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Dezembro de 2015
1 de fevereiro de 2016
O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.15
do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas da
dívida pública relativa a dezembro de 20151.
Em dezembro de 2015, a dívida pública situou-se
em 231,1 mil milhões de euros (Gráfico 1), reduzindo 0,2 mil milhões de euros face ao final do mês
anterior (Gráfico 2). Esta variação reflete uma diminuição de empréstimos (1,6 mil milhões de euros)
e emissões líquidas positivas de títulos (1,4 mil milhões de euros), nomeadamente de longo prazo.
A redução da dívida pública foi acompanhada por
uma redução mais acentuada dos ativos em depósitos (4,4 mil milhões de euros), pelo que a dívida

pública líquida de depósitos da administração central registou um aumento de 4,1 mil milhões de euros face ao mês anterior, ascendendo a 217,7 mil
milhões de euros no final de dezembro de 2015.
A operação de resolução do Banif teve impacto no
valor de dezembro de 2015 da dívida pública, através da inclusão dos títulos de dívida emitidos pela
Oitante (0,7 mil milhões de euros), entidade criada
neste contexto. Adicionalmente, as transferências
de capital efetuadas pelo Estado e pelo Fundo de
Resolução para o Banif implicaram um aumento de
2,3 mil milhões de euros na dívida líquida de depósitos, por via da redução de depósitos.
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Informação com caráter preliminar até à notificação de
março de 2016 do procedimento dos défices excessivos.
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Informação adicional disponível em:
Quadro A.15 do Boletim Estatístico
Domínio estatístico das contas financeiras do BPstat|Estatísticas online
Suplemento ao Boletim Estatístico sobre estatísticas das administrações públicas
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