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O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.20

público, o qual foi parcialmente compensado pela

do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas do
endividamento do setor não financeiro relativas a fevereiro de 2018. Os dados publicados incorporam

diminuição de 0,5 mil milhões de euros no endividamento do setor privado (Gráfico 1).
A subida do endividamento do setor público refletiu-

revisões desde janeiro de 2014, de acordo com a política de revisões das estatísticas do Banco de Portugal. Adicionalmente, alterou-se em toda a série a de-

se no incremento do financiamento concedido pelo
exterior e pelo setor financeiro (1,3 e 1,1 mil milhões
de euros, respetivamente) (Gráfico 2).

sagregação por atividade económica e dimensão.

A redução do endividamento das empresas privadas
foi de 0,6 mil milhões de euros. Este decréscimo tra-

Em fevereiro de 2018, o endividamento do setor não
financeiro situava-se em 720,9 mil milhões de euros,
dos quais 318,0 mil milhões respeitavam ao setor
público e 402,9 mil milhões ao setor privado.

duziu-se, sobretudo, na diminuição do endividamento externo em 0,8 mil milhões de euros, parcialmente compensada pelo aumento do endivida-

Relativamente a janeiro de 2018, o endividamento
do setor não financeiro aumentou 2,0 mil milhões
de euros. Este aumento deveu-se ao acréscimo de

mento face ao setor financeiro. Os particulares registaram um ligeiro incremento do endividamento,
refletido no financiamento concedido pelo setor fi-

2,5 mil milhões de euros no endividamento do setor

nanceiro.

Gráfico 1 • Endividamento do setor não financeiro por setor devedor

Gráfico 2 • Dívida por setor devedor e financiador
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Nota:
Com a publicação dos dados referentes a fevereiro de 2018, o Banco de Portugal alterou, para toda a série
temporal, o detalhe por setor de atividade económica que é apresentado para as empresas privadas.
Deste modo, o setor das Sociedades Gestoras de Participações Sociais (SGPS) deixou de ser identificado
passando a divulgar-se o setor das Sedes Sociais (CAE 70100). Esta alteração está de acordo com o Sistema
Europeu de Contas Nacionais e Regionais que considera como sociedades financeiras as Sociedades Gestoras de Participações Sociais (SGPS) que detêm ativos financeiros e passivos e não prestam qualquer
serviço de gestão. As que prestam serviços de gestão às restantes empresas do grupo são classificadas,
para fins estatísticos, como sociedades não financeiras, no setor das Sedes Sociais. Esta classificação está
agora totalmente implementada nas estatísticas do endividamento do setor não financeiro, garantindo a
consistência entre o setor de atividade económica e o setor institucional.

Informação adicional disponível em:
Quadro A.20 do Boletim Estatístico
Domínio estatístico do endividamento do setor não financeiro no BPstat|Estatísticas online
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