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O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.24
do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas
bancárias internacionais em base consolidada re-

por parte dos bancos portugueses, parcialmente
compensado por uma redução dos ativos locais
das sucursais e filiais de bancos portugueses.

lativas ao quarto trimestre de 2015.

Cerca de 2/3 da exposição externa são relativos a
outros Estados-Membros da União Europeia.

Em final de 2015, os ativos financeiros internacionais dos bancos portugueses registaram, na ótica
do risco imediato, um valor de 87,9 mil milhões de
euros (mais 0,8 mil milhões de euros do que no
ano anterior).
Na ótica do risco de última instância, o valor dos
ativos financeiros internacionais detidos pelos
bancos portugueses no final de 2015 cifrou-se em
88,7 mil milhões de euros, o que traduz um aumento de 1,3 mil milhões de euros em comparação a 2014 (Gráfico 1).
O aumento, em ambas as óticas, relativamente a
2014 deveu-se, em grande parte, ao investimento
em títulos de dívida pública italiana e espanhola

Gráfico 1 • Ativos financeiros internacionais dos
bancos portugueses, ótica do risco e transferências de risco líquidas
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BRICS, em que a exposição ao risco de última instância tem sido sistematicamente superior (Gráfico 2).

Gráfico 2 • Transferências de risco líquidas, por
principais agregados geográficos
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