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O Banco de Portugal publica hoje, nos quadros A16
e A17 do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas da balança de pagamentos relativas ao ano de

Em 2017, o défice da balança de rendimento primário aumentou 503 milhões de euros, para 4859 milhões de euros, em resultado da redução dos sub-

2017. Os dados publicados incorporam revisões
desde janeiro de 2014, de acordo com a política de

sídios recebidos da União Europeia.

revisões das estatísticas do Banco de Portugal.
Em 2017, o saldo conjunto das balanças corrente e
de capital fixou-se em 2699 milhões de euros (1,4
por cento do PIB 1), refletindo uma redução de 280
milhões de euros em relação ao saldo do ano anterior (Gráfico 1). Esta evolução foi determinada pelas
balanças de bens e de rendimento primário (Gráfico 2).
Em 2017, a balança de bens e serviços registou um
excedente de 3511 milhões de euros, menos 305
milhões de euros do que no ano anterior. As exportações cresceram 11,2 por cento (10,1 por cento
nos bens e 13,3 por cento nos serviços) e as importações aumentaram 12,2 por cento (12,6 por cento
nos bens e 10,5 por cento nos serviços). O aumento
do excedente da balança de serviços, em 2158 milhões de euros, foi insuficiente para compensar o
incremento do défice da balança de bens de 2463
milhões de euros.

O excedente da balança de rendimento secundário
aumentou 585 milhões de euros, para 2226 milhões de euros, principalmente por influência das
transferências pessoais recebidas e pela redução
da contribuição financeira para o orçamento comunitário.
O aumento do recebimento de fundos comunitários que se destinam a investimento não foi suficiente para evitar a redução do excedente da balança
de capital em 57 milhões de euros, para 1820 milhões de euros.
No ano de 2017, o saldo da balança financeira registou um acréscimo dos ativos líquidos de Portugal
sobre o exterior no valor de 3131 milhões de euros
(Gráfico 4). Este aumento traduziu-se, essencialmente, na aquisição pelo setor financeiro de títulos
de dívida emitidos por não residentes e na redução
do passivo externo das administrações públicas.
Em 2017, foram efetuados reembolsos antecipa-

O excedente da rubrica “Viagens e turismo” aumen-

dos ao FMI no âmbito do Programa de Assistência
Económica e Financeira no valor de 10 013 milhões

tou 2030 milhões de euros face ao ano anterior, fixando-se em 10 861 milhões de euros (Gráfico 3).

de euros, dos quais 1001 milhões de euros no mês
de dezembro.

1

consideração o valor nominal do PIB do trimestre homólogo, a taxa de variação homóloga
em volume divulgada pelo INE relativamente ao trimestre mais recente e o último valor da
taxa de variação homóloga do deflator do PIB publicado pelo INE. No caso das séries relativas a posições, o valor nominal do PIB utilizado nos rácios corresponde ao valor acumulado
dos últimos quatro trimestres, independentemente do trimestre a que diga respeito.

O valor nominal do PIB utilizado para o cálculo dos rácios corresponde ao divulgado pelo

Instituto Nacional de Estatística (INE). Para o trimestre mais recente, caso este valor não esteja ainda disponível, é feita uma extrapolação do PIB nominal para esse trimestre com
base na informação parcial divulgada pelo INE. Assim, a metodologia de cálculo tem em
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Informação adicional disponível em:
Capítulo A.16 do Boletim Estatístico
Capítulo A.17 do Boletim Estatístico
Domínio estatístico das estatísticas de balança de pagamentos do BPstat | Estatísticas online
Estatísticas da Balança de Pagamentos – Notas metodológicas
Política de revisões das estatísticas do Banco de Portugal
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