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Sumário executivo 
Em 2022, o Banco atingiu os objetivos centrais da sua atividade estatística, assegurando o 
cumprimento do plano de atividade estatística. 

No BPstat, o seu portal de estatísticas, o Banco publicou dois novos subdomínios de informação – 
“Investimento direto – Investidor final”, e “Indicadores económico-financeiros regionais das 
sociedades não financeiras” – e disponibilizou a funcionalidade de exploração em árvore através 
da qual os utilizadores podem aceder, de forma mais rápida e intuitiva, ao conjunto das principais 
séries sobre a economia portuguesa.  

Ainda no BPstat, o Banco divulgou nova informação sobre crédito à habitação, com desagregação 
por tipo de taxa, indexante, finalidade da habitação e prestação média.  

O Banco antecipou a publicação das estatísticas anuais de central de balanços em 27 dias, 
partilhou os principais resultados com as associações empresariais através de um webinar e 
cumpriu com os novos requisitos do Banco Central Europeu (BCE) relativos a contas financeiras, 
concretizados numa maior desagregação de setores institucionais e instrumentos financeiros. 

O Banco publicou novas regras de reporte de informação para as instituições financeiras relativas 
às estatísticas de carteiras de títulos. Estas regras, que foram objeto de consulta pública, 
incorporam requisitos que dão resposta a necessidades estatísticas, de supervisão e de resolução.  

Com o propósito de dar a conhecer a informação estatística que divulga e de promover a literacia 
estatística, o Banco desenvolveu o StatFlix, um curso de e-learning sobre estatísticas oficiais para 
estudantes universitários de economia e gestão. Em parceria com a Direção-Geral da Educação 
realizou três webinars dirigidos a professores de economia do ensino secundário sobre estatísticas 
externas. 

O Banco disponibiliza à sociedade um conjunto de serviços como o conversor de moeda, a central 
de responsabilidades de crédito, a base de dados de contas e os quadros do setor. Em 2022, a 
procura por estes serviços continuou a assumir valores expressivos. 

O Banco continuou a apoiar as ações de cooperação de âmbito nacional e internacional, através 
da dinamização e participação em seminários, workshops e conferências e através da troca de 
experiências e ações de assistência técnica a outros bancos centrais, destacando-se a participação 
no XII Encontro de estatísticas dos Bancos Centrais de Países de Língua Portuguesa e a 
organização da conferência “Communication on central bank statistics: unlocking the next level”, 
em parceria com o Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/plano_atividade_estatistica_2022_0.pdf
https://bpstat.bportugal.pt/
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1 Produção e difusão estatística 
Em 2022, o Banco cumpriu os objetivos centrais da sua atividade estatística, assegurando a 
produção regular das estatísticas da sua competência e respeitando integralmente o calendário 
da sua divulgação. 

No BPstat, o Banco divulga cerca de 271 mil séries estatísticas sobre a economia portuguesa e da 
área  euro, e, em 2022, publicou dois novos subdomínios de informação: “Investimento direto – 
Investidor final”, no domínio das estatísticas da globalização, que permite reconhecer em que país 
reside quem, em última análise, detém ou controla o investimento, usufrui do rendimento e 
assume o risco; e o subdomínio “Indicadores económico-financeiros regionais das sociedades não 
financeiras”, no domínio das empresas da central de balanços. 

Para permitir um acompanhamento mais próximo da atualidade económica, o Banco antecipou a 
divulgação das estatísticas anuais da central de balanços em 27 dias e desde setembro tem vindo 
a divulgar nas notas de informação estatísticas sobre  “Taxas de juro e montantes de novos 
empréstimos e depósitos” novos detalhes sobre crédito aos particulares para habitação própria 
permanente, nomeadamente desagregação por tipo de taxa, por indexante, e valor médio das 
prestações.   

 

No âmbito da sua participação no Eurosistema, o Banco cumpriu com os novos requisitos de 
contas nacionais financeiras introduzidos pela Orientação do BCE (2021/827 de 29 de abril de 
2021), que permitem obter informação mais detalhada sobre o setor financeiro e sobre as 
relações com o exterior e direitos associados a seguros e fundos de pensões das famílias.  A 
entrada em vigor da nova instrução das estatísticas monetárias e financeiras (Instrução n.º 
14/2021), permitiu ao Banco descontinuar a solicitação de um conjunto alargado de informação 
que já o Banco já dispunha por via de outras fontes e, deste modo, aliviar o esforço de reporte 
das instituições financeiras. Também em 2022, o Banco publicou a Instrução n.º 13/2022 relativa 
às estatísticas de carteiras de títulos, que prevê o reporte de nova informação capaz de dar 
resposta a necessidades estatísticas, de supervisão e de estabilidade financeira. 

Nos últimos anos o Banco tem privilegiado o recurso a microdados para a produção de 
estatísticas. O consequente aumento da granularidade dos dados tem implicado a necessidade 
de modernizar os sistemas informáticos que suportam essa produção e a necessidade de 
desenvolver novos processos capazes de garantir o tratamento rigoroso da informação. Em 2022, 
o Banco criou um repositório interno que integra e disponibiliza toda a informação recebida pelo 
departamento de estatística. O Banco manteve a aposta na sua estratégia de gestão integrada da 
informação, nomeadamente através do reforço da informação disponibilizada no seu data 
warehouse e do desenvolvimento de um catálogo sobre a informação nele disponibilizada.  

https://bpstat.bportugal.pt/dominios/162
https://bpstat.bportugal.pt/dominios/162
https://bpstat.bportugal.pt/dominios/178
https://bpstat.bportugal.pt/dominios/178
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1771
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1771
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Para garantir a qualidade dos seus dados, o Banco tem reforçado a sua relação de proximidade 
com as entidades reportantes, nomeadamente os bancos. Em 2022, o Banco promoveu reuniões 
com os principais bancos portugueses, aos quais disponibilizou relatórios de qualidade 
pormenorizados sobre a informação por eles reportada e, com base nessa informação, definiu, 
planos de ação individuais de forma a melhorar a qualidade dos reportes. Por outro lado, o Banco 
harmonizou o formato e enriqueceu com novos indicadores a informação estatística que envia 
aos bancos, e que lhes permite comparar os dados que reportaram com a média do setor. 
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2 Divulgação do conhecimento 
estatístico 

Em 2022, o Banco continuou a apostar na divulgação do conhecimento estatístico, especialmente 
junto da comunidade de professores e alunos de economia do ensino secundário e universitário. 

No ensino universitário, o Banco lançou em 
outubro o StatFlix, um curso de e-learning 
sobre as principais estatísticas da economia 
portuguesa, nomeadamente sobre contas 
nacionais, setor financeiro, administrações 
públicas, particulares, empresas e resto do 
mundo. Este curso, inspirado nas 
plataformas de streaming, permite aos alunos 
navegar por diferentes temporadas e 
episódios, durante os quais, através de 
vídeos, flipbooks e podcasts, podem aprender 
a descodificar os principais conceitos 
estatísticos e aprender a navegar no BPstat. 
O curso é gratuitamente disponibilizado pelo 
Banco às universidades, em português e 
inglês, estando já disponível em 12 universidades. 

Em parceria com a Direção-Geral da Educação, o Banco manteve a proximidade com os 
professores de economia do ensino secundário através da realização de três webinars sobre 
estatísticas externas – o primeiro sobre estatísticas da balança corrente e de capital, o segundo 
sobre balança financeira e o terceiro sobre outras estatísticas externas como a posição de 
investimento internacional, a dívida externa e as estatísticas da globalização. Estes webinars 
contaram com uma média de 145 participantes em cada sessão. 

Com o Eurostat e o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Banco organizou, em Portugal, a edição 
de 2022 e lançou a edição de 2023 da Competição Europeia de Estatística, uma iniciativa que visa 
promover a literacia estatística entre os alunos e os professores do terceiro ciclo do ensino básico 
e alunos do ensino secundário. Na edição de 2022 participaram 178 equipas de 56 escolas 
portuguesas. 

Para melhorar a acessibilidade do BPstat, o Banco lançou a exploração em árvore, através da qual 
é possível aceder, de forma rápida e intuitiva, a um conjunto de informação sobre, por exemplo, 
empresas, sistema bancário, administrações públicas, particulares, preços ou meios de 
pagamento. Ao longo do ano, o Banco divulgou no BPstat 106 notas de informação estatística com 
os principais resultados estatísticos apurados e, para tornar os seus conteúdos mais entendíveis 
pelo público não especializado, o Banco iniciou também um processo de simplificação da 
linguagem utilizada no portal que, em 2022, recebeu cerca de um 1,4 milhões de visitas, mais 40% 
do que em 2021. 

A procura pelos serviços do Banco continuou a assumir valores expressivos em 2022, com 
destaque para a utilização do conversor de moeda, e para as consultas aos mapas da central de 
responsabilidades de crédito. Durante o ano de 2022, as instituições que concedem crédito 
realizaram 8,1 milhões de consultas e os clientes (particulares e empresas) 4 milhões. 

 

https://learn.isqe.pt/cursos/BdP/StatFlix/Interface/20220930/pt/index.html
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Quadro 2.1  •  Serviços ao público: principais indicadores – 2018-2022 

 
Serviços Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 

Consulta ao mapa de 
contas 

Mapas 
emitidos 

249 767 396 465 388 959 439 072 548 430 

Consulta ao mapa de 
responsabilidades de 
crédito por particulares e 
empresas 

Mapas 
emitidos 

1 807 718 2 455 320 2 731 119 3 173 030 4 019 085 

Conversor de moeda Acessos 3 737 810 4 982 670 4 900 300 4 912 924 4 698 486 

 
Fonte: Banco de Portugal. 

Às empresas, o Banco divulgou os “Quadros da empresa e do setor”, que permitem aos gestores, 
mediante autenticação no site do Banco de Portugal, compararem o desempenho da sua empresa 
com o das empresas não só do mesmo setor e mesma classe de dimensão, mas também com 
outros setores e outras classes de dimensão. Estes quadros foram consultados 15 mil vezes, por 
12 mil empresas. Em complemento, foram publicados os “Quadros do setor”, de acesso público, 
que incluem cerca de 150 indicadores económico-financeiros sobre as empresas portuguesas, 
apresentados por setor de atividade económica e por classe de dimensão, bem como rácios de 
outros países europeus para cada setor de atividade. Estes quadros foram consultados 169 mil 
vezes. Os principais resultados das estatísticas anuais da central de balanços foram partilhados, 
no dia da sua divulgação, num webinar com associações empresariais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bportugal.pt/page/quadros-da-empresa-e-do-setor
https://www.bportugal.pt/node/574500?mlid=1339
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3 Cooperação estatística 
A nível nacional, o Banco continuou a reforçar a cooperação com o INE em diferentes domínios, 
nomeadamente na partilha de dados sobre contas nacionais, balança de pagamentos e comércio 
internacional de bens e no controlo de qualidade conjunto dos dados da Informação Empresarial 
Simplificada.  

A nível internacional o Banco de Portugal 
coorganizou com o Irving Fisher Committee 
on Central Bank Statistics a conferência 
“Communication on central bank statistics: 
unlocking the next level”, que contou com 
cerca de 200 participantes de mais de 50 
entidades, na sua grande maioria bancos 
centrais. Nesta conferência, que decorreu 
no Museu do Dinheiro e online, debateu-
se a importância de criar uma função de 
comunicação estatística nos bancos 
centrais, de utilizar uma linguagem acessível e de como escolher diferentes canais de 
comunicação dirigidos a cada grupo de utilizadores. 

Ainda de forma maioritariamente remota, o Banco continuou a cooperar com outros bancos 
centrais tendo em vista a partilha de conhecimento e de boas práticas nas áreas de produção e 
comunicação estatística e de gestão integrada de informação. 

Os países de língua portuguesa mantiveram-se como os principais parceiros de cooperação, com 
destaque para a realização, em outubro, da quinta edição do curso de estatísticas e bases de 
microdados dirigido aos bancos centrais dos países de língua portuguesa. A melhoria da situação 
pandémica permitiu realizar o curso em formato híbrido, contando com 6 participantes 
presenciais e 25 online, dos bancos centrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste. No total, em 2022, foram realizadas 22 ações de cooperação, com os bancos centrais 
da África do Sul, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Israel, Malta, Marrocos, Moçambique, 
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.  

O Banco participou no XII Encontro de estatísticas dos Bancos Centrais de Países de Língua 
Portuguesa, organizado pelo Banco Central de Cabo Verde, e na VIII edição do Financial 
Information Forum do Center for Latin American Monetary Studies. 
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4 Indicadores de acessibilidade 
Em 2022, acederam ao BPstat 1,4 milhões de utilizadores, o que representa um aumento de 40% 
face a 2021. O número de visitantes únicos aumentou 86%, também em relação a 2021. 

 

Indicadores 1 e 2 | n.º de visitas e n.º de visitantes únicos a páginas com conteúdos estatísticos 
(BPstat) | milhares 

 
 

Alteração metodológica: com a progressiva transferência dos conteúdos estatísticos do site do 
Banco de Portugal para o BPstat, estes indicadores passam, a partir de 2022, a contabilizar apenas 
os acessos a conteúdos divulgados no portal. Estes indicadores deixam, assim, de contabilizar a 
procura pelo conversor de moeda (disponível no site do Banco), e cujo número de acessos pode 
ser consultado na secção 2. 

 

Indicador 3 | nº total de estatísticas consultadas, por tema estatístico 

 

Em 2022, o número total de estatísticas consultadas, medido pelo número total de acessos às 
séries e domínios estatísticos do BPstat, atingiu perto de 1 milhão.  

O quarto trimestre de 2022 atingiu o valor trimestral mais elevado do ano com cerca de 272 mil 
consultas, que compara com 248 mil, 240 mil e 154 mil no primeiro, segundo e terceiro trimestres, 
respetivamente. 
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Em 2022, os domínios estatísticos mais consultados foram os preços, as estatísticas monetárias e 
financeiras, as contas nacionais e as estatísticas externas, com destaque para a informação sobre 
o índice de preços no consumidor, a balança de pagamentos e as taxas de juro. 

 

 

Indicador 4 | nº total de notícias  

 

 

Em 2022 foram publicadas 1851 notícias relacionadas com as estatísticas divulgadas pelo Banco, 
um valor muito semelhante ao registado em 2021. Uma análise por tema estatístico mostra que 
metade destas notícias incidiam sobre as estatísticas de instituições financeiras monetárias, com 
destaque para as notícias sobre taxas de juro. 
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Indicador 6| nº total de pedidos e de esclarecimentos Indicador 7| percentagem de respostas a pedidos ou 

esclarecimentos fornecidos no prazo de 1 dia útil 

 

 

 

 

 

Em 2022, o Banco recebeu 371 pedidos de informação 
e de esclarecimentos, que compara com 414 em 2021. 

 

 

 

 

 

Em 2022, da totalidade de pedidos recebidos, 66% 
foram respondidos num prazo inferior a um dia útil. Em 
2021, este valor foi 71% 
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5 Recursos e meios 
O departamento de estatística do Banco de Portugal1 é responsável por cumprir as atividades de 
produção estatística definidas pelo Sistema Estatístico Nacional2 e é, por isso, o departamento 
que concentra a generalidade dos recursos e meios afetos à função estatística do Banco. Em 2022, 
o número total de recursos humanos dedicados a esta atividade manteve-se face a 2021. 

 

Quadro 5.1  •  Recursos Humanos dedicados à produção regular das estatísticas 

 Recursos Humanos 

Produção estatística 2021 2022 

Estatísticas monetárias e financeiras 22 22 

Estatísticas externas 23 22 

Estatísticas de contas nacionais financeiras e finanças públicas 8 8 

Estatísticas das empresas não financeiras da central de balanços 8 8 

Estatísticas cambiais 1 1 

Estatísticas de Sistemas de Pagamentos 2 2 

Estatísticas de Emissão Monetária 1 1 

Atividades transversais   

Difusão e comunicação estatística 9 9 

Coordenação estatística 2 2 

Gestão da qualidade estatística 4 4 

Gestão integrada da informação 7 8 

Total de efetivos 87 87 

Fonte: Banco de Portugal 
 

Os meios financeiros associados à função estatística encontram-se englobados no orçamento de 
exploração elaborado anualmente pelo Banco de Portugal e comunicado ao Ministério das 
Finanças. Em total respeito pelas regras e princípios que enquadram a participação do Banco no 
Sistema Europeu de Bancos Centrais, e cumprindo o que se encontra consagrado sobre esta 

 
1 Existem outros departamentos do Banco de Portugal que são também responsáveis pela produção regular de estatísticas, como as 
estatísticas de sistemas de pagamentos e as estatísticas de emissão monetária. 
2 Lei n.º 22/2008, de 13 de maio. 
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matéria na 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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Anexo 
Apresenta-se, de seguida, informação detalhada sobre a difusão estatística realizada pelo Banco 
de Portugal em 2022.  

• Quadro 1 – Acompanhamento da execução do plano de atividades, por área estatística, para 
as operações estatísticas 

• Quadro 2 – Disponibilidade da informação das operações estatísticas na data prevista 
 

 



Nº % Nº %
Homólogo

%
Nº %

Homólogo
%

Nº %
Homólogo

%
1 2 3 4 5 6 7=(6/3)*100 8 9 10=(9/3)*100 11 12 13=(12/3)*100 14

Total 25 464 464 100 464 100 100 0 0 0 0 0 0

ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS

Banco de Portugal 5 52 52 100 52 100 100 0 0 0 0 0 0

ESTATÍSTICAS DE MERCADOS DE TÍTULOS

Banco de Portugal 1 12 12 100 12 100 100 0 0 0 0 0 0

ESTATÍSTICAS EXTERNAS

Banco de Portugal 6 48 48 100 48 100 100 0 0 0 0 0 0

CONTAS NACIONAIS FINANCEIRAS

Banco de Portugal 2 8 8 100 8 100 100 0 0 0 0 0 0

ESTATÍSTICAS DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS

Banco de Portugal 4 42 42 100 42 100 100 0 0 0 0 0 0

ESTATÍSTICAS DE ENDIVIDAMENTO DO SETOR NÃO FINANCEIRO

Banco de Portugal 1 12 12 100 12 100 100 0 0 0 0 0 0

ESTATÍSTICAS DAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS DA CENTRAL DE BALANÇOS

Banco de Portugal 2 5 5 100 5 100 100 0 0 0 0 0 0

ESTATÍSTICAS CAMBIAIS

Banco de Portugal 2 261 261 100 261 100 100 0 0 0 0 0 0

ESTATÍSTICAS DE SISTEMAS DE PAGAMENTOS

Banco de Portugal 1 12 12 100 12 100 100 0 0 0 0 0 0

ESTATÍSTICAS DE EMISSÃO MONETÁRIA

Banco de Portugal 1 12 12 100 12 100 100 0 0 0 0 0 0

Na data prevista Com atraso
Não Disponibilizados

Áreas/Entidade Total

Quadro 1 - Acompanhamento da execução do plano de atividades, por área estatística, para as operações estatísticas
Disponibilidade da informação - 2022

Número de 
Operações 
Estatísticas

Eventos de divulgação/Ocorrências

Total 
previsto 

para o ano

Disponibilizados



1 2 3 4 5 6 7

ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS
dez-21 11-jan-22 11-jan-22 0
jan-22 8-fev-22 8-fev-22 0
fev-22 8-mar-22 8-mar-22 0
mar-22 12-abr-22 12-abr-22 0
abr-22 10-mai-22 10-mai-22 0
mai-22 14-jun-22 14-jun-22 0
jun-22 12-jul-22 12-jul-22 0
jul-22 09-ago-22 09-ago-22 0

ago-22 13-set-22 13-set-22 0
set-22 11-out-22 11-out-22 0
out-22 08-nov-22 08-nov-22 0
nov-22 13-dez-22 13-dez-22 0
dez-21 28-jan-22 28-jan-22 0
jan-22 25-fev-22 25-fev-22 0
fev-22 25-mar-22 25-mar-22 0
mar-22 29-abr-22 29-abr-22 0
abr-22 27-mai-22 27-mai-22 0
mai-22 29-jun-22 29-jun-22 0
jun-22 27-jul-22 27-jul-22 0
jul-22 26-ago-22 26-ago-22 0

ago-22 27-set-22 27-set-22 0
set-22 26-out-22 26-out-22 0
out-22 28-nov-22 28-nov-22 0
nov-22 29-dez-22 29-dez-22 0
nov-21 5-jan-22 5-jan-22 0
dez-21 3-fev-22 3-fev-22 0
jan-22 3-mar-22 3-mar-22 0
fev-22 31-mar-22 31-mar-22 0
mar-22 5-mai-22 5-mai-22 0
abr-22 2-jun-22 2-jun-22 0
mai-22 05-jul-22 05-jul-22 0
jun-22 02-ago-22 02-ago-22 0
jul-22 01-set-22 01-set-22 0

ago-22 04-out-22 04-out-22 0
set-22 03-nov-22 03-nov-22 0
out-22 02-dez-22 02-dez-22 0

4.º trim-21 22-mar-22 22-mar-22 0
1.º trim-22 24-jun-22 24-jun-22 0
2.º trim-22 21-set-22 21-set-22 0
3.º trim-22 23-dez-22 23-dez-22 0

Quadro 2  - Disponibilidade da informação das operações estatísticas, na data prevista

Áreas/Operações Estatísticas Entidade
Período de 

Ref.ª

Estatísticas de balanço do Banco de Portugal
Banco de 
Portugal

Desvio
(n.º dias)

Estatísticas de balanço das outras instituições financeiras monetárias

Comentários

Disponibilidade de Informação

Data inicial 
prevista

Data efetiva

Estatísticas de balanço de outros intermediários financeiros exceto sociedades de seguros e fundos de 
pensões, auxiliares financeiros e instituições financeiras cativas e prestamistas

Banco de 
Portugal

Banco de 
Portugal

Estatísticas de taxas de juro bancárias
Banco de 
Portugal



1 2 3 4 5 6 7

Áreas/Operações Estatísticas Entidade
Período de 

Ref.ª Desvio
(n.º dias)

Comentários

Disponibilidade de Informação

Data inicial 
prevista

Data efetiva

nov-21 13-jan-22 13-jan-22 0
dez-21 10-fev-22 10-fev-22 0
jan-22 10-mar-22 10-mar-22 0
fev-22 14-abr-22 14-abr-22 0
mar-22 12-mai-22 12-mai-22 0
abr-22 9-jun-22 9-jun-22 0
mai-22 14-jul-22 14-jul-22 0
jun-22 11-ago-22 11-ago-22 0
jul-22 08-set-22 08-set-22 0

ago-22 13-out-22 13-out-22 0
set-22 10-nov-22 10-nov-22 0
out-22 09-dez-22 09-dez-22 0

ESTATÍSTICAS DE TÍTULOS
nov-21 10-jan-22 10-jan-22 0
dez-21 08-fev-22 08-fev-22 0
jan-22 09-mar-22 09-mar-22 0
fev-22 08-abr-22 08-abr-22 0
mar-22 09-mai-22 09-mai-22 0
abr-22 08-jun-22 08-jun-22 0
mai-22 08-jul-22 08-jul-22 0
jun-22 08-ago-22 08-ago-22 0
jul-22 08-set-22 08-set-22 0

ago-22 11-out-22 11-out-22 0
set-22 09-nov-22 09-nov-22 0
out-22 12-dez-22 12-dez-22 0

ESTATÍSTICAS EXTERNAS
nov-21 19-jan-22 19-jan-22 0
dez-21 21-fev-22 21-fev-22 0
jan-22 18-mar-22 18-mar-22 0
fev-22 20-abr-22 20-abr-22 0
mar-22 18-mai-22 18-mai-22 0
abr-22 21-jun-22 21-jun-22 0
mai-22 20-jul-22 20-jul-22 0
jun-22 19-ago-22 19-ago-22 0
jul-22 20-set-22 20-set-22 0

ago-22 20-out-22 20-out-22 0
set-22 18-nov-22 18-nov-22 0
out-22 20-dez-22 20-dez-22 0

4.º trim-21 21-fev-22 21-fev-22 0
1.º trim-22 18-mai-22 18-mai-22 0
2.º trim-22 19-ago-22 19-ago-22 0
3.º trim-22 18-nov-22 18-nov-22 0

Banco de 
Portugal

Estatísticas de emissões de títulos
Banco de 
Portugal

Estatísticas de fundos de investimento

Estatísticas de posição de investimento internacional

Banco de 
Portugal

Banco de 
Portugal

Estatísticas da balança de pagamentos



1 2 3 4 5 6 7

Áreas/Operações Estatísticas Entidade
Período de 

Ref.ª Desvio
(n.º dias)

Comentários

Disponibilidade de Informação

Data inicial 
prevista

Data efetiva

4.º trim-21 21-fev-22 21-fev-22 0
1.º trim-22 18-mai-22 18-mai-22 0
2.º trim-22 18-ago-22 18-ago-22 0
3.º trim-22 18-nov-22 18-nov-22 0

dez-21 07-jan-22 07-jan-22 0
jan-22 07-fev-22 07-fev-22 0
fev-22 07-mar-22 07-mar-22 0
mar-22 07-abr-22 07-abr-22 0
abr-22 06-mai-22 06-mai-22 0
mai-22 07-jun-22 07-jun-22 0
jun-22 07-jul-22 07-jul-22 0
jul-22 05-ago-22 05-ago-22 0

ago-22 07-set-22 07-set-22 0
set-22 07-out-22 07-out-22 0
out-22 07-nov-22 07-nov-22 0
nov-22 07-dez-22 07-dez-22 0
dez-21 21-jan-22 21-jan-22 0
jan-22 21-fev-22 21-fev-22 0
fev-22 21-mar-22 21-mar-22 0
mar-22 21-abr-22 21-abr-22 0
abr-22 20-mai-22 20-mai-22 0
mai-22 21-jun-22 21-jun-22 0
jun-22 21-jul-22 21-jul-22 0
jul-22 19-ago-22 19-ago-22 0

ago-22 21-set-22 21-set-22 0
set-22 21-out-22 21-out-22 0
out-22 21-nov-22 21-nov-22 0
nov-22 21-dez-22 21-dez-22 0

3.º trim-21 12-jan-22 12-jan-22 0
4.º trim-21 13-abr-22 13-abr-22 0
1.º trim-22 13-jul-22 13-jul-22 0
2.º trim-22 12-out-22 12-out-22 0

CONTAS NACIONAIS FINANCEIRAS
3.º trim-21 10-jan-22 10-jan-22 0
4.º trim-21 11-abr-22 11-abr-22 0
1.º trim-22 11-jul-22 11-jul-22 0
2.º trim-22 10-out-22 10-out-22 0
3.º trim-21 10-jan-22 10-jan-22 0
4.º trim-21 11-abr-22 11-abr-22 0
1.º trim-22 11-jul-22 11-jul-22 0
2.º trim-22 10-out-22 10-out-22 0

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

Contas nacionais financeiras – transações e patrimónios financeiros
Banco de 
Portugal

Banco de 
Portugal

Activos de reserva (SDDS Plus)
Banco de 
Portugal

Template de reservas internacionais (SDDS Plus)
Banco de 
Portugal

Estatísticas bancárias internacionais em base consolidada
Banco de 
Portugal

Banco de 
Portugal

Estatísticas da dívida externa



1 2 3 4 5 6 7

Áreas/Operações Estatísticas Entidade
Período de 

Ref.ª Desvio
(n.º dias)

Comentários

Disponibilidade de Informação

Data inicial 
prevista

Data efetiva

ESTATÍSTICAS DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
dez-21 31-jan-22 31-jan-22 0
jan-22 28-fev-22 28-fev-22 0
fev-22 31-mar-22 31-mar-22 0
mar-22 29-abr-22 29-abr-22 0
abr-22 31-mai-22 31-mai-22 0
mai-22 30-jun-22 30-jun-22 0
jun-22 29-jul-22 29-jul-22 0
jul-22 31-ago-22 31-ago-22 0

ago-22 30-set-22 30-set-22 0
set-22 31-out-22 31-out-22 0
out-22 30-nov-22 30-nov-22 0
nov-22 30-dez-22 30-dez-22 0
nov-21 20-jan-22 20-jan-22 0
dez-21 22-fev-22 22-fev-22 0
jan-22 21-mar-22 21-mar-22 0
fev-22 21-abr-22 21-abr-22 0
mar-22 19-mai-22 19-mai-22 0
abr-22 22-jun-22 22-jun-22 0
mai-22 21-jul-22 21-jul-22 0
jun-22 22-ago-22 22-ago-22 0
jul-22 21-set-22 21-set-22 0

ago-22 24-out-22 24-out-22 0
set-22 21-nov-22 21-nov-22 0
out-22 21-dez-22 21-dez-22 0
nov-21 03-jan-22 03-jan-22 0
dez-21 01-fev-22 01-fev-22 0
jan-22 02-mar-22 02-mar-22 0
fev-22 01-abr-22 01-abr-22 0
mar-22 02-mai-22 02-mai-22 0
abr-22 01-jun-22 01-jun-22 0
mai-22 01-jul-22 01-jul-22 0
jun-22 01-ago-22 01-ago-22 0
jul-22 01-set-22 01-set-22 0

ago-22 03-out-22 03-out-22 0
set-22 02-nov-22 02-nov-22 0
out-22 02-dez-22 02-dez-22 0

4.º trim-21 25-mar-22 25-mar-22 0
2021 25-mar-22 25-mar-22 0

1.º trim-22 24-jun-22 24-jun-22 0
2º trim-22 23-nov-22 23-nov-22 0

2021 23-nov-22 23-nov-22 0
3º trim-22 23-dez-22 23-dez-22 0

Banco de 
Portugal

Estatísticas do financiamento da administração central (SDDS Plus)
Banco de 
Portugal

Estatísticas do financiamento das administrações públicas (AP)
Banco de 
Portugal

Dívida pública - mensal

Capacidade/necessidade líquida de financiamento e dívida das AP - trimestral/anual
Banco de 
Portugal



1 2 3 4 5 6 7

Áreas/Operações Estatísticas Entidade
Período de 

Ref.ª Desvio
(n.º dias)

Comentários

Disponibilidade de Informação

Data inicial 
prevista

Data efetiva

ENDIVIDAMENTO DO SETOR NÃO FINANCEIRO
nov-21 20-jan-22 20-jan-22 0
dez-21 22-fev-22 22-fev-22 0
jan-22 21-mar-22 21-mar-22 0
fev-22 21-abr-22 21-abr-22 0
mar-22 19-mai-22 19-mai-22 0
abr-22 22-jun-22 22-jun-22 0
mai-22 21-jul-22 21-jul-22 0
jun-22 22-ago-22 22-ago-22 0
jul-22 21-set-22 21-set-22 0

ago-22 24-out-22 24-out-22 0
set-22 21-nov-22 21-nov-22 0
out-22 21-dez-22 21-dez-22 0

ESTATÍSTICAS DAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS DA CENTRAL DE BALANÇOS
3.º trim-21 18-jan-22 18-jan-22 0
4.º trim-21 12-abr-22 12-abr-22 0
1º trim-22 12-jul-22 12-jul-22 0
2º trim-22 11-out-22 11-out-22 0

Quadros do setor (estatísticas dos setores de atividade económica da empresas não financeiras da central de 
balanços)

Banco de 
Portugal

2021 14-out-22 14-out-22 0

ESTATÍSTICAS CAMBIAIS

Taxas de câmbio
Banco de 
Portugal

Diário Diário Diário 0

dez-21 07-jan-22 07-jan-22 0
jan-22 07-fev-22 07-fev-22 0
fev-22 08-mar-22 08-mar-22 0
mar-22 07-abr-22 07-abr-22 0
abr-22 06-mai-22 06-mai-22 0
mai-22 07-jun-22 07-jun-22 0
jun-22 07-jul-22 07-jul-22 0
jul-22 05-ago-22 05-ago-22 0

ago-22 07-set-22 07-set-22 0
set-22 10-out-22 10-out-22 0
out-22 08-nov-22 08-nov-22 0
nov-22 09-dez-22 09-dez-22 0

Índices cambiais
Banco de 
Portugal

Banco de 
Portugal

Estatísticas de endividamento do setor não financeiro
Banco de 
Portugal

Estatísticas das empresas não financeiras da central de balanços



1 2 3 4 5 6 7

Áreas/Operações Estatísticas Entidade
Período de 

Ref.ª Desvio
(n.º dias)

Comentários

Disponibilidade de Informação

Data inicial 
prevista

Data efetiva

ESTATÍSTICAS DE SISTEMAS DE PAGAMENTOS
dez-21 21-jan-22 21-jan-22 0
jan-22 21-fev-22 21-fev-22 0
fev-22 21-mar-22 21-mar-22 0
mar-22 21-abr-22 21-abr-22 0
abr-22 23-mai-22 23-mai-22 0
mai-22 21-jun-22 21-jun-22 0
jun-22 21-jul-22 21-jul-22 0
jul-22 22-ago-22 22-ago-22 0

ago-22 21-set-22 21-set-22 0
set-22 21-out-22 21-out-22 0
out-22 21-nov-22 21-nov-22 0
nov-22 21-dez-22 21-dez-22 0

ESTATÍSTICAS DE EMISSÃO MONETÁRIA
dez-21 17-jan-22 17-jan-22 0
jan-22 14-fev-22 14-fev-22 0
fev-22 14-mar-22 14-mar-22 0
mar-22 18-abr-22 18-abr-22 0
abr-22 16-mai-22 16-mai-22 0
mai-22 17-jun-22 17-jun-22 0
jun-22 15-jul-22 15-jul-22 0
jul-22 12-ago-22 12-ago-22 0

ago-22 16-set-22 16-set-22 0
set-22 17-out-22 17-out-22 0
out-22 14-nov-22 14-nov-22 0
nov-22 16-dez-22 16-dez-22 0

Estatísticas de emissão monetária
Banco de 
Portugal

Estatísticas de sistemas de pagamentos
Banco de 
Portugal
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