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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

Comunicação de Operações e Posições com o Exterior (COPE) 

A comunicação das operações e posições com o exterior consiste no envio mensal de 

informação ao Banco de Portugal, por parte de pessoas coletivas residentes
1
 em Portugal, para 

a compilação das estatísticas externas
2
 portuguesas. Fazem parte destas estatísticas a Balança 

de Pagamentos
3
, a Posição de Investimento Internacional

4
 e a Dívida Externa

5
. 

 

 

                                                   
1
 Consideram-se residentes em Portugal as entidades que tenham um centro de interesse económico no 

território português. 

Por contraposição, consideram-se agentes económicos não residentes aqueles que têm um centro de 

interesse fora do território económico português, ou que operam dentro deste apenas numa base 

temporária (por regra, menos de um ano). São também considerados não residentes as embaixadas e 

consulados de outros países, situados em Portugal, bem como os organismos internacionais, incluindo 

bancos internacionais como o Banco de Pagamentos Internacionais e o Banco Europeu de Investimento. 

As zonas francas da Madeira e dos Açores, também denominadas off-shore, devem ser consideradas como 

território económico português. 

 
2
 As estatísticas externas integram as estatísticas oficiais produzidas pelo Banco de Portugal, e pretendem 

retratar o relacionamento de Portugal com o exterior. Deste conjunto podem destacar-se três domínios 

estatísticos que se encontram interligados: as estatísticas da Balança de Pagamentos, da Posição de 

Investimento Internacional e da Dívida Externa. 

 
3
 As estatísticas da Balança de Pagamentos traduzem as transações económicas e financeiras ocorridas 

entre residentes em Portugal e não residentes, durante um determinado período de tempo. Estas 

transações podem envolver bens, serviços, rendimentos, transferências sem contrapartidas (tais como 

dádivas ou remessas) e disponibilidades ou responsabilidades financeiras face a entidades não residentes 

em Portugal. 

 
4
 As estatísticas da Posição de Investimento Internacional traduzem stocks face ao exterior de ativos e 

passivos financeiros, num determinado momento no tempo. As diferenças entre posições de períodos 

consecutivos refletem transações económicas e financeiras, variações de preço, variações cambiais e outros 

ajustamentos que afetam o valor de ativos e/ou passivos durante o período em causa. 

 
5
 As estatísticas da Dívida Externa traduzem a dívida de Portugal face ao exterior considerando ativos e 

passivos financeiros sob a forma de depósitos, empréstimos e títulos de dívida. 
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As operações
6
 com o exterior são todas as operações económicas e financeiras com entidades 

estrangeiras e as posições
7
 referem-se a saldos em final de mês relativos a depósitos, 

empréstimos ou créditos comerciais face ao exterior. 

A COPE é regulamentada pela Instrução do Banco de Portugal n.º 27/2012, de 17 de setembro. 

 

Formação Online 

Nestas páginas é disponibilizado o conteúdo do Manual de Procedimentos e ferramentas de 

apoio para orientar as empresas na Comunicação das Operações e Posições com o Exterior ao 

Banco de Portugal. 

 

 Informação a reportar 

 Objetivos 

 Entidades 

 Calendário 

 Reporte passo a passo  

                                                   
6
 No contexto das estatísticas externas, designa-se por operação qualquer transação efetuada por 

entidades residentes em Portugal que origine ou extinga, total ou parcialmente, disponibilidades ou 

responsabilidades face ao exterior. Este conceito engloba também as transações que impliquem a 

transferência de um direito de propriedade ou a prestação de um serviço. 

 
7
 No contexto das estatísticas externas, designa-se por posição o stock de ativos e/ou passivos financeiros 

de entidades Portuguesas face a não residentes, num determinado momento no tempo, designadamente, 

no final do mês de referência. 
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INFORMAÇÃO A REPORTAR 
 

São reportadas todas as operações e posições com o exterior.  

Em concreto devem ser reportadas: 

 Operações com entidades não 

residentes em Portugal 

(importações, exportações, 

prestação de serviços, aquisição 

de títulos, …), à exceção de 

operações relacionadas com 

deslocações, estadas e 

transportes que constituam 

despesas auxiliares à atividade 

das entidades residentes. 

 Operações com entidades 

residentes que alterem o saldo 

da sua conta externa 

 Posições (saldos) face a entidades não residentes em Portugal (depósitos, empréstimos e 

créditos comerciais) 

Na comunicação de operações e posições com o exterior (COPE) as empresas preenchem 

um conjunto de campos
8
 de acordo com a operação / posição especifica a comunicar. Como 

exemplos de apoio, são mostrados vários casos práticos
9
. 

  

                                                   
8
 Ver Anexo I – Conjunto de campos. 

 
9
 Ver documento PDF “Casos Práticos”. 
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OBJETIVOS 
 

O reporte das operações e posições com o exterior tem como objetivo a compilação das 

estatísticas da Balança de Pagamentos, da Posição de Investimento Internacional e da Dívida 

Externa. Estas estatísticas constituem instrumentos indispensáveis para a definição e avaliação 

dos resultados de várias políticas macroeconómicas, assumem relevância estratégica no 

processo de tomada de decisão dos agentes económicos e são importantes para a realização de 

estudos económicos. 

 

Numa ótica macroeconómica 

 São indispensáveis para a condução e 

monitorização das políticas 

monetária, cambial e orçamental; 

 Medem a necessidade ou capacidade 

de financiamento da economia e o 

seu grau de abertura ao exterior; 

 São relevantes para a gestão das 

disponibilidades externas do País; 

 Contribuem para a análise da 

competitividade externa da economia 

e para a definição de políticas no 

âmbito do investimento direto do exterior em Portugal e de Portugal no exterior. 

 

Na perspetiva das empresas 

 Permitem a análise de quotas de 

mercado por diversas dimensões (por 

exemplo, por setor, por mercado e 

por tipo de operação); 

 Servem de apoio à gestão 

empresarial, nomeadamente a 

decisões de investimento e de 

entrada em novos mercados. 
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ENTIDADES 
 

A obrigação de comunicação de 

informação estatística sobre operações 

e posições com o exterior recai sobre 

todas as pessoas coletivas residentes 

em Portugal, ou que nele exerçam a 

sua atividade, que efetuem operações 

económicas ou financeiras com o 

exterior ou que realizem operações 

cambiais. 

Estão isentas as entidades que 

apresentem um total anual de 

operações económicas e financeiras com o exterior inferior a 100 000 euros, considerando o 

total de entradas e de saídas. 

As entidades que iniciem atividade ou que estejam abrangidas pela referida isenção e que 

apresentem num determinado mês um total de operações económicas e financeiras com o 

exterior superior a 100 000 euros, considerando o total de entradas e de saídas, devem iniciar o 

reporte num prazo de 4 meses, com informação referente aos meses entretanto decorridos. 
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CALENDÁRIO 
 

O reporte das operações e posições com 

o exterior tem periodicidade mensal e 

decorre até ao 15º dia útil após o final do 

mês de referência dos dados. 

O primeiro reporte é realizado entre 

janeiro de 2013 e abril de 2013 com 

informação referente ao mês anterior, 

para todas as entidades à exceção dos 

bancos. As entidades que se encontrem 

em condições de iniciar o reporte antes 

de abril de 2013 podem fazê-lo, devendo comunicar essa intenção ao Banco de Portugal, 

através do endereço ddebp.reporte@bportugal.pt. 

Empresas que mais tarde iniciem relações com o exterior darão início ao reporte na decorrência 

desse facto. 

De 1 de outubro a 31 de março de 2013 as empresas poderão realizar testes através da Área de 

Empresa. 

  

mailto:ddebp.reporte@bportugal.pt
http://www.bportugal.pt/pt-pt/areaempresa/Paginas/Default.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-pt/areaempresa/Paginas/Default.aspx
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REPORTE PASSO A PASSO 
 

O reporte de operações e posições com o exterior deve ser efetuado a partir da Área de 

Empresa. A forma de o realizar está associada ao perfil do reportante, definido a partir das 

seguintes variáveis: 

 Número de operações com o exterior; 

 Forma preferencial/disponível para o reporte. 

 

Perfil A 

Número de operações com o exterior: baixo 

Forma preferencial/disponível para o reporte: recurso à aplicação de recolha 

Esta solução de reporte está sustentada na utilização de uma Aplicação de Recolha, a qual 

permite a criação direta dos registos a reportar, numa base registo a registo (ou equivalente), 

por introdução direta dos dados ou utilizando a informação disponibilizada pelos bancos com 

os quais se relaciona para liquidar essas operações. 

 

Perfil B 

Número de operações com o exterior: elevado 

Forma preferencial/disponível para o reporte: criação de ficheiro XML 

Esta solução de reporte está sustentada na utilização de ficheiros de dados (XML) gerados a 

partir dos sistemas internos da empresa. 

 

 

NOTA: 

As empresas poderão adotar estratégias mistas em que reportem algumas 

operações utilizando a Aplicação de Recolha e, outras, utilizando um ficheiro 

XML. Nestes casos deverão consultar a informação associada a ambos os perfis. 
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ANEXO I – CONJUNTO DE CAMPOS 
 

Características dos campos da COPE (operações e posições com o exterior) 

 ANO label no schema [ano] 

Identificação do ano a que a informação incluída no ficheiro de reporte diz respeito 

(Campo obrigatório) 

Tome nota: variável de preenchimento automático quando se utiliza a Aplicação de 

Recolha 

 

 MÊS label no schema [mes] 

Identificação do mês a que a informação incluída no ficheiro de reporte diz respeito. 

(Campo obrigatório) 

Tome nota: variável de preenchimento automático quando se utiliza a Aplicação de 

Recolha 

 

 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA label no schema [npc] 

Identificação da entidade a que a informação incluída no ficheiro de reporte diz respeito, 

utilizando o número de identificação de pessoa coletiva (NPC). 

(Campo obrigatório) 

Tome nota: variável de preenchimento automático quando se utiliza a Aplicação de 

Recolha 

 

 CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO label no schema [id_reg] 

Código alfanumérico com um máximo de 20 caracteres a ser preenchido pela entidade 

reportante, cujo objetivo é identificar inequivocamente o registo referente a uma 

operação/posição num determinado mês. A codificação a utilizar é livre, não tendo que ser 

sequencial nem evidenciar qualquer padrão. A única restrição é que, para um dado mês, 

não sejam repetidos os códigos. No entanto, em meses diferentes os códigos poderão ser 

repetidos. Nos registos de anulação ou modificação, este campo deve ser preenchido com 

o código de identificação do registo que se pretende anular ou modificar, o qual foi 

anteriormente reportado ao Banco de Portugal. 

(Campo obrigatório) 

Tome nota: variável de preenchimento automático quando se utiliza a Aplicação de 

Recolha 

 

 DATA DE REFERÊNCIA label no schema [data_ref] 

Data de referência da operação/posição reportada. No caso das posições, esta data 

corresponde ao último dia do mês de referência; tratando-se do reporte de uma operação, 

poderá corresponder a qualquer data dentro do mês em que esta ocorreu. 

(Campo obrigatório) 

 

 NATUREZA DO REGISTO label no schema [natureza_registo] 

Identificação da natureza do registo, isto é, se o registo em causa é um novo registo, ou se 

corresponde a uma anulação ou uma modificação de um registo anteriormente 
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comunicado. Conforme a situação dever-se-ão usar os seguintes valores: C – Criar; A – 

Anular; M – Modificar. 

(Campo obrigatório) 

Tome nota: variável de preenchimento automático quando se utiliza a Aplicação de 

Recolha 

 

 NPC DO 2º INTERVENIENTE label no schema [npc2] 

Este campo deverá ser preenchido no reporte de operações/posições que têm subjacente 

uma disponibilidade/responsabilidade face ao exterior de uma entidade residente diferente 

da entidade reportante. Noutras circunstâncias este campo não deve ser preenchido. <br/> 

(Campo opcional) 

Situações típicas de preenchimento deste campo:  

i. Gestão de ativos/patrimónios 

Em situações em que a entidade reportante efetua a gestão de ativos/património 

dos seus clientes, movimentando contas próprias (por vezes estas contas são 

denominadas de „contas jumbo‟), as operações e posições em nome de clientes 

devem ser reportados como COPE, identificando no campo [npc2] o NPC/NIF dos 

seus clientes, uma vez que as disponibilidades/responsabilidades com o exterior 

devem ser associadas aos clientes e não à entidade reportante. 

ii. Operações com títulos emitidos por residentes 

Quando a entidade reportante adquire ou vende a uma entidade estrangeira ações, 

obrigações ou outros títulos emitidos por uma entidade portuguesa, devem 

identificar no campo [npc2] o NPC/NIF dessa entidade portuguesa. 

iii. Organização do grupo económico 

Nos casos em que, por motivos associados à organização do grupo económico, a 

liquidação da operação com o exterior é efetuada por uma entidade financeira, 

utilizando contas próprias, distinta da entidade responsável pela operação. Nesta 

situação, a entidade financeira que efetua a liquidação deverá reportar uma COPE 

identificando no campo [npc2] a entidade responsável pela operação. 

 

 MONTANTE label no schema [montante] 

Montante da operação/posição reportada, expresso na divisa original. Se forem 

englobadas várias operações/posições com as mesmas características numa mesma COPE, 

o valor a reportar corresponde ao somatório das diversas operações/posições. O montante 

é comunicado em unidades, apresentando no máximo duas casas decimais e utilizando 

como separador da parte decimal o ponto (.). Não deverá ser efetuada qualquer conversão 

cambial do montante a reportar. 

(Campo obrigatório) 

 

 CÓDIGO DA MOEDA DA OPERAÇÃO OU POSIÇÃO label no schema [divisa] 

Identificação da moeda expressa na operação/posição cujo montante foi reportado no 

campo [montante]. Esta identificação deverá respeitar a norma ISO 4217:2001, utilizando os 

códigos alfabéticos de três caracteres (alpha-3 code) (ver Tabela de divisas no separador 

lateral do conteúdo). 

(Campo obrigatório) 
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 CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA label no schema [cod_estat] 

Código de classificação estatística que identifica a natureza estatística da operação/posição 

a reportar (ver Tabela de Códigos de Classificação Estatística no separador lateral do 

conteúdo). Neste capítulo é disponibilizada a lista de códigos e os correspondentes 

âmbitos. O código é alfanumérico de cinco posições. 

(Campo obrigatório) 

 

 TIPO DE VALOR label no schema [tipo_valor] 

Identificação do tipo de valor associado ao registo a reportar, isto é, se corresponde, no 

caso das operações, a uma entrada ou a uma saída, ou se é uma posição. 

(Campo obrigatório) 

As operações são, genericamente, reportadas de acordo com o sentido do fluxo financeiro 

da perspetiva da entidade reportante. Ou seja, uma entrada corresponde regra geral a uma 

operação que se traduz num recebimento como é o caso da exportação ou da emissão de 

obrigações. Este princípio deve ser seguido mesmo em situações em que não se regista um 

fluxo financeiro efetivo, como é o exemplo das operações sem movimentação de conta ou 

a faturação em contas correntes de clientes.  

As posições traduzem a situação observada num determinado momento no tempo, 

designadamente, e em termos deste reporte, da situação no final do mês de referência.  

Conforme a situação dever-se-ão usar os seguintes valores: E – Entrada; S – Saída; P – 

Posição. 

 

 TIPO DE CONTA MOVIMENTADA label no schema [tipo_conta] 

Identificação do tipo de conta envolvida na operação ou posição. Este campo pode assumir 

as seguintes opções:  

I - Conta interna - constituída junto de uma instituição financeira residente; 

E - Conta bancária externa - constituída junto do sistema bancário estrangeiro; 

O - Outra conta externa - constituída junto de entidades estrangeiras não bancárias, 

como por exemplo, financeiras de grupos empresariais; 

C - Conta de compensação - contas correntes entre entidades não bancárias 

nacionais e estrangeiras, com vista à utilização da compensação como meio de 

extinção das obrigações recíprocas; 

X - Sem movimentação de conta - caso a operação não envolva uma conta bancária 

nem qualquer das contas referidas, como por exemplo, pagamentos/recebimentos em 

espécie, ou o reporte de posições de empréstimos ou créditos comerciais. A maioria 

das operações sem movimentação de conta origina a comunicação de duas COPE. No 

exemplo de um aumento de capital com pagamento em espécie, haverá uma primeira 

COPE referente ao aumento de capital e uma segunda COPE com a entrega dos ativos 

pelo seu pagamento. 

(Campo obrigatório) 

 

 CÓDIGO IF DA ENTIDADE label no schema [id_banco] 

Identificação da instituição financeira residente junto da qual está constituída a conta 

movimentada na operação, utilizando o código de quatro dígitos numéricos atribuído pelo 

Banco de Portugal (ver Tabela de instituições financeiras no separador lateral do conteúdo). 

(Campo condicional ao tipo de conta movimentada) 
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Este campo só deverá ser preenchido nos casos em que é movimentada uma conta interna 

([tipo_conta] = “I”). Nos casos em que a entidade reportante é uma instituição bancária a 

reportar uma operação que movimenta uma conta própria, este campo deverá ser 

preenchido com o seu próprio código. 

 

 PAÍS DA CONTA EXTERNA label no schema [pais_conta] 

Identificação do país no qual está domiciliada a conta externa movimentada ou cujo saldo 

está a ser comunicado. 

(Campo condicional ao tipo de conta movimentada) 

Este campo apenas deverá ser preenchido nos casos em que a operação/posição tem 

implícito um movimento em/saldo de uma conta externa ([tipo_conta] = “E” ou “O”). Nesta 

identificação, o código deverá respeitar a norma ISO 3166-1, utilizando os códigos 

alfabéticos de três caracteres (alpha-3 code), incluindo os códigos adicionais definidos pelo 

Banco de Portugal (ver Tabela de territórios com os códigos do BdP no separador lateral 

do conteúdo). 

 

 PAÍS DA ENTIDADE DE CONTRAPARTE DA OPERAÇÃO OU DA POSIÇÃO label no 

schema [pais_contraparte] 

Identificação do país de residência da entidade de contraparte da operação ou da posição. 

Designadamente, a entidade com quem está a efetuar a operação ou a entidade face à 

qual a posição está constituída. 

(Campo obrigatório) 

Nesta identificação, o código deverá respeitar a norma ISO 3166-1, utilizando os códigos 

alfabéticos de três caracteres (alpha-3 code), incluindo os códigos adicionais definidos pelo 

Banco de Portugal, (ver Tabela de territórios com os códigos do BdP no separador lateral 

do conteúdo). 

 

 PAÍS DA ENTIDADE DO ATIVO FINANCEIRO OBJETO DE TRANSAÇÃO label no 

schema [pais_ativo] 

Identificação do país de residência da entidade do ativo financeiro subjacente à operação. 

(Campo condicional ao tipo de operação) 

Este campo deverá ser preenchido na comunicação de operações de compra ou venda 

([tipo_valor] = “S” ou “E”) de títulos de participação no capital, títulos de dívida ou imóveis, 

ou seja, operações que em termos estatísticos se classificam nas categorias seguintes: “G – 

Investimento imobiliário”, “H – Ações”, “I – Unidades de participação”, “J – Outros títulos de 

participação no capital” e “K – Títulos de dívida”. 

No caso das operações com títulos, o campo identifica o país da entidade emitente do 

título. No caso de operações com imóveis, o campo identifica o país de localização do 

imóvel. 

Exemplificando, no caso da compra de títulos de dívida espanhóis a um banco suíço, o país 

da contraparte é a Suíça e o país da entidade do ativo financeiro será Espanha. 

Nesta identificação o código deverá respeitar a norma ISO 3166-1, utilizando os códigos 

alfabéticos de três caracteres (alpha-3 code), incluindo os códigos adicionais definidos pelo 

Banco de Portugal, (ver Tabela de territórios com os códigos do BdP no separador lateral 

do conteúdo). 
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 DATA DE VENCIMENTO label no schema [data_vencimento] 

Data de vencimento da posição reportada. Este campo apenas será objeto de 

preenchimento no reporte de posições ([tipo_valor] = “P”) de empréstimos e depósitos 

com prazo acordado. Designadamente, o campo não deverá ser preenchido na 

comunicação de depósitos à ordem, linhas de crédito e outros depósitos e empréstimos 

sem prazo definido. 

(Campo condicional ao tipo de operação e tipo de valor) 

 

 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DO ATIVO OBJETO DE TRANSAÇÃO OU DE 

CONTRAPARTE label no schema [contraparte] 

Identificação da entidade emitente do ativo financeiro subjacente à transação/posição ou 

entidade de contraparte. Designadamente, em operações relacionadas com títulos de 

participação no capital e títulos de dívida, deve ser identificada a entidade emitente desses 

títulos; em operações e posições de depósitos, empréstimos e créditos comerciais deve ser 

identificada a entidade de contraparte.  

A identificação desta entidade é particularmente importante no caso do reporte de 

operações de investimento que envolvam entidades numa relação de grupo, 

independentemente da percentagem de direitos de voto envolvida. 

A entidade deve ser identificada de acordo com as orientações seguintes (por ordem de 

preferência): 

1. Número de identificação fiscal emitido pelo país de residência, caso em que o campo 

deve ser preenchido de acordo com a seguinte estrutura: “País_NIF” em que: País – 

Identifica país de emissão do NIF através do código da norma ISO 4217 a 3 posições 

fixas, de acordo com a tabela apresentada na informação de apoio; NIF - Número de 

identificação fiscal emitido pelo país identificado anteriormente; Exemplo: Entidade 

com NIF 123456 emitido por Espanha será identificada por “ESP_123456” 

2. Número de identificação fiscal Português, caso em que o campo deve ser preenchido 

de acordo com a seguinte estrutura: “PRT_NIF” em que: NIF – Número de 

identificação fiscal atribuído pelas autoridades portuguesas;  Exemplo: Entidade com 

NIF 1234567 emitido por Portugal será identificada por “PRT_1234567” 

3. Código BIC, caso em que o campo deve ser preenchido de acordo com a seguinte 

estrutura: “BIC_Número” em que: Número – Código BIC da entidade; Exemplo: 

Banco com código BIC 1234567 será identificada por “BIC_1234567” 

4. Designação, caso em que o campo deve ser preenchido com a designação da 

entidade, evitando abreviaturas. 

(Campo recomendado de acordo com o tipo de valor) 

 

 OBSERVAÇÕES label no schema [observacoes] 

Campo livre para introdução de informação adicional sobre a operação/posição reportada. 

Aconselha-se o seu preenchimento em operações mais complexas ou em transações sem 

movimentação de conta ([tipo_conta] = ”X”). 

(Campo opcional) 

 


