
 
 

 

Política relativa à reutilização de estatísticas do SEBC 

 

O Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) divulga as suas estatísticas e metodologias 
relacionadas através dos sítios do Banco Central Europeu (BCE) e dos bancos centrais nacionais 
(BCN). Dada a crescente procura, o SEBC tem desenvolvido esforços contínuos para facilitar a 
utilização das suas estatísticas. Neste contexto, o SEBC gostaria de clarificar a sua política 
comum relativa à reutilização das referidas estatísticas.  

 

O SEBC está empenhado em disponibilizar as suas estatísticas gratuitamente como um bem 
público de elevada qualidade, independentemente de quaisquer utilizações posteriores para fins 
comerciais ou não comerciais.  

O SEBC segue uma política de acesso e reutilização gratuitos relativamente às suas estatísticas 
disponibilizadas ao público, nas condições abaixo descritas.  

O SEBC confere grande importância à qualidade das suas estatísticas, em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Compromisso público do Sistema Europeu de Bancos Centrais no 
domínio das estatísticas europeias. 

 

Condições para a reutilização de estatísticas do SEBC 

Todas as estatísticas do SEBC que sejam disponibilizadas ao público podem ser reutilizadas 
gratuitamente desde que a fonte seja citada (por exemplo, “Fonte: Estatísticas do BCE.”) e as 
estatísticas (incluindo a metainformação) não sejam modificadas. A política de acesso e 
reutilização gratuitos não implica um direito à obtenção de dados confidenciais.  

Aplicam-se as seguintes regras adicionais:  

1) O direito à reutilização gratuita refere-se a ferramentas padronizadas disponibilizadas ao 
público, as quais devem ser utilizadas em conformidade com as respetivas declarações 
de exoneração de responsabilidade emitidas pelos BCN e pelo BCE.  

2) O direito à reutilização gratuita não se aplica a dados de terceiros sem que haja 
autorização prévia do originador.  

3) Os utilizadores não têm o direito de esperar a continuação de todas as estatísticas do 
SEBC que sejam publicadas, devendo ter em conta que as estatísticas podem ser 
alteradas em resultado de revisões ou outras atualizações.  

4) O acesso às estatísticas do SEBC pode ser limitado em circunstâncias excecionais, como 
por exemplo se um utilizador agir de forma contrária aos interesses de outros 
utilizadores.  
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