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O Banco de Portugal publica hoje, nos quadros A16
e A17 do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatís-

nos bens e 1,6 por cento nos serviços), quer da redução das exportações em 0,2 por cento (menos

ticas da balança de pagamentos relativas a fevereiro de 2016.

0,5 por cento nos bens e 0,4 por cento nos serviços). A rubrica “Viagens e Turismo” teve um saldo
positivo de 642 milhões de euros, superior aos 635

Nos dois primeiros meses de 2016, o saldo conjunto das balanças corrente e de capital situou-se
em -400 milhões de euros, correspondendo a uma
diminuição de 424 milhões de euros relativamente

milhões de euros registados no mesmo período de
2015 (Gráfico 3).
No período em análise, o saldo da balança finan-

ao valor observado no mesmo período de 2015
(Gráfico 1). Para esta evolução negativa contribuíram todas as componentes da balança corrente e

ceira apresentou uma redução dos ativos líquidos
de Portugal sobre o exterior no valor de 797 milhões de euros. Este saldo foi influenciado pelas

de capital, que apresentaram saldos mais baixos ou
défices mais elevados. No caso da balança de capital, este decréscimo deveu-se, essencialmente, à di-

operações registadas no mês de fevereiro. É de
destacar o aumento dos passivos do TARGET no setor do banco central, associado ao reembolso par-

minuição dos recebimentos de fundos comunitários (Gráfico 2).

cial antecipado dos empréstimos obtidos junto do
FMI no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira e à amortização de obrigações do

nuiu 212 milhões de euros em relação ao observado no mesmo período de 2015, em resultado
quer da retoma das importações, com uma taxa de
variação homóloga de 1,8 por cento (1,8 por cento

Gráfico 1 • Evolução do saldo acumulado das
balanças corrente e de capital

Tesouro emitidas pelo setor das administrações
públicas, com impacto na redução de passivos
deste setor.

Gráfico 2 • Decomposição do saldo acumulado
das balanças corrente e de capital
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Até fevereiro, o saldo da balança comercial dimi-
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Gráfico 4 • Decomposição da variação acumulada de ativos líquidos sobre o exterior – setor
institucional
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Informação adicional disponível em:
Capítulo A.16 do Boletim Estatístico
Capítulo A.17 do Boletim Estatístico
Domínio estatístico das estatísticas de balança de pagamentos do BPstat|Estatísticas online
Estatísticas da Balança de Pagamentos – Notas metodológicas
Política de revisões das estatísticas do Banco de Portugal

Data da próxima atualização: 18 de maio de 2016
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Gráfico 3 • Evolução mensal da balança de serviços e viagens e turismo
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