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Sumário executivo 
O Plano da atividade estatística do Banco de Portugal para 2021 visa dar resposta às obrigações 
e aos objetivos estratégicos do Banco de Portugal no domínio da função estatística, 
nomeadamente os que decorrem da sua participação no Sistema Europeu de Bancos Centrais 
(SEBC) e no Sistema Estatístico Nacional (SEN). 

Neste enquadramento, o Banco de Portugal prosseguirá três objetivos centrais: 

1. Produzir estatísticas de qualidade, alicerçadas numa utilização eficiente das diversas fontes de 
informação e no cumprimento dos padrões internacionais mais exigentes. 

2. Assegurar a existência de um processo de controlo de qualidade das bases de dados do 
Departamento de Estatística que seja homogéneo, eficaz e eficiente através da exploração e 
implementação de novas metodologias e soluções informáticas. 

3. Promover uma comunicação estatística capaz de satisfazer as necessidades dos diferentes 
utilizadores e cumprir as responsabilidades de reporte e divulgação de informação estatística 
assumidas junto dos vários Organismos nacionais e internacionais. 

Para o efeito, no Plano da atividade estatística do Banco de Portugal, para o ano de 2021, 
encontram-se planeadas e calendarizadas, cobrindo os diferentes domínios estatísticos, 
27 operações estatísticas com periodicidades diária, mensal, trimestral e anual, associadas a 
477 eventos de divulgação, estando planeadas as seguintes principais linhas de ação: 

• Cumprimento estrito de novos requisitos com base normativa, nomeadamente no âmbito das 
estatísticas externas e das estatísticas monetárias e financeiras. 

• Implementação de novas metodologias de controlo de qualidade nas bases de dados geridas 
pelo Banco, baseadas em novas soluções e técnicas informáticas. 

• Contributo para o enriquecimento do data warehouse do Banco de Portugal com a integração 
de novos domínios estatísticos, alargando assim o âmbito de partilha e de utilização interna da 
informação estatística produzida pelo Banco. 

• Continuação da atividade de representação a nível nacional e internacional com grande 
relevância, quer em termos de ações de cooperação e formação, presidências de grupos de 
trabalho e participação ativa nos diversos fora. 

• Consolidação do BPstat, o Portal das estatísticas do Banco de Portugal, designadamente nas 
vertentes da divulgação de novos conteúdos estatísticos e de novas funcionalidades de utilização. 

• Promoção da literacia estatística, nomeadamente através de ações de divulgação específicas 
para cada um dos diferentes grupos/tipos de utilizadores. 

O Capítulo 1 contém um breve enquadramento sobre a atividade estatística do Banco de Portugal 
e no Capítulo 2 apresentam-se as estatísticas que serão produzidas e divulgadas pelo Banco de 
Portugal em 2021, tendo por base o calendário de difusão apresentado no Capítulo 3. Nos 
restantes capítulos são apresentadas outras atividades planeadas no âmbito da função estatística 
do Banco de Portugal (Capítulo 4) e as principais atividades programadas para 2021 no domínio 
da cooperação estatística (Capítulo 5). Por último, no Capítulo 6, é feita uma breve referência aos 
recursos e meios envolvidos pelo Banco de Portugal na função estatística. 
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1 Enquadramento da atividade 
estatística 

O enquadramento legal da atividade estatística do Banco de Portugal assenta, no plano nacional, 
na Lei orgânica do Banco de Portugal e na Lei do sistema estatístico nacional (SEN) e, no plano 
internacional, nos estatutos do Sistema europeu de bancos centrais (SEBC) e no Regulamento (CE) 
N.º 2533/98 do Conselho, de 23 de novembro de 1998, relativo à produção de informação 
estatística pelo Banco Central Europeu (BCE)1. 

A Lei orgânica do Banco de Portugal define a responsabilidade do Banco de Portugal na “recolha 
e elaboração das estatísticas monetárias, financeiras, cambiais e da balança de pagamentos, 
designadamente no âmbito da sua colaboração com o Banco Central Europeu”. A Lei do sistema 
estatístico nacional atribui a qualidade de autoridade estatística ao Banco de Portugal e define as 
suas competências no âmbito do Sistema estatístico nacional, em consonância com as previstas 
na sua Lei orgânica. A Lei do SEN estabelece, igualmente, que a participação do Banco de Portugal 
no SEN não prejudica as garantias de independência decorrentes da sua participação no SEBC, 
em especial no que respeita à colaboração com o BCE no âmbito estatístico.  

De facto, a recolha de informação estatística pelo Banco de Portugal corresponde, também, às 
responsabilidades atribuídas ao SEBC, que preveem que os bancos centrais nacionais colaborem 
com o BCE na recolha da informação estatística necessária ao desempenho da sua missão. 

O Banco de Portugal observa igualmente os requisitos estatísticos de vários Organismos Internacionais, 
nomeadamente o Eurostat – no domínio das estatísticas de responsabilidade partilhada com o BCE, 
designadamente as estatísticas da balança de pagamentos, da posição de investimento internacional 
e das contas nacionais financeiras –, o Fundo Monetário Internacional (FMI) – com destaque para o 
Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) –, o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS na 
sigla inglesa) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).  

 
1 Alterado pelo Regulamento (CE) N.º 951/2009 do Conselho de 9 de Outubro de 2009 e pelo Regulamento (UE) 2015/373 do Conselho de 
5 de março de 2015. 
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2 Plano de produção e disseminação 
estatística 

O plano de produção e disseminação estatística centra-se fundamentalmente no conjunto de 
estatísticas, organizadas por agrupamento estatístico, cuja responsabilidade de elaboração e 
divulgação durante o ano de 2021 cabe ao Banco de Portugal. Para cada produto estatístico 
indica-se a forma de divulgação e a periodicidade, sendo os respetivos calendários de difusão 
apresentados no Capítulo 3. 
 

Estatísticas das instituições financeiras monetárias 

Designação: Estatísticas de balanço do Banco de Portugal 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet  
Periodicidade: Mensal 

Designação: Estatísticas de balanço de outras instituições financeiras monetárias 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Mensal 

Designação: Estatísticas de taxas de juro de outras instituições financeiras monetárias 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Mensal 

Estatísticas das instituições financeiras não monetárias 

Designação: Estatísticas de balanço de outros intermediários financeiros exceto sociedades de 
seguros e fundos de pensões, auxiliares financeiros e instituições financeiras cativas e prestamistas 
Forma de divulgação: Portal BPstat; Sítio do Banco de Portugal na internet  
Periodicidade: Trimestral 

Designação: Estatísticas de fundos de investimento 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Mensal 

 
Estatísticas de mercados de títulos 

Designação: Estatísticas de emissões de títulos 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Mensal 

 
Estatísticas da balança de pagamentos 

Designação: Estatísticas da balança de pagamentos 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Mensal 

 
Estatísticas da posição de investimento internacional 

Designação: Estatísticas da posição de investimento internacional 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Trimestral 
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Designação: Estatísticas da dívida externa 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Trimestral 

Designação: Estatísticas de reservas internacionais 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Mensal 

Estatísticas bancárias internacionais em base consolidada 

Designação: Estatísticas bancárias internacionais em base consolidada 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Trimestral 

Contas nacionais financeiras 

Designação: Contas nacionais financeiras – transações 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Trimestral 

Designação: Contas nacionais financeiras – patrimónios financeiros 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Trimestral 

Designação: Contas nacionais financeiras – Detalhe adicional por setor de contraparte – patrimónios 
financeiros 
Forma de divulgação: Portal BPstat 
Periodicidade: Trimestral 

Designação: Contas nacionais financeiras – Detalhe adicional por setor de contraparte – transações 
Forma de divulgação: Portal BPstat 
Periodicidade: Trimestral 

Estatísticas de endividamento do setor não financeiro 

Designação: Estatísticas de endividamento do setor não financeiro 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Mensal 

Estatísticas das finanças públicas 

Designação: Financiamento da administração central 
Forma de divulgação: sítio do BdP na internet 
Periodicidade: Mensal 

Designação: Financiamento das administrações públicas 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Mensal 

Designação: Capacidade/necessidade líquida de financiamento e dívida das administrações públicas 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Trimestral e anual 

Designação: Dívida das administrações públicas 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet  
Periodicidade: Mensal, trimestral e anual 
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Estatísticas das empresas não financeiras da Central de Balanços (CB) 

Designação: Estatísticas das empresas não financeiras da Central de Balanços – trimestral 
Forma de divulgação: Portal BPstat; Sítio do Banco de Portugal na internet  
Periodicidade: Trimestral 

Designação: Quadros do setor - Estatísticas dos setores de atividade económica das empresas não 
financeiras da Central de Balanços – anual 
Forma de divulgação: sítio do BdP na internet; Bases de Dados Europeias BACH  
Periodicidade: Anual 

Estatísticas cambiais 

Designação: Taxas de câmbio 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet 
Periodicidade: Diária 

Designação: Índices cambiais efetivos 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet  
Periodicidade: Mensal 

Estatísticas de sistemas de pagamentos 

Designação: Estatísticas de sistemas de pagamentos  
Forma de Divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet  
Periodicidade: Mensal 

Estatísticas de emissão monetária 

Designação: Estatísticas de emissão monetária 
Forma de divulgação: Portal BPstat; sítio do Banco de Portugal na internet  
Periodicidade: Mensal 
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3 Calendário de difusão estatística para 20212 
Estatísticas das instituições 

financeiras monetárias 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estatísticas de balanço do Banco 
de Portugal 

12 (Dez.) 9 (Jan.) 9 (Fev.) 13 (Mar.) 11 (Abr.) 8 (Mai.) 13 (Jun.) 10 (Jul.) 14 (Ago.) 12 (Set.) 9 (Out.) 14 (Nov.) 

Estatísticas de balanço de outras 
instituições financeiras monetárias 
(OIFM) 

29 (Dez.) 25 (Jan.) 25 (Fev.) 29 (Mar.) 31 (Abr.) 25 (Mai.) 27 (Jun.) 26 (Jul.) 27 (Ago.) 27 (Set.) 26 (Out.) 29 (Nov.) 

Estatísticas de taxas de juro de OIFM 6 (Nov.) 4 (Dez.) 
3 (Jan.) 

31 (Fev.) 
 6 (Mar.) 7 (Abr.) 5 (Mai.) 2 (Jun.) 1 (Jul.) 1 (Ago.) 3 (Set.) 2 (Out.) 

Estatísticas das instituições 
financeiras não monetárias 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estatísticas de balanço de outros 
intermediários financeiros (OIF) 
exceto SSFP, auxiliares financeiros 
(AF) e instituições financeiras cativas 
e prestamistas (IFCP) 

   18 (4T/20)   23 (1T/21)   21 (2T/21)   23 (3T/21) 

Estatísticas de fundos de investimento 14 (Nov.) 11 (Dez.) 11 (Jan.) 8 (Fev.) 13 (Mar.) 9 (Abr.) 8 (Mai.) 12 (Jun.) 9 (Jul.) 14 (Ago.) 11 (Set.) 9 (Out.) 

Estatísticas de mercados de títulos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estatísticas de emissões de títulos 11 (Nov.) 8 (Dez.) 8 (Jan.) 9 (Fev.) 10 (Mar.) 9 (Abr.) 8 (Mai.) 9 (Jun.) 8 (Jul.) 11 (Ago.) 9 (Set.) 10 (Out.) 

Estatísticas da balança de pagamentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estatísticas da balança de pagamentos 20 (Nov.)  17 (Dez.)  17 (Jan.)   21 (Fev.)  19 (Mar.)   22 (Abr.)  20 (Mai.)  18 (Jun.)  20 (Jul.)  20 (Ago.)  19 (Set.)  22 (Out.)  

Estatísticas da posição 
de investimento internacional 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

 
2 É indicada a data de difusão e, entre parêntesis, o período a que a informação respeita. 
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Estatísticas da posição de 
investimento internacional 

  17 (4T/20)    19 (1T/21)     18 (2T/21)         19 (3T/21)  

Estatísticas da dívida externa   17 (4T/20)    19 (1T/21)     18 (2T/21)         19 (3T/21)  

Ativos de reservas (SDDS Plus) 7 (Dez.)   5 (Jan.)  5 (Fev.)  7 (Mar.)  7 (Abr.)  7 (Mai.)  7 (Jun.)  6 (Jul.)  7 (Ago.)  7 (Set.)  5 (Out.)     7 (Nov.)  

Template de reservas internacionais 
(SDDS Plus) 

21 (Dez.)  19 (Jan.)  19 (Fev.)  21 (Mar.)  21 (Abr.)  21 (Mai.)  21 (Jun.)  20 (Jul.)  21 (Ago.)  21 (Set.)  19 (Out.)     21 (Nov.)  

Estatísticas bancárias internacionais 
em base consolidada 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estatísticas bancárias internacionais 
em base consolidada 

13 (3T/20)   14 (4T/20)   14 (1T/21)   13 (2T/21)   

Estatísticas das contas nacionais 
financeiras 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Contas nacionais financeiras 
– transações 

11 (3T/20)     8 (4T/20)    8 (1T/21)     11 (2T/21)     

Contas nacionais financeiras 
– patrimónios financeiros 

11 (3T/20)     8 (4T/20)    8 (1T/21)     11 (2T/21)     

Contas nacionais financeiras detalhe 
adicional por setor de contraparte 
– transações 

11 (3T/20)     8 (4T/20)    8 (1T/21)     11 (2T/21)     

Contas nacionais financeiras detalhe 
adicional por setor de contraparte 
– patrimónios financeiros 

11 (3T/20)     8 (4T/20)    8 (1T/21)     11 (2T/21)     

Estatísticas de endividamento 
do setor não financeiro 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estatísticas de endividamento 
do setor não financeiro 

21 (Nov.)  18 (Dez.)  18 (Jan.)  22 (Fev.)  20 (Mar.)  23 (Abr.)  21 (Mai.)  19 (Jun.)  21 (Jul.)  21 (Ago.)  22 (Set.)  23 (Out.)  

Estatísticas das finanças públicas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estatísticas do financiamento da 
Administração Central (SDDS Plus) 

   29 (Dez.)  26 (Jan.)  31 (Fev.)  30 (Mar.)  31 (Abr.)  30 (Mai.)  30 (Jun.)  31 (Jul.)  30 (Ago.)  29 (Set.)  30 (Out.)  31 (Nov.)  
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Estatísticas do financiamento 
das administrações públicas (AP) 

21 (Nov.)  18 (Dez.)  18 (Jan.)  22 (Fev.)  20 (Mar.)  23 (Abr.)  21 (Mai.)  19 (Jun.)  21 (Jul.)  21 (Ago.)  22 (Set.)  23 (Out.)  

Dívida das AP – mensal 4 (Nov.)  1 (Dez.)  1 (Jan.)  1 (Fev.)  3 (Mar.)  1 (Abr.)  1 (Mai.)  2 (Jun.)  1 (Jul.)  1 (Ago.)  2 (Set.)  2 (Out.)  

Capacidade/necessidade líquida 
de financiamento e dívida 
das AP trimestral/anual 
Dívida das AP – trimestral/anual 

  
26 (4T/20) 
26 (2020) 

  24 (1T/21)     
23 (2T/21) 

23 (2020) 

 

  

 

 23 (3T/21)   

Estatísticas das empresas não 
financeiras da Central de Balanços 

(CB) 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estatísticas das empresas não 
financeiras da Central de Balanços 
(CB) – trimestral 

   19 (3T/20)     16 (4T/20)     16 (1T/21)   19 (2T/21)     

Quadros do setor (estatísticas dos 
setores de atividade económica das 
empresas não financeiras da CB) 
– anual 

19 (2019)                  10 (2020)  

Estatísticas cambiais Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Taxas de câmbio Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias 

Índices cambiais efetivos 7 (Dez.)  4 (Jan.)  4 (Fev.)  7 (Mar.)  6 (Abr.)  7 (Mai.)  6 (Jun.)  5 (Jul.)  6 (Ago.)  7 (Set.)  5 (Out.)  7 (Nov.)  

Estatísticas de sistemas 
de pagamentos 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estatísticas de sistemas de pagamentos 21 (Dez.)  18 (Jan.)  18 (Fev.)  22 (Mar.)  20 (Abr.)  23 (Mai.)  21 (Jun.)  19 (Jul.)  21 (Ago.)  21 (Set.)  22 (Out.)  23 (Nov)  

Estatísticas de emissão monetária Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estatísticas de emissão monetária 
(mensal) 

18 (Dez.)  12 (Jan.)  12 (Fev.)  16 (Mar.)  14 (Abr.)  18 (Mai.)  16 (Jun.)  13 (Jul.)  13 (Ago.)  15 (Set.)  15 (Out.)  17 (Nov.)  
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4 Outras linhas de ação 
O Plano da Atividade Estatístico do Banco de Portugal para 2021 contempla ainda um conjunto de 
outras linhas de ação que contribuem: i) para dar resposta aos objetivos estratégicos do Banco 
de Portugal no domínio da função estatística, nomeadamente os que decorrem da sua 
participação no SEBC e no SEN; e, ii) para o cumprimento de um conjunto de atividades que se 
enquadram nos objetivos 1 e 2 das Linhas gerais da atividade estatística oficial (LGAEO) para 2018-
22, designadamente no âmbito da evolução dos sistemas de produção estatística e no domínio 
da literacia estatística e resposta às necessidades de informação estatística dos cidadãos. 

Neste quadro destacam-se as seguintes linhas de ação: 

• Cumprimento estrito de novos requisitos com base normativa, nomeadamente no âmbito das 
estatísticas externas e das estatísticas monetárias e financeiras. 

• Implementação de novas metodologias de controlo de qualidade nas bases de dados geridas 
pelo Banco, baseadas em novas soluções e técnicas informáticas. 

• Contributo para o enriquecimento do data warehouse do Banco de Portugal com a integração 
de novos domínios estatísticos, alargando assim o âmbito de partilha e de utilização interna da 
informação estatística produzida pelo Banco. 

• Continuação da atividade de representação a nível nacional e internacional com grande 
relevância, quer em termos de ações de cooperação e formação, presidências de grupos de 
trabalho e participação ativa nos diversos fora. 

• Consolidação do BPstat, o Portal das estatísticas do Banco de Portugal, designadamente nas 
vertentes da divulgação de novos conteúdos estatísticos e de novas funcionalidades de 
utilização. 

• Promoção da literacia estatística, nomeadamente através de ações de divulgação específicas 
para cada um dos diferentes grupos/tipos de utilizadores. 
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5 Cooperação estatística 
Em 2021 o Banco de Portugal continuará a fomentar e a desenvolver ações de cooperação 
institucional, quer no plano nacional, quer no plano internacional, nesta vertente da sua atividade 
a qual se enquadra no objetivo 3 das LGAEO para 2018-22 no contexto da coordenação 
e cooperação interinstitucional.  

Neste âmbito, destacam-se as seguintes linhas de ação: 

• Participação ativa em grupos de trabalho nacionais no âmbito da função estatística, 
nomeadamente no quadro das atividades do Conselho Superior de Estatística e das relações 
de cooperação institucional entre o Banco de Portugal e as outras Autoridades estatísticas; 

• Aprofundamento da cooperação com o INE e outras entidades no âmbito das estatísticas 
decorrentes de Protocolos e de projetos comuns entre as várias instituições, nomeadamente 
nos seguintes domínios: SDDS Plus; Contas Nacionais; Estatísticas das Administrações Públicas; 
Inquérito trimestral às empresas não financeiras (ITENF); Informação empresarial simplificada 
(IES); ficheiro único para o sistema estatístico nacional (FUESEN); turismo; estatísticas das filiais 
de empresas estrangeiras (FATS); balança de pagamentos; comércio internacional e Inquérito 
à situação financeira das famílias residentes em Portugal (ISFF); 

• Participação ativa em Comités e grupos de trabalho internacionais nomeadamente no contexto 
das atividades do BCE, Eurostat, OCDE e BIS no âmbito da função estatística, tendo em vista 
contribuir para a execução dos respetivos programas de atividades. Em 2021 continuarão a 
assumir particular relevância a presidência, no âmbito do SEBC, do Statistical Accessibility and 
Presentation Group (STAP), que visa melhorar a acessibilidade, utilização e utilidade das 
estatísticas produzidas pelo SEBC e o desenvolvimento da base de dados europeia BACH 
– Bank for the Accounts of Companies Harmonised, cuja gestão compete ao BACH Working 
Group, também presidido pelo Banco de Portugal; 

• Incremento das trocas de experiências e do desenvolvimento de ações de cooperação com 
outros Bancos Centrais e Organismos Internacionais, nomeadamente o Banco Central Europeu 
e o Fundo Monetário Internacional, e Outras Entidades Oficiais, com realce para o intercâmbio 
ao nível dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa e a participação em ações de 
assistência técnica e de cursos de formação no domínio das estatísticas dos Bancos Centrais. 
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6 Recursos e meios 
O Banco de Portugal integra na sua estrutura organizativa o Departamento de Estatística, cujo 
organograma se apresenta abaixo, e cuja principal missão é a de corresponder aos compromissos 
que lhe estão atribuídos no quadro da sua Lei Orgânica, no domínio da função estatística: 

 

  
Núcleo de difusão 
estatística 

Gabinete de apoio 

Direção Núcleo de auditoria 
estatística 

  
Núcleo de 
desenvolvimento 
metodológico 

   
Núcleo de integração 
e partilha da informação 

    

Área de estatísticas 
monetárias e financeiras 

e de centralização 
das responsabilidades 

de crédito 

Área de estatísticas 
da balança de pagamentos 

e da posição de 
investimento 
internacional 

Área da Central 
de Balanços 

Área de contas nacionais 
financeiras e estatísticas 

de títulos 

Núcleo de estatísticas 
de instituições financeiras 
monetárias 

Núcleo de estatísticas 
da balança corrente 
e de capital 

Núcleo de estatísticas 
da central de balanços 

Núcleo de contas financeiras 

Núcleo de estatísticas 
de instituições financeiras 
não monetárias 

Núcleo de estatísticas 
da balança financeira 

Núcleo de análise setorial Núcleo de estatísticas 
das administrações públicas 

Núcleo de gestão 
e exploração da central 
de responsabilidades 
de crédito 

Núcleo de estatísticas 
da posição de investimento 
internacional 

Núcleo de análise 
de balanços 

Núcleo de estatísticas 
de títulos 

Serviço de centralização das 
responsabilidades de crédito 

 Núcleo de avaliação 
de crédito 

 

 
Algumas estatísticas, objeto de publicação regular, são da responsabilidade de outros 
departamentos do Banco de Portugal, como por exemplo as estatísticas de sistemas de 
pagamentos e as estatísticas de emissão monetária, embora a respetiva difusão seja assegurada 
pelo Departamento de Estatística.  

Refira-se, igualmente, que na missão do Departamento de Estatística se incluem outras atividades 
para além das relacionadas com a produção de estatísticas, como é o caso da gestão de diversas 
bases de dados (nomeadamente, a Central de Responsabilidades de Crédito, a Base de Dados de 
Contas e a Central de Balanços) e do Sistema Interno de Avaliação de Crédito. 

No quadro seguinte identificam-se os recursos humanos que se encontram dedicados à produção 
regular das estatísticas compreendidas no âmbito do plano da atividade estatística do Banco de 
Portugal para o ano de 2021. 
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Produção estatística Recursos humanos 

Estatísticas monetárias e financeiras 21 

Estatísticas externas 24 

Estatísticas de contas nacionais financeiras e finanças públicas 8 

Estatísticas das empresas não financeiras da central de balanços 9 

Estatísticas cambiais 1 

Estatísticas de sistemas de pagamentos 2 

Estatísticas de emissão monetária 1 

Atividades transversais  

Difusão estatística 8 

Desenvolvimento metodológico 3 

Auditoria estatística 4 

Gestão integrada de informação 6 

Total de efetivos 87 

Fonte: Banco de Portugal. 
 

Os recursos informáticos necessários ao desenvolvimento dos sistemas de informação no 
domínio da função estatística são disponibilizados pelo Departamento de Sistemas e Tecnologias 
de Informação, embora com recurso a soluções de outsourcing. Para 2021 destacam-se os 
seguintes projetos no âmbito da função estatística: 

 

Reformulação do sistema de exploração e disseminação das estatísticas da balança de 
pagamentos e da posição de investimento internacional (fase 2)  

Esta fase do projeto tem como objetivo desenvolver um ambiente analítico que permita uma 
exploração mais eficiente da informação, a sua disseminação, e consubstanciar a integração deste 
domínio estatístico no data warehouse do Banco de Portugal. 

 

Reformulação do sistema de estatísticas das instituições financeiras monetárias   

Este projeto visa a reformulação do atual sistema de produção de informação estatística sobre os 
balanços das instituições financeiras monetárias, decorrente dos novos requisitos definidos no 
novo regulamento do BCE sobre estas estatísticas e de uma maior racionalização e integração 
com a informação sobre empréstimos disponível na Central de Responsabilidades de Crédito. 

 

Reformulação da Base de Dados de Contas  

Este projeto visa a reformulação da Base de Dados de Contas adaptando-a a novos requisitos 
regulamentares europeus, permitindo dotar o sistema com um conjunto mais alargado de 
elementos informativos.  
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Os meios financeiros associados à função estatística encontram‐se englobados no orçamento de 
exploração elaborado anualmente pelo Banco de Portugal e comunicado ao Ministro das 
Finanças. Em total respeito pelas regras e princípios que enquadram a participação do Banco no 
SEBC, e dando cumprimento ao que se encontra consagrado sobre esta matéria na sua Lei 
orgânica, o Banco de Portugal envia anualmente ao Ministro das Finanças, para aprovação, o 
relatório, o balanço e as contas anuais de gerência, depois de discutidos e apreciados pelo 
Conselho de Administração e com o parecer do Conselho de Auditoria, documentos que são 
objeto de publicação em Diário da República após essa aprovação. 
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