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O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.6 do 
Boletim Estatístico e no BPstat, as contas nacionais 
financeiras relativas ao segundo trimestre de 2018. 
Os dados publicados incorporam revisões desde o 
primeiro trimestre de 2015, de acordo com a política 
de revisões das estatísticas do Banco de Portugal. 

No ano acabado no segundo trimestre de 2018, e tal 
como acontece desde o final de 2012, a economia 
portuguesa evidenciou capacidade de financia-
mento, no valor de 0,9 por cento do PIB. 

A capacidade de financiamento da economia refletiu 
a poupança financeira das sociedades financeiras e 
dos particulares, respetivamente de 2,1 e 0,7 por 
cento do PIB. Esta poupança foi mais do que sufici-
ente para satisfazer as necessidades de financia-
mento das sociedades não financeiras e das admi-
nistrações públicas, que atingiram, respetivamente, 
1,0 e 0,9 por cento do PIB (Gráfico1). 

Os ativos financeiros líquidos dos particulares e das 

sociedades financeiras apresentaram um aumento 
homólogo de, respetivamente, 1,0 e 0,4 pontos 
percentuais (p.p.) do PIB refletindo, para além da 
poupança financeira, as variações nos preços dos 
ativos financeiros e dos passivos. Para as sociedades 
não financeiras, os ativos financeiros líquidos 
atingem -123,3 por cento do PIB no final do 2º 
trimestre de 2018, +0,1 p.p. que no período 
homólogo, decorrente do efeito positivo neste rácio 
da variação do PIB. 

As administrações públicas foram o único setor a 
evidenciar uma redução dos ativos financeiros líqui-
dos, os quais diminuíram 1,7 p.p. do PIB face ao pe-
ríodo homólogo. 

No final do segundo trimestre de 2018, a economia 
portuguesa tinha uma posição financeira líquida 
face ao resto do mundo de -106,0 por cento do PIB 
(Gráfico 2), valor idêntico à posição registada no final 
do segundo trimestre de 2017. 

 

Gráfico 1 • Capacidade (+) / necessidade (-) líquida 
de financiamento, por setor institucional (1) (2) 

 

 

Gráfico 2 • Ativos financeiros líquidos, por setor ins-
titucional (1) (3) 

 

(1) Valores em percentagem do PIB do ano acabado no trimestre. 
 (2) Valores acumulados dos quatro últimos trimestres. 
 (3) Posições em fim de período. 
Fonte: Banco de Portugal, Instituto Nacional de Estatística. 
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https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/6-contas_financeiras.pdf
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Informação estatística detalhada disponível em: 

Quadro A.6 do Boletim Estatístico 

Domínio estatístico das contas financeiras do BPstat|Estatísticas online 

Suplemento ao Boletim Estatístico sobre estatísticas das contas nacionais financeiras 

 

Data da próxima atualização: 10 de janeiro de 2019 
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