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O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.18
do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas da

terior de 3,3 mil milhões de euros (ver detalhe sobre estas transações na Nota de Informação Esta-

posição de investimento internacional (PII) relativas
a dezembro de 2015. Os dados publicados incorporam revisões desde janeiro de 2012, de acordo

tística 19|2016). Este aumento foi parcialmente
atenuado por variações de preço e cambiais negativas.

com a política de revisões das estatísticas do Banco
de Portugal.
No final de 2015, a PII foi de -196,2 mil milhões de

A dívida externa líquida de Portugal, que resulta da
PII excluindo os instrumentos de capital e derivados financeiros, atingiu, no final de 2015, 182,1 mil

euros (-109,4 por cento do PIB1), o que traduz uma
variação positiva em relação ao valor de -114,4 por

milhões de euros, o que representa um aumento
de 0,8 mil milhões de euros relativamente a 2014.

cento do PIB em final de 2014 (Gráfico 1).

Em percentagem do PIB, observa-se, no entanto,
uma redução da dívida externa líquida, de 104,6
para 101,6 por cento, em resultado do aumento do

Para esta evolução contribuíram as transações registadas na balança financeira, que se refletiram no

PIB em 2015 (Gráfico 2).

aumento dos ativos líquidos de Portugal sobre o ex-

Gráfico 1 • Posição de investimento internacional (PII) de Portugal (2015)

Gráfico 2 • Dívida externa líquida e posição de
investimento internacional (2000-2015)
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A estimativa do PIB para 2015 foi calculada pelo Banco de Portugal com base em informação divulgada pelo INE, nomeadamente a
variação em volume do 4º trimestre.
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Informação adicional disponível em:
Capítulo A.18 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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