
Alterações no modelo de difusão das 
estatísticas monetárias e financeiras

Em 12 de novembro de 2019, com a implementação do novo 
BPstat introduziram-se alterações no modelo de difusão das 
estatísticas monetárias e financeiras de modo a tornar a 
informação mais fácil de interpretar e utilizar.

Assim, para além de um conjunto de simplificações nos quadros 
das estatísticas monetárias e financeiras, é de destacar: 

• O capítulo B.1 - Síntese Monetária é descontinuado, sendo 
substituído pelo Balanço Consolidado das Instituições 
Financeiras Monetárias (apenas disponível no novo BPstat).

• O capítulo B.9 - Empréstimos Concedidos Pelo Setor Financeiro 
é descontinuado à semelhança do quadro A.11 - Empréstimos 
concedidos pelo setor financeiro, passando a informação a ser 
parte integrante de dois blocos de informação relativos: 
  Aos empréstimos concedidos pelos bancos, sendo 
o enfoque os empréstimos concedidos pelo sistema bancário 
(disponível no domínio do Balanço das Instituições Financeiras 
Monetárias no “Portal das Estatísticas”); e, 
 Aos empréstimos concedidos na totalidade, isto 
é, independentemente do setor financiador (estatísticas do 
endividamento). 

Notas aos Quadros

Os quadros apresentados no Boletim Estatístico incluem dois 
tipos de notas:

•	 Notas identificadas por letras, cujo texto informativo é apre-
sentado nas “Notas explicativas”, constantes do Capítulo L.

•	 Notas identificadas por números ou outros símbolos, cujo 
texto informativo é apresentado no final do próprio quadro.

Special Data Dissemination Standard 
(SDDS) Plus

O Special Data Dissemination Standard (SDDS) Plus corresponde 
a um conjunto de indicadores estatísticos padronizados, criado 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) com o objetivo de 
reforçar a transparência, integridade, atualidade e qualidade 
da informação estatística. Inclui informação sobre dados 
macroeconómicos, política de divulgação ao público, política de 
revisões e metodologias subjacentes à produção da informação 
estatística. 

A informação estatística relativa a Portugal, abrangida pelo 
SDDS Plus, é compilada pela Direção Geral do Orçamento do 
Ministério das Finanças, pelo Instituto Nacional de Estatística, 
pela Euronext Lisboa e pelo Banco de Portugal. 

O SDDS Plus sucede ao SDDS e é o nível mais exigente de difusão 
estatística definido pelo FMI. Portugal foi um dos nove países 
aderentes na data do seu lançamento, a 18 de novembro de 2014. 

Portugal já pertencia, desde outubro de 1998, ao grupo de países 
do SDDS. O SDDS foi criado em abril de 1996 pelo FMI com o 
objetivo de reforçar a transparência, integridade, atualidade e 
qualidade da informação estatística, facilitando, assim, o acesso 
aos mercados de capitais internacionais. 

O SDDS Plus segue o referencial de qualidade do FMI - Data 
Quality Assessment Framework (DQAF) - que permite definir 
uma metodologia de avaliação da qualidade da informação 
estatística. O DQAF cobre os vários aspetos da recolha, 
processamento e difusão de dados, por comparação com 
as boas práticas e os conceitos, definições e metodologias 
internacionalmente aceites. 

Amendments to the model used to 
disseminate monetary and financial 
statistics

On 12 November 2019, with the implementation of the new 
BPstat, amendments were introduced to the model used to 
disseminate monetary and financial statistics in order to make 
information easier to interpret and use.

Therefore, in addition to a number of simplifications to the 
tables on monetary and financial statistics, the following are 
particularly important: 

• Chapter B.1 - Monetary Survey was discontinued and was 
replaced by the Consolidated Balance Sheet of the Monetary 
Financial Institutions (only available on the new BPstat).

• Chapter B.9 - Loans Granted by the Financial Sector was 
discontinued, as was table A.11 - Loans granted by the financial 
sector, with this information now an integral part of the two 
blocks of information on: 
  Loans granted by banks, focusing on loans granted 
by the banking system (under ‘Monetary financial institutions’ 
balance sheet’ on the Statistics Portal); 
 Total loans granted, i.e. irrespective of the financing 
sector (statistics on indebtedness).

Notes in the Tables

There are two types of notes to the tables in the Statistical  
Bulletin:

•	 Notes identified by letters, and these will be found in the 
“Explanatory notes” in Chapter L.

•	 Notes identified by figures or other characters, and these will 
be found at the bottom of the table.

Special Data Dissemination Standard 
(SDDS) Plus

The Special Data Dissemination Standard (SDDS) Plus is a set 
of standardised statistical indicators, created by the International 
Monetary Fund (IMF) with the purpose of strengthening the 
transparency, integrity, relevance and quality of statistical 
information. It includes information on macroeconomic indicators, 
dissemination and revision policies, as well as the methodology 
underlying the production of statistical information. 

SDDS Plus statistical information pertaining to Portugal is 
compiled by the Directorate-General for Budget of the Ministry 
of Finance, Statistics Portugal, Euronext Lisboa and the Banco 
de Portugal. 

The SDDS Plus substitutes the SDDS and is the most demanding 
data standard defined by the IMF. Portugal is one of the nine 
countries joining at its inception, on 18 November 2014. 

Portugal was already a member of SDDS, a system the IMF 
created in April 1996 to facilitate the access to international 
capital markets. 

The SDDS Plus follows the IMF quality standard – the Data 
Quality Assessment Framework (DQAF) –, which provides a 
methodology for the evaluation of quality for statistical data. 
The DQAF covers different aspects related to the collection, 
processing and data dissemination, assessing existing 
practices against best practices, including internationally 
accepted concepts, definitions and methodologies.


