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

O défice da balança de rendimento primário foi de
4047 milhões de euros, registando um aumento de

cas da balança de pagamentos relativas a novembro de 2016.

339 milhões de euros em relação ao período homólogo, em resultado, sobretudo, do aumento dos

Até novembro de 2016, o saldo conjunto das balanças corrente e de capital situou-se em 2213 milhões de euros, inferior aos 2768 milhões de euros
apurados em igual período de 2015 (Gráfico 1). A
redução foi determinada pelos saldos das balanças
de rendimentos primário e secundário e da balança
de capital, uma vez que o excedente na balança de
bens e serviços aumentou 938 milhões de euros
em relação ao mesmo período de 2015, para 4254
milhões de euros (Gráfico 2). Para este aumento
contribuiu tanto a redução das importações, em 0,3
por cento (variações de -0,6 por cento nos bens e
1,1 por cento nos serviços), como o aumento das
exportações, em 1,1 por cento (variações de -0,1
por cento nos bens e 3,6 por cento nos serviços).
Na balança de serviços, a rubrica “Viagens e turismo” apresentou um saldo de 8279 milhões de
euros, superior aos 7327 milhões de euros em igual
período de 2015 (Gráfico 3).

rendimentos atribuídos a não residentes.
O saldo da balança de rendimento secundário foi
de 672 milhões de euros, inferior aos 1345 milhões
de euros em igual período de 2015, explicado essencialmente pela diminuição das transferências
recebidas do exterior.
A diminuição do excedente da balança de capital
em 481 milhões de euros deveu-se à redução dos
fundos provenientes da União Europeia.
Entre janeiro e novembro de 2016, o saldo da balança financeira registou um aumento dos ativos líquidos de Portugal sobre o exterior no valor de
2848 milhões de euros (Gráfico 4). Em particular, no
mês de novembro destaca-se a redução de passivos devido ao reembolso parcial antecipado dos
empréstimos obtidos junto do FMI no âmbito do
Programa de Assistência Económica e Financeira.
Adicionalmente, verificou-se uma amortização de
obrigações do tesouro detidas parcialmente por
não residentes.
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Gráfico 1 • Evolução do saldo acumulado das ba- Gráfico 2 • Decomposição do saldo acumulado
lanças corrente e de capital
das balanças corrente e de capital

Gráfico 3 • Evolução mensal da balança de serviços e viagens e turismo

Gráfico 4 • Decomposição da variação acumulada de ativos líquidos sobre o exterior – setor institucional

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
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