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Estatísticas das empresas da central de
balanços
3.º trimestre de 2015
18 de janeiro de 2016
O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.19
do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas
das empresas da central de balanços relativas ao
terceiro trimestre de 2015.

bado no terceiro trimestre de 2015. Face ao período homólogo, observou-se uma redução de 0,3
pontos percentuais, que foi generalizada a todos
os setores de atividade.

A rendibilidade bruta do ativo (EBITDA1 / total do
ativo) das empresas não financeiras situou-se em
6,5 por cento no ano terminado neste trimestre.
Por comparação com o trimestre homólogo, a variação positiva de 1,1 pontos percentuais para o
total das empresas, traduziu um aumento transversal a todos os setores, com exceção da eletricidade, gás e água.

O rácio entre o EBITDA e os juros suportados aumentou de 3,4 no trimestre homólogo para 4,5. A
pressão financeira, medida pelo inverso deste rácio, manteve, neste trimestre, a tendência decrescente.

O custo do financiamento (juros suportados / financiamentos obtidos) das empresas não financeiras situou-se em 3,8 por cento para o ano aca-

A autonomia financeira (capital próprio / total do
ativo) diminuiu face ao trimestre homólogo, de
34,6 por cento para 34,0 por cento. Contudo, comparando com o final do ano de 2014, verificou-se
um aumento de 0,7 pontos percentuais.

Gráfico 1 • Estrutura do financiamento
(em percentagem do total do ativo)

Gráfico 2 • Custo do financiamento e pressão
financeira – 3.º trimestre de 2015
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