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Dívida pública 

Dezembro de 2016 
 

1 de fevereiro de 2017

O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.15 

do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas so-

bre a dívida pública relativas a dezembro de 2016. 

No final de 2016, a dívida pública situou-se em 

241,1 mil milhões de euros (Gráfico 1), aumentando 

9,5 mil milhões de euros em relação a 2015. 

Para o aumento da dívida pública contribuíram as 

emissões líquidas de títulos (11,2 mil milhões de eu-

ros), com destaque para as emissões de obrigações 

do Tesouro de rendimento variável (OTRV), um 

novo instrumento de dívida pública que permitiu 

captar cerca de 3,5 mil milhões de euros de aplica-

ções das famílias (Gráfico 2). Adicionalmente, ob-

servou-se um aumento das emissões de certifica-

dos do Tesouro, também subscritos pelas famílias,

num total de 3,4 mil milhões de euros.  

Os empréstimos diminuíram 5,6 mil milhões de 

euros, para o que contribuiu o reembolso 

antecipado de aproximadamente 4,5 mil milhões 

de euros de empréstimos concedidos pelo Fundo 

Monetário Internacional no âmbito do Programa de 

Assistência Económica e Financeira. 

O aumento da dívida pública em 2016 foi superior 

às necessidades de financiamento das administra-

ções públicas, o que permitiu uma acumulação de 

depósitos de cerca de 4,0 mil milhões de euros. 

Deste modo, o aumento da dívida pública líquida de 

depósitos foi de aproximadamente 5,5 mil milhões 

de euros em 2016, totalizando 223,8 mil milhões de 

euros no final do ano.  

 

 

 

  

                   Gráfico 1  •   Dívida pública                                   Gráfico 2  •   Dívida pública | variação anual  

                                                                                                                           por instrumento  
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https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/15-financiamento_administracao_publica.pdf
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Informação adicional disponível em: 

Quadro A.15 do Boletim Estatístico 

Domínio estatístico da dívida pública no BPstat|Estatísticas online 

Suplemento ao Boletim Estatístico sobre estatísticas das administrações públicas 

 

Data da próxima atualização: 1 de março de 2017 
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