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Balanço de cinco anos do BPstat | Estatísticas online
O BPstat | Estatísticas online é o sistema interactivo de acesso aos dados estatísticos difundidos pelo Banco de
Portugal. Cinco anos após a sua entrada em funcionamento, o BPstat ultrapassou a fasquia dos 10 mil utilizadores
registados (Gráfico 1).
Gráfico 1 - Evolução do n.º de utilizadores registados no BPstat e subscrições efectuadas (até 31-12-2010)
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A utilização do BPStat é gratuita e não exige qualquer registo. Contudo, o registo é indispensável para que o
utilizador possa beneficiar de um conjunto de serviços: por exemplo, guardar os quadros criados numa área pessoal
(automaticamente actualizados), e subscrever um serviço de alertas, através de correio electrónico, sempre que a
informação seleccionada seja actualizada.
Os utilizadores registados são oriundos sobretudo de empresas não financeiras (32%) e das universidades (30%);
16% provêm de instituições financeiras e 7% das administrações públicas (Gráfico 2).

1

| Nota de Informação Estatística | Lisboa, 22 de Março de 2011 |

Gráfico 2 - Principais grupos de utilizadores do BPstat (em 31-12-2010)
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As estatísticas monetárias e financeiras são as mais consultadas (39%) seguidas das estatísticas da balança de
pagamentos e de PII (Gráfico 3).
Gráfico 3 - Consultas por utilizadores registados no BPstat
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Os dados do BPstat podem ser obtidos em séries cronológicas e através da análise multidimensional. Esta última
permite o cruzamento de várias dimensões das séries (por exemplo, país e sector institucional), obtendo-se dados
mais detalhados.
Desde o seu lançamento, em Janeiro de 2006, o BPstat tem alargado o conjunto de séries estatísticas difundidas,
disponibilizando igualmente novos domínios estatísticos (Quadro 1).

Quadro 1 - Data de expansão dos domínios cobertos pelo BPstat após Janeiro de 2006
Componente
Ano

Domínios estatísticos
Séries cronológicas

2006 Estatísticas do Eurosistema

Multidimensional
13-10-2006

2007 Estatísticas das contas nacionais financeiras

22-05-2007

2008 Estatísticas da emissão monetária

22-01-2008

31-10-2007

21-09-2009

Estatísticas monetárias e financeiras
2009 Estatísticas da central de balanços

22-12-2009

Estatísticas da central de responsabilidades de crédito

23-12-2009
20-10-2010

Estatísticas de emissões de títulos
2010
SDDS - Indicadores estatísticos padronizados

20-10-2010

2011 Estatísticas da central de balanços

20-10-2011

20-01-2011

Todas as séries diárias são actualizadas três vezes por dia, de modo a serem disponibilizadas aos utilizadores logo
após a sua produção. As séries mensais, trimestrais e anuais são tornadas públicas de acordo com o calendário do
BPstat.
O BPstat permite o acesso não só a dados mais recentes mas também a séries longas: por exemplo, o índice de
preços no consumidor desde 1977, o balanço do Banco de Portugal desde 1979, as emissões de títulos desde
1989 ou as séries históricas das taxas de câmbio anuais do escudo para 124 divisas, oito das quais com dados
desde 1891.
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