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Dívida pública 

Fevereiro de 2017 
 

3 de abril de 2017

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

do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas da 

dívida pública relativas a fevereiro de 2017. É tam-

bém atualizada, na componente cronológica do 

BPstat, a informação sobre o impacto das medidas 

de apoio ao sistema financeiro no défice e na dívida 

pública de 2016.  

Em fevereiro de 2017, a dívida pública situou-se em 

243,5 mil milhões de euros (Gráfico 1), aumentando 

0,6 mil milhões de euros relativamente ao final de 

janeiro (Gráfico 2). Esta variação reflete emissões 

líquidas de títulos de 2,1 mil milhões de euros e 

uma diminuição dos empréstimos de 1,5 mil 

milhões de euros, essencialmente por via do 

reembolso de empréstimos do Fundo Monetário 

Internacional (1,7 mil milhões de euros). 

O crescimento da dívida pública foi acompanhado 

por um aumento mais acentuado dos ativos em de-

pósitos (1,3 mil milhões de euros). A dívida pública 

líquida de depósitos da administração central regis-

tou uma redução de 0,6 mil milhões de euros em 

relação ao mês anterior, totalizando 223,4 mil mi-

lhões de euros. 

Impacto das medidas de apoio ao sistema finan-

ceiro 

Em Portugal, as medidas de apoio ao sistema finan-

ceiro realizadas desde 2007 e contabilizadas nos 

défices dos respetivos anos, tiveram um impacto 

acumulado que ascendeu a 7 por cento do PIB de 

2016. O impacto destas medidas no défice de 2016 

foi de cerca de 0,4 mil milhões de euros. Este im-

pacto deveu-se essencialmente aos juros pagos re-

lativos às intervenções realizadas em anos anterio-

res. As medidas de apoio representam aproxima-

damente 11,3 por cento do PIB na dívida pública de 

2016.

 
 

  

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

                                                                                                                           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: 2 de maio de 2017 
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