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Apoio aos gestores e às 
empresas       Quadros da 

Empresa e do Setor

Obtida a partir de fontes de dados 
administrativas (IES)

Base de dados com informação 
individual (sobretudo financeira, 

balanço e demonstração de 
resultados) sobre empresas não 

financeiras

A Central de 
Balanços do 

Banco de 
Portugal

Fonte de informação fiável, sujeita 
a controlo de qualidade

Divulgação de estatísticas sobre as 
empresas        Quadros do Setor

Análise multidimensional por região, 
dimensão, atividade, … 

Estudos da Central de Balanços



disponíveis para o público em geral na página das 
Estatísticas no site do Banco de Portugal

Quadros 
do Setor

Quadros da 
Empresa e do Setor

VS

conjunto alargado de indicadores económico-financeiros sobre as empresas não financeiras portuguesas • 
por setor de atividade económica • por classe de dimensão • conjunto mais restrito de indicadores de 

outros países europeus para cada setor de atividade

disponíveis para as empresas na área “Empresas”, 
mediante autentificação, no site do Banco de Portugal

comparação com o setor de atividade e classe de 
dimensão em que a empresa se insere

caracterização do setor
atividade e rendibilidade

liquidez e tesouraria
fluxos de caixa

fontes de financiamento
indicadores de risco
estrutura do balanço
informação de quartis

comparação internacional 
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EVITE
fazer palpites sobre a saúde 

económica e financeira da sua 
empresa



1 janeiro 2018Rodapé11

OS QUADROS 
DA EMPRESA E 

DO SETOR 

do Banco de 
Portugal contêm 

informação 
relevante que 

pode auxiliar as 
empresas na 
tomada de 

decisão
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