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Banco de Portugal divulga os Quadros do Sector da Central de Balanços referentes a 2009

O Banco de Portugal publica hoje no BPstat | Estatísticas online os Quadros do Sector de 2009, produzidos com
base nos dados anuais da Central de Balanços. A informação económico-financeira constante destes Quadros
corresponde aos resultados agregados, por sector de actividade económica, dos dados contabilísticos das empresas
não financeiras da Central de Balanços.
A informação anual da Central de Balanços é obtida através das declarações Anexo A da IES – Informação
Empresarial Simplificada. Os dados contabilísticos submetidos pelas empresas são, antes da sua agregação e
publicação, objecto de procedimentos específicos de controlo de qualidade realizados pela Central de Balanços do
Banco de Portugal. Na componente multidimensional do BPstat | Estatísticas online é divulgada informação desde
1991, tendo os dados até 2005 sido apurados com base nas respostas das empresas ao inquérito anual da Central
de Balanços, o qual foi descontinuado com a implementação da IES.
Além dos agregados sectoriais publicados no BPstat | Estatísticas online, a Central de Balanços envia a cada
empresa o respectivo Quadro da Empresa e do Sector, com os resultados da empresa calculados a partir dos seus
dados individuais e com indicadores do sector em que a mesma se insere. Os Quadros da Empresa e do Sector de
2009 são enviados a cada empresa que contribuiu para os resultados agregados da Central de Balanços.
O Banco de Portugal inicia também hoje a publicação dos Estudos da Central de Balanços. A primeira edição é
dedicada aos “Quadros da Empresa e do Sector” e pretende dar a conhecer a metodologia subjacente à compilação
dos quadros, para uma melhor compreensão e utilização dessa informação.
O Banco de Portugal vai realizar a 1ª Conferência da Central de Balanços, subordinada ao tema "A informação
como elemento-chave para enfrentar os desafios que se colocam às empresas portuguesas na actual conjuntura
económica nacional e internacional", com uma sessão no Porto (13 de Dezembro) e outra em Lisboa (10 de
Janeiro). Nesta Conferência, entre outros tópicos, serão apresentados os principais aspectos relacionados com os
Quadros da Empresa e do Sector. Para mais informações sobre a Conferência poderá ser consultado o seguinte
endereço na Internet: http://www.bportugal.pt/confcb/.
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