
NOTA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA    91|2017 

Endividamento do setor não financeiro  
Julho de 2017 

21 de setembro de 2017 

O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.20 
do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas do 
endividamento do setor não financeiro relativas a ju-
lho de 2017.  

Em julho de 2017, o endividamento do setor não fi-
nanceiro situou-se em 725,4 mil milhões de euros, 
dos quais 316,8 mil milhões respeitavam ao setor 
público e 408,6 mil milhões ao setor privado.  

Relativamente a junho de 2017, o endividamento do 
setor público diminuiu 1,0 mil milhões de euros. O 
endividamento do setor privado registou um incre-
mento de 0,4 mil milhões de euros (Gráfico 1). 

O decréscimo do endividamento do setor público 
deveu-se, sobretudo, à diminuição do financiamento 
obtido junto do setor não residente e das próprias 
administrações públicas. Em contrapartida, aumen-
tou o financiamento obtido pelo setor público junto 
do setor financeiro (Gráfico 2). 

A subida do endividamento do setor privado refletiu 
o acréscimo do endividamento externo das empre-
sas privadas. Este acréscimo foi parcialmente com-
pensado pela redução do endividamento destas 
empresas e dos particulares perante o setor finan-
ceiro residente. 

Gráfico 1 • Endividamento do setor não finan-
ceiro por setor devedor  

Gráfico 2 • Dívida por setor devedor e financiador 
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Financiado por:

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/20-endividamento_setor_nao_financeiro.pdf


 2  BANCO DE PORTUGAL  •  Endividamento do setor não financeiro 
 
 

 

Informação adicional disponível em: 

Quadro A.20 do Boletim Estatístico 

Domínio estatístico do endividamento do setor não financeiro no BPstat|Estatísticas online 

 

Data da próxima atualização:  20 de outubro de 2017 
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