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O Banco de Portugal publica hoje, nos quadros A.16
e A.17 do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatís-

cento (0,6 por cento nos bens e 2,0 por cento nos
serviços). A rubrica “Viagens e turismo” apresentou

ticas da balança de pagamentos relativas a março
de 2016.

um saldo positivo de 1057 milhões de euros, representando um aumento de 7,3 por cento relativa-

Nos três primeiros meses de 2016, o saldo conjunto das balanças corrente e de capital situou-se
em -26 milhões de euros, que compara com um
saldo positivo de 219 milhões de euros observado
no mesmo período de 2015 (Gráfico 1). Para esta
evolução contribuíram todas as componentes da
balança corrente e de capital, exceto a balança de
rendimento primário (Gráfico 2).

mente ao excedente registado no mesmo período
de 2015 (Gráfico 3).
Entre janeiro e março de 2016, o saldo da balança
financeira apresentou uma diminuição dos ativos líquidos de Portugal sobre o exterior no valor de
158 milhões de euros.

Até março, a balança de bens e serviços apresentou

No mês de março, o saldo de 639 milhões de euros
deveu-se ao decréscimo dos passivos do TARGET
no banco central, bem como à redução dos depó-

um défice de 109 milhões de euros, que compara
com um excedente de 287 milhões de euros verificado no mesmo período de 2015. Esta evolução de-

sitos de não residentes nas outras instituições financeiras monetárias. Adicionalmente, verificou-se
um desinvestimento deste setor em títulos de dí-

veu-se à redução das exportações em 1,5 por cento
(-1,8 por cento nos bens e -0,8 por cento nos serviços) e ao aumento das importações em 0,9 por

vida emitidos por entidades não residentes.

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

Gráfico 2 • Decomposição do saldo acumulado
das balanças corrente e de capital
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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: 22 de junho de 2016
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Gráfico 3 • Evolução mensal da balança de serviços e viagens e turismo
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