5% 

ze względu na 

gospodarowanie gruntami 

141 210 653 

EUR 

 

 

 

 

70 117 647 EUR 

62 937 064 EUR 

7 587 119 EUR 

529 412 EUR 

39 412 EUR 

41,5% 

 

 

 

 

20,6% 

18,5% 

2,3% 

0,1% 

0,0% 

PRIORYTET 6 

Rozwój lokalny 

 

- Inicjatywa LEADER i grupy 

współpracy 

100% ludności wiejskiej 

 

 

Stworzenie 80 miejsc pracy 

22 446 635 6,6% 

PRIORYTET 5 

Energia i zmiana klimatu 

 

- Pochłanianie dwutlenku 

węgla (lasy) 

- Efektywność energetyczna 

- Odnawialne źródła energii 

 

 

 

0,15% zakontraktowanych 

WUR (300 ha) 

Inwestycja: 2 025 000 EUR 

Inwestycja: 112 500 EUR 

12 413 529 EUR 

 

 

10 588 235 EUR 

1 500 000 EUR 

325 294 EUR 

3,6% 

 

 

3,1% 

0,4% 

0,1% 

PRIORYTET 3 

Poprawa łańcucha 

 

- Zarządzanie ryzykiem 

- Organizacja producentów 

- Poprawa jakości 

 

 

 

1,11% gospodarstw 

0,81% gospodarstw 

110 gospodarstw 

6 117 647 EUR 

 

 

3 058 823 EUR 

2 117 647 EUR 

941 176 EUR 

1,8% 

 

 

1,0% 

0,6% 

0,2% 

POMOC TECHNICZNA I INNE --- 13 584 537 EUR 4,0% 

BUDŻET OGÓŁEM --- 340 486 866 

EUR 

100% 

Źródło: Opracowanie Departamentu Tematycznego B na podstawie danych zawartych w PRORURAL+ 

(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf). 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf
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ANEXOS 
 

TABELA 10: PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ROLNE PORTUGALII 

 

 WSKAŹNIK PORTUGALIA UE-28 

I. OBSZAR (1) Regiony przeważająco wiejskie (PW) 81,1% 52,0% 

Regiony pośrednie 11,6% 38,2% 

Regiony miejskie 7,3% 9,8% 

całkowita powierzchnia regionów 

PW (km²) (2013 r.) 

74 821 2 320 616 

II. DEMOGRAFIA (1) % ludności w regionach 

przeważająco wiejskich (PW) (2013 

r.) 

33,9% 22,6% 

% w regionach pośrednich (2013 r.) 17,1% 34,9% 

% w regionach miejskich (2013 r.) 49,1% 42,5% 

Ludność w regionach PW (tys.) 3552 3,1% 

III. ZATRUDNIENIE  - Zatrudnienie w rolnictwie (tys.) 

(2013 r.) 

% całego zatrudnienia 

418,1 

9,3% 

9857,7 

4,5% 

- Zatrudnienie w sektorze leśnym 

(tys.) 

- % całego zatrudnienia 

13,8 

0,3% 

539,8 

0,2% 

- Zatrudnienie w sektorze rolno-

leśnym (tys.) 

- % całego zatrudnienia 

107,6 

2,4% 

4859,8 

2,2% 

IV. DOCHÓD 

ROLNICZY 

EUR/roczna jednostka robocza 

(AWU) (2013 r.) 

7055 13 293 

V. GOSPODARSTWA 

ROLNE 

Gospodarstwa rolne ogółem (2010 

r.) 

305 280 12 248 

000 

średnia powierzchnia WUR (ha) 

(2010 r.) 

12,0 14,4 

o powierzchni WUR < 2 ha (2010 r.) 50,4% 49,1% 

Wielkość ekonomiczna > 2 000 EUR  39,1% 44,6% 

% rolników < 35 lat (2010 r.) 2,6% 7,5% 

% rolników > 64 lat (2010 r.) 46,5% 29,7% 

VI. % SEKTORA 

ROLNEGO W PKB 

% sektora rolnego w całym PKB 

(2010 r.) 

2,4% 1,7% 

VII. WYDATKI NA 

WPR 

Śródki na WPR (mln EUR) (rok 

budżetowy 2013), w tym: 

- % płatności bezpośrednie (EFRG) 

- % środki rynkowe (EFRROW) 

- % rozwój obszarów wiejskich 

(EFRROW) 

1 425,8 

 

45,5% 

8,5% 

46,0% 

57 913,3 

(UE 27) 

71,9% 

5,7% 

22,4% 

% beneficjentów otrzymujących < 

5000 euro z płatności bezpośrednich 

(2013 r.) 

87,04% 79,08% 

% beneficjentów otrzymujących > 

50 000 euro z płatności 

bezpośrednich (2013 r.) 

1,18% 1,74% 

Uwaga: (1) Regiony wiejskie wg klasyfikacji OECD. 
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Źródła: Opracowanie Departamentu Tematycznego B. na podstawie 

.  Komisja Europejska, „Member Data Factsheets – Portugal” (styczeń 2015) 

(http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf); 

.  European Commission, „CAP context indicators – 2014 update” (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf); 

.  Komisja Europejska, „7th Financial Report on the European Agricultural Guarantee Fund — EAGF 2013”, 

załączniki 13, 16 i 24 (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm); 

.  Komisja Europejska, „7th Financial Report on the European Agricultural Fund for Rural Development — EAFRD 

2013”, dokument roboczy — tabele 9 i 10 (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-

reports/eafrd/index_en.htm). 

.  Pordata (http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812). 

 

 

Mapy wysp, które zostaną odwiedzone 

przez delegację COMAGRI 

 

MAPA 2: São Miguel (grupa wschodnia) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812
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Mapa 3: Terceira (grupa centralna) 

 

 
 

 

 

 

Mapa 4: Pico (grupa centralna) 
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Mapa 5: Faial (grupa centralna) 
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PODSTAWOWE ODNIESIENIA 

 

Komisja Europejska 
 

•  „Member Data Factsheets – Portugal” (styczeń 2015) 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf; 

•  „CAP context indicators – 2014 update”: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf. 

•  „7th Financial Report on the European Agricultural Guarantee Fund — EAGF 2013”:  

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm. 

•  „7th Financial Report on the European Agricultural Fund for Rural Development — 

EAFRD 2013”, dokument roboczy: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm 

•  RDP country documents, http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-

2020/country-files/pt_en.htm 

•  National Partnership Agreement RDP, Summary, 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-portugal-

summary_en.pdf 

• ENRD – „Portugalia”, http://enrd.ec.europa.eu/pl/country/portugal 

• Info Regio –„Portugalia”, http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/portugal 

 

Rząd Portugalii 
 

•  Instituto Nacional de Estatística (INE), ‘Contas Regionais – Ramos de Actividade – Base 

2011’, 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&s

elTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235 

•  ‘Instituto Nacional de Estatística’ (INE) (2014), ‘Nova serie de Contas Regionais para o 

período 2000 a 2013’, Dezembro 2014,  

 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_b

oui=211519832&DESTAQUESmodo=2 

• Krajowy Urząd Statystyczny (INE) (2015), „Estatísticas agrícolas 2014”  

 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub

_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2. 

•  Partnership agreement RDP, https://www.portugal2020.pt/Portal2020  

•  POSEI - Azores, 2015, http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15 & 

http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf. 

 

Region Autonomiczny Azorów 

 

•  Governo dos Açores - Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sraa/?lang=pt  

•  Governo dos Açores – PRORURAL+, http://prorural.azores.gov.pt/pac2013.aspx & 

http://prorural.azores.gov.pt/  

•  Serviço Regional de Estatística dos Açores, http://estatistica.azores.gov.pt/. 

•  Serviço Regional de Estatística dos Açores, „Agricultura, Pecuária e Pescas”, 

http://estatistica.azores.gov.pt/conteudos/Relatorios/lista_relatorios.aspx?idc=29&idsc

=1112&lang_id=1 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-portugal-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-portugal-summary_en.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/pl/country/portugal
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/portugal
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15
http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sraa/?lang=pt
http://prorural.azores.gov.pt/pac2013.aspx
http://prorural.azores.gov.pt/
http://estatistica.azores.gov.pt/
http://estatistica.azores.gov.pt/conteudos/Relatorios/lista_relatorios.aspx?idc=29&idsc=1112&lang_id=1
http://estatistica.azores.gov.pt/conteudos/Relatorios/lista_relatorios.aspx?idc=29&idsc=1112&lang_id=1
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•  Serviço Regional de Estatística dos Açores, „Principais indicadores estatísticos”, 

http://estatistica.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/detalhe_relatorio.aspx?idc=308&lang

_id=1  

•  Governo dos Açores – POSEI, http://posei.azores.gov.pt/ 

 

Pozostałe źródła 

 

•  Pordata – baza danych Portugal Contemporâneo, 

http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812, 

 http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45, & 

 http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8 

 

 

http://estatistica.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/detalhe_relatorio.aspx?idc=308&lang_id=1
http://estatistica.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/detalhe_relatorio.aspx?idc=308&lang_id=1
http://posei.azores.gov.pt/
http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812
http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45
http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8


 




