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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

No ano de 2009, o Banco de Portugal cumpriu as suas funções no domínio da actividade 

estatística tendo por base os objectivos globais de qualidade e cumprimento rigoroso 

dos prazos de divulgação das mesmas. 

No âmbito da expansão do sistema de difusão estatística, refira-se o conjunto de 

alterações introduzidas no sistema BPstat | Estatísticas online nomeadamente, ao nível 

da reformulação de domínios de informação já existentes e apresentação de novos 

conteúdos estatísticos, bem como da revisão e expansão da metainformação associada. 

Merece também referência a reformulação do sítio institucional do Banco na Internet 

em particular, no que respeita à página dedicada às estatísticas e à apresentação de 

novos conteúdos relativos aos principais Indicadores Económicos e Projecções 

Económicas. 

Em 2009, merece, igualmente, destaque a modernização dos sistemas de informação 

associados à compilação estatística, tendo por base, em vários casos, o desenvolvimento 

informático de novas aplicações para a produção das respectivas estatísticas. Neste 

contexto, saliente-se a entrada em funcionamento de um novo sistema de informação da 

Central de Responsabilidades de Crédito, com a introdução de um conjunto 

significativo de melhorias no funcionamento regular desta base de dados de informação 

sobre responsabilidades de crédito. 

A articulação com as entidades fornecedoras de informação de base, bem como, as 

múltiplas iniciativas na esfera da cooperação nacional e internacional, registadas ao 

longo do ano, reflectem a importância conferida pelo Banco de Portugal à prossecução 

dos objectivos estratégicos definidos para 2009. De entre as actividades desenvolvidas 

nestes domínios merecem referência a intensificação de contactos com as entidades 

reportantes no âmbito de vários sistemas de informação estatística, a aprovação do 

documento “Avaliação do Estado do Sistema Estatístico Nacional – Junho de 2009 (no 

quadro do CSE), a colaboração activa nos trabalhos de compilação das Estatísticas das 

Administrações Públicas, em articulação com o Departamento de Contas Nacionais do 

INE e com a Direcção-Geral do Orçamento e a participação na 57ª Sessão Bianual do 

International Statistical Institute (ISI), subordinada ao tema “Statistics: Our Past, 

Present and Future!”, em que o Banco de Portugal foi responsável pela organização de 
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uma sessão e pela apresentação de diversas comunicações. 
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1. PRODUÇÃO ESTATÍSTICA 

 
A actividade de compilação e divulgação de estatísticas ao longo do ano realizou-se de 

acordo com o calendário de difusão constante do Plano da Actividade Estatística do 

Banco de Portugal para 2009 e tornado público no início do ano. 

Neste contexto, verificou-se a disponibilização na data prevista das 440 ocorrências, em 

termos de divulgação de operações estatísticas, planeadas para 2009 (com uma taxa de 

execução de 100%), estando as mesmas associadas a 26 operações estatísticas distintas 

que se distribuem pelos diferentes domínios de produção estatística da responsabilidade 

do Banco de Portugal (cfr. Quadros apresentados em Anexo).  

 
 

 

 
Actividade Estatística do Banco de Portugal 

 
               

      2009   
Total previsto Nº 440   

Disponibilizadas 

Total 
Nº 440   

% 100,0   

Na data 
Nº 440   

% 100,0   

Com atraso 
Nº 0   

% 0,0   

Não disponibilizadas 
Nº 0   

% 0,0   

    
 

Ao longo do ano observou-se, igualmente, um cumprimento rigoroso dos prazos de 

reporte das estatísticas compiladas pelo Banco de Portugal aos organismos 

internacionais, nomeadamente ao Banco Central Europeu (BCE), ao Banco de 

Pagamentos Internacionais (BIS), à Comissão Europeia (Eurostat), ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE). 

No ano de 2009 foram realizados 1 084 reportes de difusão regular a estes organismos, 

num total de 535 337 séries. 
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2007 % 2008 % 2009 %

Total de reportes 799 tvh: 19% 910 tvh: 14% 1084 tvh: 19%

      desvio* = 0 708 89% 737 81% 565 52%

      desvio* < 0 89 11% 173 19% 519 48%

      desvio* > 0 2 0% 0 0% 0 0%

Total de séries 616 512 tvh: 18,4% 571 764 tvh: - 7% 535 337 tvh: - 6%

* Desvio face à data prevista nos calendários de reporte

Reporte a Organismos Internacionais
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2. EXPANSÃO DO SISTEMA DE DIFUSÃO ESTATÍSTICA 

 

No contexto das actividades relacionadas com a expansão do sistema de difusão 

estatística, o Banco de Portugal reforçou, em 2009, a divulgação da informação 

estatística por si produzida e prosseguiu os esforços no sentido de melhorar a sua 

utilização. 

Ao nível da reformulação do sítio institucional do Banco na Internet, foram 

introduzidos vários ajustamentos na apresentação das estatísticas e iniciou-se a 

divulgação de novos conteúdos, destacando-se a apresentação das novas páginas 

relativas aos principais Indicadores Económicos e Projecções Económicas. 

No âmbito do sistema BPstat | Estatísticas online, o Banco de Portugal assegurou a 

actualização diária da informação estatística (em três momentos: 9:30; 11:30 e 14:30 

horas) de acordo com o calendário disponibilizado no início do ano; procedeu ainda à 

expansão da metainformação e dos domínios estatísticos existentes e à introdução de 

novos domínios estatísticos, cabendo destacar as seguintes acções: 

• Reinício da publicação das estatísticas sobre a actividade consolidada do sistema 

bancário (balanço e demonstração de resultados); 

• Início da divulgação, na componente multidimensional do BPstat, das 

estatísticas monetárias e financeiras relativas ao balanço e taxas de juro das 

instituições financeiras monetárias. A informação divulgada, numa base mensal, 

compreende detalhes sobre a síntese monetária, o balanço do sector das 

instituições financeiras monetárias, empréstimos e depósitos por região (distrito 

e concelho), empréstimos a sociedades não financeiras por sector de actividade e 

taxas de juro praticadas pelas instituições financeiras monetárias em operações 

de depósitos e empréstimos face a particulares e sociedades não financeiras 

(saldos e novas operações); 

• Integração dos Quadros do Sector (informação anual agregada sobre as 

sociedades não financeiras divulgada anualmente pela Central de Balanços do 

Banco de Portugal), com a primeira edição dos dados de 2008, na componente 

multidimensional do BPstat. Estes Quadros, anteriormente difundidos através de 

uma aplicação própria no sítio do Banco de Portugal na Internet, apresentam os 

resultados anuais agregados desde 1991, por “sector de actividade”/”classe de 
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dimensão”, das sociedades não financeiras da Central de Balanços. Na 

publicação dos Quadros do Sector incluiu-se, pela primeira vez, informação 

sobre rácios sectoriais europeus produzidos de forma relativamente harmonizada 

para as sociedades não financeiras de sete países (Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Espanha, França, Itália e Portugal), para os anos de 1999 a 2007; 

• Início da disponibilização das estatísticas sobre o crédito concedido pelas 

instituições financeiras às sociedades não financeiras, compiladas a partir da 

Central de Responsabilidades de Crédito, na componente de séries cronológicas 

do BPstat. A informação divulgada, numa base trimestral, inclui a distribuição 

do crédito concedido e rácios de crédito vencido por região (de acordo com a 

NUTS – Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, níveis II 

e III), sector de actividade económica e escalões de crédito; 

• Inserção de várias alterações e nova informação em diversos domínios 

estatísticos divulgados no BPstat, em particular nos referentes às estatísticas 

cambiais e às estatísticas do Eurosistema; 

• Revisão da metainformação disponibilizada no BPstat com o objectivo de 

completar, actualizar e introduzir uma maior normalização nos textos e termos 

utilizados nos diferentes domínios estatísticos; e, 

• No quadro das actividades planeadas no âmbito do Sistema Estatístico Nacional, 

o Banco de Portugal procedeu, ainda durante o ano de 2009, aos trabalhos de 

elaboração das versões revistas da generalidade dos Documentos Metodológicos 

(versão 2) das estatísticas da sua responsabilidade, tendo igualmente procedido à 

elaboração de dois novos Documentos Metodológicos (versão 1) cobrindo dois 

domínios adicionais da sua difusão estatística corrente: Estatísticas das Finanças 

Públicas e Estatísticas da Emissão Monetária. Os documentos tiveram a sua 

divulgação pública, no dia 25 de Fevereiro de 2010, na página das estatísticas no 

sítio do Banco de Portugal na Internet e na meta informação de contexto do 

sistema BPstat. 

O número de utilizadores registados no BPstat e com subscrições do serviço de alertas 

sobre a informação estatística divulgada continuou a crescer, situando-se em 7572 

utilizadores no final de 2009. 
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O Boletim Estatístico, divulgado pelo Banco de Portugal numa base mensal, integrava 

no final de 2009 cerca de cinco mil séries estatísticas, agrupadas em trinta e três 

secções, correspondendo cada uma a um diferente domínio estatístico. Em 2009, na 

sequência da cessação do funcionamento do Mercado Monetário Interbancário, a 

informação sobre este mercado deixou de ser publicada no Boletim Estatístico, 

continuando as séries históricas a estar disponíveis no BPstat. 

Evolução do Boletim Estatístico 
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O Banco de Portugal iniciou, em 2009, o reporte regular ao Banco Central Europeu de 

informação estatística sobre activos e passivos de fundos de investimento (FI), ao abrigo 

do Regulamento BCE/2007/8 e da Orientação BCE/2007/9. A principal fonte de 

informação para a compilação destas estatísticas é a Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM). De acordo com os novos requisitos, o reporte de informação 

sobre a actividade dos FI passou de trimestral a mensal e inclui um maior detalhe, 

resultante do envio de informação relativa a posições em fim de período e a fluxos 

(reclassificações e variações de valor), desagregados por doze tipos de FI, tendo em 

consideração a sua política de investimento e a variabilidade de capital. 

Foram efectuados em 2009 dois testes de reporte ao BCE de Contas Nacionais 

Financeiras no prazo de oitenta dias, no âmbito do contributo nacional para a redução 

do actual prazo de disponibilização de cento e vinte para noventa dias das contas da área 

do euro por parte do BCE. Assinale-se, também, o início do reporte regular ao BCE das 

estatísticas do subsector das Sociedades de Seguros e Fundos de Pensões com um 

desfasamento de oitenta dias face ao período de referência. Destaque, ainda, para o 

primeiro reporte ao BIS de informação de patrimónios financeiros por sector 

institucional e para o início do reporte regular de informação trimestral no âmbito dos 

Indicadores de Solidez Financeira (Financial Soundness Indicators) do FMI. 
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3. MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 

 
 

Em 2009, prosseguiu a modernização dos sistemas de informação que suportam a 

recolha e o tratamento da informação estatística. 

Ao nível da “Central de Responsabilidades de Crédito” (CRC), entrou em 

funcionamento um novo sistema de informação, que introduziu um conjunto 

significativo de melhorias no funcionamento regular deste serviço, que vieram reforçar 

a sua importância para a gestão do risco de crédito pelo sistema financeiro e para várias 

funções do Banco de Portugal: estatística, supervisão, análise da estabilidade financeira 

e política monetária.  

As melhorias introduzidas por este novo sistema, que se encontra regulamentado pelo 

Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de Outubro, e pela Instrução do Banco de Portugal n.º 

21/2008, consubstanciaram-se, nomeadamente, em novos mecanismos de identificação 

das pessoas singulares (utilização e validação do Número de Identificação Fiscal como 

chave de identificação), num maior detalhe na caracterização das responsabilidades de 

crédito e na qualidade e disponibilidade dos serviços de consulta para as instituições 

participantes. Ainda no mês de Dezembro, teve início o projecto de desenvolvimento de 

um sistema de exploração estatística da nova CRC integrado na estratégia de Business 

Intelligence preconizada para a função estatística do Banco. 

No âmbito das “Estatísticas Monetárias e Financeiras” (EMF), iniciou-se o projecto 

relativo à reformulação do sistema de compilação das estatísticas de instituições 

financeiras monetárias (IFM), que tem como principal objectivo a preparação do 

sistema de informação para reporte ao BCE dos novos requisitos determinados pelos 

Regulamentos BCE/2008/38 e BCE/2009/7, relativos ao balanço do sector das IFM e às 

estatísticas das taxas de juro praticadas pelas IFM em operações de depósitos e 

empréstimos face às famílias e às sociedades não financeiras, respectivamente. 

Na sequência da publicação do novo regulamento BCE/2008/30, relativo às estatísticas 

de activos e passivos das sociedades e fundos de titularização de créditos, no qual se 

estabelece um novo reporte trimestral de informação (a ter início no princípio de 2010) 

relativo à actividade daquelas entidades (informação sobre posições em fim de período e 
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transacções), iniciou-se, em 2009, o projecto de desenvolvimento informático de uma 

aplicação para processamento destas estatísticas. 

Por seu turno, e na sequência do Regulamento BCE/2007/8 e da Orientação 

BCE/2007/9, concluiu-se o desenvolvimento informático de uma aplicação de 

processamento para as estatísticas de activos e passivos de fundos de investimento, cujo 

reporte regular ao BCE teve início, como referido no capítulo anterior, no ano de 2009. 

No âmbito das “Estatísticas de Balança de Pagamentos e de Posição de Investimento 

Internacional” (BoP/PII) observaram-se, em 2009, melhorias relevantes ao nível dos 

sistemas de informação, destacando-se neste domínio o aproveitamento da Informação 

Empresarial Simplificada (IES), na componente das empresas com relações económicas 

com o exterior, e a integração da informação disponibilizada pelo FMI, no âmbito do 

Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS), relativa à distribuição geográfica das 

posições em fim de período dos passivos de investimento de carteira. 

Ainda no domínio destas estatísticas, iniciaram-se os trabalhos de desenvolvimento de 

uma solução informática para exploração estatística das respostas ao Questionário aos 

Stocks de Investimento Internacional (QINV), o qual foi lançado pela segunda vez em 

2009. 

No domínio da compilação da informação estatística para as “Contas Nacionais 

Financeiras” (CNF) foram introduzidas várias melhorias, designadamente no que 

respeita às contas de Sociedades de Seguros e Fundos de Pensões, de Outros 

Intermediários Financeiros e Auxiliares Financeiros e ao alargamento da utilização dos 

dados da IES. 

Com o objectivo de assegurar o reporte de contas financeiras ao BCE, numa fase de 

teste, no prazo de 80 dias (no âmbito do contributo nacional para a redução do actual 

prazo de disponibilização de 120 para 90 dias das contas da área do euro por parte do 

BCE), foram introduzidas alterações ao actual ciclo de produção. Estas passaram, quer 

pela antecipação da disponibilização da informação de base, quer por um maior recurso 

a técnicas de estimação através de indicadores auxiliares. 

No domínio das “Estatísticas de Títulos”, prosseguiram os trabalhos de alargamento da 

cobertura de informação estatística no âmbito do Sistema Integrado de Estatísticas de 

Títulos (SIET), nomeadamente nas vertentes relacionadas com as estatísticas de 
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emissões e carteiras de títulos e com a articulação com a base de dados centralizada de 

títulos do Sistema Europeu de Bancos Centrais (CSDB). 

No que diz respeito às estatísticas de carteiras de títulos, é de referir, o 

desenvolvimento, em 2009, de um procedimento para a valorização de Obrigações do 

Tesouro ao valor de mercado. 

Em 2009, teve, ainda, início o projecto de integração de informação proveniente da 

CSDB na base de dados de títulos do Banco de Portugal. 

No domínio da “Central de Balanços” (CB) e no contexto da produção dos resultados 

para o ano de 2008, relativos a mais de 300 mil empresas, foram convertidas todas as 

séries dos Quadros do Sector, de 1991 a 2008, para a nova Classificação Portuguesa das 

Actividades Económicas (CAE-Rev3), os quais foram divulgados pela primeira vez, 

como vimos anteriormente, através da componente multidimensional do BPstat. Para o 

efeito, foi efectuada pela Central de Balanços uma nova estimativa sobre os universos 

anuais das sociedades não financeiras portuguesas, justificada pela disponibilização 

recente de informação mais detalhada e exaustiva sobre as empresas não financeiras, na 

sequência da implementação da IES e do Sistema de Informação da Classificação 

Portuguesa de Actividades Económicas (SICAE). 

A produção estatística efectuada pela Central de Balanços teve por base o controlo de 

qualidade detalhado dos dados de mais de 20 mil empresas, de modo a assegurar a 

coerência da informação no período em análise, a consistência temporal dos dados 

relativos à mesma empresa e a conformidade com os conceitos estatísticos e com a 

informação existente noutras bases de dados geridas pelo Banco de Portugal. Note-se 

que as empresas analisadas em 2009 representam mais de 75 por cento dos montantes 

do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e do Total de Activo publicados para o total das 

empresas não financeiras da Central de Balanços, tanto em termos trimestrais como 

anuais. 
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4. REFORÇO DA ARTICULAÇÃO COM OS FORNECEDORES DE 
INFORMAÇÃO 

 
 
Em 2009, o Banco de Portugal deu uma especial atenção ao desenvolvimento de 

iniciativas de melhoria das formas de articulação com as entidades reportantes nos 

domínios das estatísticas da sua responsabilidade. 

Assim, o ano ficou marcado por uma forte intensidade de contactos com as entidades 

reportantes no âmbito da “Central de Responsabilidades de Crédito”, em virtude da 

entrada em funcionamento do novo sistema de informação mencionado no Capítulo 

anterior. 

No domínio das “Estatísticas Monetárias e Financeiras”, em 2009, teve lugar uma 

apresentação ao conjunto das instituições reportantes sobre a reformulação do 

respectivo sistema, com o objectivo de lhes dar a conhecer as alterações aos quadros de 

reporte das estatísticas de balanço e de taxas de juro decorrentes dos novos 

regulamentos do BCE neste domínio. Neste contexto, foram identificadas as principais 

alterações a introduzir na nova Instrução do Banco de Portugal sobre esta matéria, assim 

como as características essenciais da solução tecnológica para reporte desta informação 

ao Banco de Portugal. Ainda no âmbito deste projecto, refira-se a disponibilização às 

entidades reportantes da documentação técnica relativa ao novo formato de reporte, o 

qual entrará em vigor no próximo mês de Julho com a comunicação da informação 

relativa a Junho de 2010. 

Ao nível das “Estatísticas de Balança de Pagamentos e de Posição de Investimento 

Internacional” e da “Central de Balanços”, intensificou-se o contacto directo com os 

reportantes de informação de base, na sequência do QINV, no mês de Maio, e da 

realização de um exercício de comparação entre os dados reportados pelas empresas não 

financeiras, relevantes no domínio do comércio internacional de bens e serviços, que 

reportam para o sistema da BoP/PII e para o sistema da CB através da IES. Este 

exercício revelou-se, aliás, um importante elemento adicional de controlo de qualidade, 

contribuindo para a melhoria das estatísticas que usam esta informação. 

Ainda, no âmbito da BoP/PII merece, igualmente, referência o novo Regulamento (CE) 

nº 924/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009 sobre 

pagamentos transfronteiras no espaço Comunitário. Este Regulamento instituiu um 

novo limiar de 50 000 euros na comunicação da informação estatística por parte dos 
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bancos e outros prestadores de serviços de pagamento relativa a operações dos seus 

clientes, em vigor desde 1 de Janeiro de 2010. A aprovação deste Regulamento 

determinou, em Dezembro de 2009, a publicação da Instrução do Banco de Portugal nº 

34/2009, relativa às Estatísticas das Operações com o Exterior, cuja principal alteração 

face à anterior consiste na definição do referido limiar de 50 000 euros. Nestes termos, o 

sistema de liquidações bancárias, que configura actualmente um dos pilares do actual 

sistema de compilação das estatísticas da balança de pagamentos, encontra-se em fase 

de reformulação, prevendo-se que o mesmo seja reforçado com informação obtida 

directamente junto das empresas envolvidas nas operações com o exterior. 
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5. INCREMENTO DA COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
No âmbito do Conselho Superior de Estatística (CSE), e em conformidade com a Lei do 

Sistema Estatístico Nacional (SEN), o Banco de Portugal, na qualidade de autoridade 

estatística, apresentou, ao longo do ano de 2009, relatórios trimestrais sobre a evolução 

das actividades planeadas no domínio da função estatística da sua responsabilidade. 

Ainda neste contexto, foi apresentado no CSE o Plano da Actividade Estatística do 

Banco de Portugal para o ano de 2010, compreendendo um conjunto específico de 

actividades a desenvolver no quadro dos seguintes três novos objectivos estratégicos 

definidos para a função estatística do Banco de Portugal para o triénio de 2010 a 2012: 

i. Assegurar a evolução e o aperfeiçoamento dos sistemas de informação, 

respondendo de forma eficiente aos novos requisitos estatísticos nacionais e 

internacionais; 

ii. Optimizar a exploração das bases de micro dados geridas pelo Departamento de 

Estatística do Banco de Portugal (sistema integrado de estatísticas de títulos, 

central de responsabilidades de crédito e central de balanços) no contexto da 

integração dos sistemas de informação estatística; e, 

iii. Aperfeiçoar as formas de comunicação da informação estatística, melhorando a 

sua utilização e promovendo a literacia estatística. 

Também na esfera da participação do Banco de Portugal na actividade do CSE, merece 

referência o facto de serem asseguradas por representantes do Banco a presidência da 

Secção Permanente de Coordenação Estatística e de quatro Grupos de Trabalho, a saber:  

• Estatísticas Monetárias e Financeiras;  

• Relações Económicas com o Exterior;  

• Contas Nacionais e Regionais; e  

• Estatísticas do Mercado de Trabalho.  

De entre as actividades desenvolvidas, ao longo do ano de 2009, pela Secção 

Permanente de Coordenação Estatística refira-se a aprovação do documento “Avaliação 

do Estado do Sistema Estatístico Nacional – Junho de 2009”, documento este cuja 

elaboração foi coordenada pelo Presidente da SPCE. 
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Igualmente no domínio do CSE, o Banco de Portugal efectuou uma apresentação no 

Grupo de Trabalho das Estatísticas Monetárias e Financeiras relativa às inovações e 

alterações introduzidas pelos novos regulamentos do BCE no domínio destas 

estatísticas. 

No contexto do CSE, foi, também, dado um forte apoio à conclusão dos trabalhos que 

tornaram possível a entrada em funcionamento, no início de Abril, do SICAE - Sistema 

de Informação da Classificação Portuguesa de Actividades Económicas, em cujo 

desenvolvimento participaram diversas entidades públicas (Instituto Nacional de 

Estatística, Ministério da Justiça, Ministério das Finanças e da Administração Pública, 

Banco de Portugal e Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social). Este novo 

sistema constitui um marco de grande relevância para o País e, em particular, para o 

Sistema Estatístico Nacional. 

Ainda no domínio da articulação com o INE, mas agora na vertente das sociedades não 

financeiras, é de destacar o trabalho conjunto relativo à redefinição da metodologia de 

apuramento da amostra do Inquérito Trimestral às Empresas Não Financeiras, tendo 

sido identificadas as empresas que foram objecto de inquirição no ano de 2009. 

Em 2009, o Departamento de Estatística do Banco de Portugal continuou a ter uma 

participação activa nos trabalhos de compilação das Estatísticas das Administrações 

Públicas, em articulação com o Departamento de Contas Nacionais do INE e com a 

Direcção-Geral do Orçamento, ao abrigo do Acordo de Cooperação Institucional 

estabelecido em 2006. No quadro deste acordo, o Banco de Portugal participou na 

preparação dos reportes de Março e de Setembro de 2009 efectuados por Portugal no 

âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos, sendo de notar que o segundo reporte 

já foi efectuado de acordo com os novos requisitos aprovados pelo Comité de 

Estatísticas Monetárias, Financeiras e de Balança de Pagamentos (CMFB), relativos aos 

detalhes sobre o impacte das medidas governamentais no âmbito da crise financeira. 

É também de destacar, em 2009, a intensificação dos trabalhos de cooperação com o 

INE no domínio da definição de uma metodologia comum para a elaboração da conta 

não financeira do Sector Financeiro, nomeadamente ao nível da delimitação do universo 

e da criação de uma chave de correspondência entre as rubricas contabilísticas e as 

rubricas de contabilidade nacional. 
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O Banco de Portugal, em parceria com o INE, tem vindo a prestar infomação no âmbito 

do “Contact Group on the Statistical Measurement of Assets and Liabilities of Pension 

Schemes in General Government”, o qual foi criado no contexto da revisão do Sistema 

Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC). 

Finalmente, refira-se a celebração, em Dezembro de 2009, de um Protocolo entre o 

Banco de Portugal e o INE com vista à realização do Inquérito à Situação Financeira 

das Famílias residentes em Portugal (ISFF). 

Ainda no quadro da cooperação nacional, registe-se a publicação de um artigo sobre a 

“Função Estatística do Banco de Portugal” no Suplemento de Primavera (2009) da 

Sociedade Portuguesa de Estatística. 

A representação institucional do Banco de Portugal em diversos grupos de trabalho 

nacionais e internacionais continuou a constituir uma prioridade importante no domínio 

da função estatística, reflectindo-se a reputação do Banco de Portugal a este nível nos 

seguintes marcos observados em 2009: 

• Participação activa na 57ª Sessão Bianual do International Statistical Institute 

(ISI), subordinada ao tema “Statistics: Our Past, Present and Future!”, 

realizada em Durban, na África do Sul, entre os dias 16 e 22 de Agosto de 2009; 

o Banco de Portugal foi responsável pela organização de uma sessão e pela 

apresentação de diversas comunicações. 

No que respeita à participação da delegação do Banco de Portugal na referida 

Sessão do ISI, destaca-se, em primeiro lugar, a responsabilidade pela 

organização de uma Special Topic Contributed Paper Meeting (STCPM): 

STCPM 77 – “Institutional cooperation and technical assistance — steps 

towards developed statistical systems”. O Banco de Portugal participou 

directamente em duas das sete Invited Paper Meetings (IPMs), patrocinadas ou 

co-patrocinadas pelo Irving Fischer Committee (IFC), a IPM 68 – “Risks in 

Finance — the state of the art in statistical methods” e a IPM 72 – “Measuring 

access to monetary and financial services”, tendo participado, ainda, nas 

seguintes duas sessões: STCPM 62 – “Data issues related to the financial 

crisis” e Contributed Paper Meeting (CPM) 87 – “Finance and banking”; 

• Antecedendo a reunião do ISI realizaram-se em Durban, respectivamente nos 

dias 14 e 16 de Agosto, os seguintes dois eventos em que o Banco de Portugal 
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também participou: Seminário sobre “Economic and financial convergence en 

route to regional economic integration: experience, prospects and statistical 

issues amidst global financial turmoil” e Reunião do Comité Executivo do IFC; 

• Conclusão dos trabalhos no contexto do Advisory Group on Securities Holdings 

Statistics, sob liderança da representação do Banco de Portugal no Comité de 

Estatísticas do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC); 

• Participação do Banco de Portugal, como discussant, no Workshop on Pensions, 

organizado em conjunto pelo BCE e pelo Eurostat, com o objectivo de divulgar 

as experiências dos países do Contact Group on Pensions relativas à compilação 

de informação para o cálculo das responsabilidades com pensões das 

Administrações Públicas no âmbito do novo Sistema Europeu de Contas. Esta 

participação deu origem a um documento que serviu de base à discussão no 

painel “Country experiences in compiling pension entitlements”, a disponibilizar 

pelo BCE no Electronic Book on Pensions o qual congrega todos os contributos 

para o referido Workshop. 

No âmbito das relações internacionais no domínio da função estatística há, ainda, a 

salientar a realização de apresentações pelo Banco de Portugal nos seguintes eventos 

ocorridos em 2009: 

i. Reunião anual do Comité Europeu das Centrais de Balanços – apresentações 

subordinadas aos temas, “Dissemination of statistical information based on the 

Portuguese CBSD”, “Harmonization and Simplification of the classification of 

economic activities system in Portugal” e “Use of IFRS real cases: tentative 

analysis with ERICA 1 database”; 

ii. Workshop JOOS – Joint Offer of Services, organizado em parceria com o 

Working Group on Risk Assessment do Comité Europeu das Centrais de 

Balanços, no âmbito das actividades de avaliação do risco de crédito no Banco 

de Portugal. Das várias apresentações efectuadas pelo Banco de Portugal neste 

evento destacam-se as seguintes: “Characterisation of the central credit 

register” e “Characterisation of the central balance-sheet database”; 

iii. Workshop organizado conjuntamente pelo Working Group on Monetary and 

Financial Statistics e pelo Working Group on Credit Registers, do Banco 

Central Europeu, sobre o tema “The use of central and private credit registers’ 
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data”. Neste âmbito foi realizada a apresentação “The Portuguese CCR: main 

features and use for statistical purposes”;  

iv. Seminário organizado pelo Banco de Portugal com a participação do Director 

das Estatísticas da OCDE, subordinado ao tema “How to transform statistics 

into knowledge? A key question for the future of official statistics”; 

v. Workshop organizado pelo BCE – apresentação intitulada “Derivation of 

transactions for ICPF statistics”, sobre o cálculo de transacções no âmbito das 

estatísticas de sociedades de seguros e fundos de pensões; 

vi. Conferência do EUROMED Migration Project II - Working Group IV – 

apresentação subordinada ao tema “The Central Bank perspective on migrants’ 

remittances”, efectuada no âmbito da “Session 3 – Financial Access among 

remittance transfers”; 

vii. Workshop organizado pelo BCE e o Eurostat sobre Investimento Directo – 

apresentação intitulada “Collection of FDI data from entities without physical 

presence”; e, 

viii. Seminário anual sobre Contas Financeiras organizado pelo BCE - apresentação 

intitulada “Compilation of Financial Accounts: the Portuguese experience”. 

Ainda no domínio da articulação e cooperação internacional o Banco de Portugal 

manteve a sua participação nas actividades dos comités e grupos de trabalho que 

funcionam sob a égide dos diversos organismos internacionais, com vista ao 

desenvolvimento e revisão de metodologias que permitam a harmonização de práticas e 

o consequente aumento da qualidade e comparabilidade internacional dos dados 

estatísticos.  

Em particular, foram elaborados contributos metodológicos no âmbito da revisão do 

SEC, os quais têm sido coordenados pelo Eurostat e têm contado com uma intervenção 

mais aprofundada do BCE nos capítulos relativos à classificação dos sectores 

institucionais e à caracterização das transacções financeiras.  

Neste âmbito merece destaque o seminário interno organizado pelo Departamento de 

Estatística do Banco de Portugal sobre a "Revisão dos manuais internacionais de 

compilação de estatísticas", com o objectivo de fazer um ponto de situação sobre os 

principais aspectos e calendários de implementação da revisão do Sistema de Contas 
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Nacionais das Nações Unidas, do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, do 

Manual de Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional do 

Fundo Monetário Internacional e do Manual de Investimento Directo da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. 

Em 2009, o Banco de Portugal continuou a estar envolvido num significativo número de 

iniciativas no âmbito da cooperação e assistência técnica internacional no domínio da 

função estatística. Em particular, merece destaque a recepção no Banco de Portugal de 

delegações das seguintes entidades: 

i. FMI, para avaliação de iniciativas de cooperação com os Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP), designadamente no âmbito das estatísticas 

monetárias e financeiras; 

ii. Statistics Canada, no âmbito da Central de Balanços – apresentação sobre a IES, 

em colaboração com o INE; 

iii. Equipa da CSDB do BCE, tendo como objectivo conhecer os procedimentos de 

produção estatística de emissões e carteiras de títulos e de fundos de 

investimento, bem como a utilização das estatísticas de títulos nas contas 

financeiras e na balança de pagamentos; 

iv. Banco da Lituânia, com a finalidade de adquirir conhecimentos sobre os 

aspectos informáticos da solução desenvolvida para a nova CRC e utilização 

desta base de dados para efeitos de estatística, supervisão e análise de 

estabilidade financeira;  

v. Banco Nacional da Bélgica, para troca de informação sobre as funções da Área 

da Balança de Pagamentos e da Central de Responsabilidades de Crédito; 

vi. Banco Nacional da Dinamarca, no âmbito das estatísticas monetárias e 

financeiras relativas ao balanço e taxas de juro das instituições financeiras 

monetárias; 

vii. Banco Nacional de Angola, estágio de formação sobre qualidade estatística e 

auditoria estatística; 

viii. Banco de Moçambique, estágios de formação no domínio da Central de 

Balanços; 
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ix. State Administration of Foreign Exchange da República Popular da China, sobre 

a “Liberalização do sistema financeiro e dos movimentos de capitais em 

Portugal”; 

x. Instituto Nacional de Estatística da Turquia, acção de formação sobre 

contabilidade pública; 

xi. Instituto Nacional de Estatística de Moçambique, no domínio das contas 

nacionais financeiras; 

xii. L'Office des Changes du Royaume du Maroc, sobre as estatísticas da balança de 

pagamentos; e, 

xiii. Embaixada da República Popular da China, sobre “Comércio Internacional”, 

em colaboração com o INE. 

Refira-se, ainda, a visita do Banco de Portugal ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística e ao Banco Central do Brasil, no âmbito do Protocolo de Cooperação 

estabelecido entre o Banco de Portugal e aquelas instituições no domínio das contas 

nacionais financeiras. 
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6. RECURSOS E MEIOS 
 

Os recursos e meios associados às funções estatísticas da responsabilidade do Banco de 

Portugal encontram-se maioritariamente concentrados no Departamento de Estatística1

                                                 
1 Refira-se que outros Departamentos do Banco de Portugal contribuem também para a produção corrente 
de algumas das estatísticas objecto de publicação regular, como é o caso das Estatísticas de Sistemas de 
Pagamentos e das Estatísticas de Emissão Monetária, embora a respectiva difusão seja, em ambos os 
casos, da responsabilidade do Departamento de Estatística. 

, 

estando garantidas, de igual modo, por aquele Departamento, as actividades 

relacionadas com a compilação estatística corrente integrada no quadro do SEN. 

Com efeito, a Lei do Sistema Estatístico Nacional (Lei n.º 22/2008, de 13 de Maio) que, 

entre outros aspectos, confere a qualidade de autoridade estatística ao Banco de 

Portugal, consagra as suas atribuições no SEN, em perfeita consonância com as 

previstas na sua Lei Orgânica, (Lei n.º 5/98 de 31 de Janeiro, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos‐Lei n.º 118/2001, de 17 de Abril, n.º 50/2004, de 10 de 

Março, e n.º 39/2007, de 20 de Fevereiro) que estabelece, no seu Artigo 13º, 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”, estipulando ainda que “o 

Banco pode exigir a qualquer entidade, pública ou privada, que lhe sejam fornecidas 

directamente as informações necessárias para cumprimento do estabelecido no número 

anterior ou por motivos relacionados com as suas atribuições”. Acresce que, nos termos 

da Lei do SEN, 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 Banco Central Europeu (BCE) no âmbito estatístico (cfr. Artigo 

20º). 

Assinale-se o facto de em 2009 o Departamento de Estatística do Banco de Portugal ter 

sido objecto de uma reestruturação, visando melhorar a eficiência e a eficácia do seu 

desempenho no domínio das suas responsabilidades. O número de recursos humanos 

dedicados à compilação regular das estatísticas compreendidas no âmbito das 

actividades do SEN manteve-se relativamente estável ao longo do ano em referência, 

como pode ser observado no seguinte quadro: 
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Produção Estatística 
Recursos Humanos 

2008 2009 Variação (%) 

Estatísticas das Instituições Financeiras 
Monetárias 8 8 --- 

Estatísticas das Instituições Financeiras 
Não Monetárias 2 2 --- 

Estatísticas da Central de 
Responsabilidades de Crédito 2 2 --- 

Estatísticas de Mercados de Títulos 10 11 10% 

Estatísticas da Balança de Pagamentos 22 22 --- 

Estatísticas da Posição de Investimento 
Internacional 10 10 --- 

Estatísticas das Contas Nacionais 
Financeiras 4 4 --- 

Estatísticas das Finanças Públicas 2 2 --- 

Estatísticas das Empresas Não Financeiras 
da Central de Balanços (CB) 3 3 --- 

Estatísticas Cambiais 2 2 --- 

Estatísticas de Sistemas de Pagamentos 2 2 --- 

Estatísticas de Emissão Monetária 2 2 --- 

Actividades transversais    

Difusão estatística 6 6 --- 

Desenvolvimento metodológico 3 3 --- 

Auditoria estatística 3 4 33,3% 

Total de Efectivos 81 83 2,47% 

 

A função estatística do Banco de Portugal beneficiou dos recursos informáticos 

necessários ao desenvolvimento dos sistemas de informação, os quais foram 

disponibilizados pelo Departamento de Organização, Sistemas e Tecnologias de 

Informação, com recurso pontual a soluções de outsourcing, de acordo com o Plano de 
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Actividades em Sistemas e Tecnologias de Informação do Banco de Portugal elaborado 

e aprovado para o ano de 2009. Assim, no âmbito da função estatística foi possível 

desenvolver, ao longo de 2009, os seguintes projectos integrados no referido plano: 

• Reformulação do sistema de informação da CRC – Este projecto, que teve a sua 

conclusão no ano de 2009, permitiu a reformulação do sistema de informação da 

central de responsabilidades de crédito nas vertentes de utilização interna e 

externa da informação desta central; 

• Reformulação da Central de Balanços (fase 2) – Este projecto visou a 

reformulação do sistema de informação da Central de Balanços com incidência, 

designadamente, sobre os módulos de recepção, controlo e tratamento da 

informação de base; 

• Novas componentes do Sistema Integrado de Estatísticas de Títulos (SIET) – 

Este projecto permitiu o desenvolvimento de componentes aplicativas para: (a) 

integração no SIET da informação sobre títulos estrangeiros detidos por 

entidades residentes; e, (b) produção de ficheiros com informação sobre títulos 

nacionais para integração na CSDB; 

• Estatísticas dos Fundos de Investimento (OIF) – Este projecto teve como 

objectivo a adaptação dos sistemas de produção de estatísticas de fundos de 

investimento e de fundos e sociedades de titularização de créditos aos novos 

requisitos do Banco Central Europeu; e, 

• BPstat – Estatísticas das Instituições Financeiras Monetárias – Este projecto teve 

como objectivo integrar, na componente multidimensional do BPstat, as 

estatísticas de balanço e de taxas de juro das IFM. 

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 Sistema Europeu de Bancos Centrais, e dando cumprimento 

ao que se encontra consagrado sobre esta 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. Estes documentos são 

objecto de publicação em Diário da República após essa aprovação. O balanço, 

demonstração de resultados e as respectivas notas às demonstrações financeiras podem 
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ser, igualmente, consultados no Relatório e Contas que integra o Relatório do Banco de 

Portugal publicado anualmente.  
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ANEXOS RELEVANTES  
 
Apresenta-se, seguidamente, informação detalhada sobre a difusão estatística realizada 

pelo Banco de Portugal, em 2009. Anexam-se, para o efeito, os seguintes quadros: 

• Quadro 1 - Acompanhamento da execução do Plano de Actividades, por Área 

Estatística, para as operações estatísticas  

• Quadro 1A - Disponibilidade da Informação das Operações Estatísticas, na Data 

Prevista 

• Quadro 2 - Acompanhamento da execução do Plano de Actividades, por Área 

Estatística - Edição de Publicações - 2009 

• Quadro 2A - Publicações Editadas na data Prevista 



Nº % Nº % Per. Hóm.
% Nº % Per. Hóm.

% Nº % Per. Hóm.
%

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

Total 26 440 440 100,0 440 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 4 40 40 100,0 40 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 3 12 12 100,0 12 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 1 4 4 100,0 4 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

ESTATÍSTICAS DE MERCADOS DE TÍTULOS

BP 1 12 12 100,0 12 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 2 24 24 100,0 24 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 4 32 32 100,0 32 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 2 8 8 100,0 8 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 2 13 13 100,0 13 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 3 6 6 100,0 6 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 2 265 265 100,0 265 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 1 12 12 100,0 12 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

BP 1 12 12 100,0 12 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

Quadro 1 - Execução do Plano de Actividades, por Área Estatística, para as operações estatísticas
Disponibilidade da Informação - Ano de 2009

Ocorrências

Total 
previsto 

para o ano

Disponibilizadas

Na data prevista Com atraso
Não Disponibilizadas

Total
Número de 
Operações 
Estatísticas

Áreas/Entidade

ESTATÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETÁRIAS

ESTATÍSTICAS DE SISTEMAS DE PAGAMENTOS

ESTATÍSTICAS DAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS DA CENTRAL DE BALANÇOS (CB)

ESTATÍSTICAS DE EMISSÃO MONETÁRIA

ESTATÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO MONETÁRIAS

ESTATÍSTICAS DA BALANÇA DE PAGAMENTOS

ESTATÍSTICAS DA CENTRAL DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO

ESTATÍSTICAS CAMBIAIS

ESTATÍSTICAS DA POSIÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL

CONTAS NACIONAIS FINANCEIRAS

ESTATÍSTICAS DAS FINANÇAS PÚBLICAS



1 2 3 4 5 6 7

ESTATÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETÁRIAS

Nov-08 12-Jan-09 12-Jan-09 0

Dez-08 9-Fev-09 9-Fev-09 0

Jan-09 9-Mar-09 9-Mar-09 0

Fev-09 6-Abr-09 6-Abr-09 0

Mar-09 11-Mai-09 11-Mai-09 0

Abr-09 15-Jun-09 15-Jun-09 0

Mai-09 13-Jul-09 13-Jul-09 0

Jun-09 10-Ago-09 10-Ago-09 0

Jul-09 7-Set-09 7-Set-09 0

Ago-09 6-Out-09 6-Out-09 0

Set-09 9-Nov-09 9-Nov-09 0

Out-09 7-Dez-09 7-Dez-09 0

Dez-08 12-Jan-09 12-Jan-09 0

Jan-09 9-Fev-09 9-Fev-09 0

Fev-09 9-Mar-09 9-Mar-09 0

Mar-09 6-Abr-09 6-Abr-09 0

Abr-09 11-Mai-09 11-Mai-09 0

Mai-09 15-Jun-09 15-Jun-09 0

Jun-09 13-Jul-09 13-Jul-09 0

Jul-09 10-Ago-09 10-Ago-09 0

Ago-09 7-Set-09 7-Set-09 0

Set-09 6-Out-09 6-Out-09 0

Out-09 9-Nov-09 9-Nov-09 0

Nov-09 7-Dez-09 7-Dez-09 0

Dez-08 19-Mar-09 19-Mar-09 0

Mar-09 23-Jun-09 23-Jun-09 0

Jun-09 21-Set-09 21-Set-09 0

Set-09 23-Dez-09 23-Dez-09 0

Novas datas de divulgação para os meses de Junho e Julho 
definidas em conformidade com o calendário de difusão do 
Eurosistema (estabelecido em Janeiro de 2009) . 

Novas datas de divulgação para os meses de Junho e Julho 
definidas em conformidade com o calendário de difusão do 
Eurosistema (estabelecido em Janeiro de 2009) . 

Desvio
(nº dias)

Quadro 1A  - Disponibilidade da Informação das Operações Estatísticas, na Data Prevista

Áreas/Operações Estatísticas Entidade Período de 
Refª

Disponibilidade de Informação

ComentáriosData inicial 
prevista Data efectiva 

Estatísticas de balanço do BP

Estatísticas de balanço das OIFM BP

Estatísticas de custos e proveitos por natureza das OIFM BP

BP



1 2 3 4 5 6 7

Desvio
(nº dias)

Áreas/Operações Estatísticas Entidade Período de 
Refª

Disponibilidade de Informação

ComentáriosData inicial 
prevista Data efectiva 

Nov-08 12-Jan-09 12-Jan-09 0

Dez-08 9-Fev-09 9-Fev-09 0

Jan-09 9-Mar-09 9-Mar-09 0

Fev-09 6-Abr-09 6-Abr-09 0

Mar-09 11-Mai-09 11-Mai-09 0

Abr-09 15-Jun-09 15-Jun-09 0

Mai-09 13-Jul-09 13-Jul-09 0

Jun-09 10-Ago-09 10-Ago-09 0

Jul-09 7-Set-09 7-Set-09 0

Ago-09 6-Out-09 6-Out-09 0

Set-09 9-Nov-09 9-Nov-09 0

Out-09 7-Dez-09 7-Dez-09 0

ESTATÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO MONETÁRIAS

Dez-08 19-Mar-09 19-Mar-09 0

Mar-09 23-Jun-09 23-Jun-09 0

Jun-09 21-Set-09 21-Set-09 0

Set-09 23-Dez-09 23-Dez-09 0

Dez-08 19-Mar-09 19-Mar-09 0

Mar-09 23-Jun-09 23-Jun-09 0

Jun-09 21-Set-09 21-Set-09 0

Set-09 23-Dez-09 23-Dez-09 0

Dez-08 19-Fev-09 19-Fev-09 0

Mar-09 21-Mai-09 21-Mai-09 0

Jun-09 20-Ago-09 20-Ago-09 0

Set-09 19-Nov-09 19-Nov-09 0

ESTATÍSTICAS DA CENTRAL DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO

Dez-08 19-Fev-09 19-Fev-09 0

Mar-09 21-Mai-09 21-Mai-09 0

Jun-09 20-Ago-09 20-Ago-09 0

Set-09 19-Nov-09 19-Nov-09 0

ESTATÍSTICAS DE MERCADOS DE TÍTULOS

Nov-08 22-Jan-09 22-Jan-09 0

Dez-08 19 Fev 09 19-Fev-09 0

Jan-09 19 Mar 09 19-Mar-09 0

Fev-09 23-Abr-09 23-Abr-09 0

Novas datas de divulgação para os meses de Junho e Julho 
definidas em conformidade com o calendário de difusão do 
Eurosistema (estabelecido em Janeiro de 2009) . 

Estatísticas de taxas de juro das OIFM BP

Estatísticas da Central de Responsabilidades de Crédito BP

Estatísticas de balanço de OIFAF, excluindo FI BP

Estatísticas de custos e proveitos por natureza de OIFAF, excluindo FI BP

Estatísticas de fundos de investimento BP

    



1 2 3 4 5 6 7

Desvio
(nº dias)

Áreas/Operações Estatísticas Entidade Período de 
Refª

Disponibilidade de Informação

ComentáriosData inicial 
prevista Data efectiva 

Mar-09 21-Mai-09 21-Mai-09 0

Abr-09 23-Jun-09 23-Jun-09 0

Mai-09 21-Jul-09 21-Jul-09 0

Jun-09 20-Ago-09 20-Ago-09 0

Jul-09 21-Set-09 21-Set-09 0

Ago-09 22-Out-09 22-Out-09 0

Set-09 19-Nov-09 19-Nov-09 0

Out-09 23-Dez-09 23-Dez-09 0

ESTATÍSTICAS DA BALANÇA DE PAGAMENTOS

Nov-08 16-Jan-09 16-Jan-09 0

Dez-08 12-Fev-09 12-Fev-09 0

Jan-09 13-Mar-09 13-Mar-09 0

Fev-09 14-Abr-09 14-Abr-09 0

Mar-09 15-Mai-09 15-Mai-09 0

Abr-09 17-Jun-09 17-Jun-09 0

Mai-09 14-Jul-09 14-Jul-09 0

Jun-09 11-Ago-09 11-Ago-09 0

Jul-09 11-Set-09 11-Set-09 0

Ago-09 12-Out-09 12-Out-09 0

Set-09 11-Nov-09 11-Nov-09 0

Out-09 11-Dez-09 11-Dez-09 0

Nov-08 22-Jan-09 22-Jan-09 0

Dez-08 19 Fev 09 19-Fev-09 0

Jan-09 19 Mar 09 19-Mar-09 0

Fev-09 23-Abr-09 23-Abr-09 0

Mar-09 21-Mai-09 21-Mai-09 0

Abr-09 23-Jun-09 23-Jun-09 0

Mai-09 21-Jul-09 21-Jul-09 0

Jun-09 20-Ago-09 20-Ago-09 0

Jul-09 21-Set-09 21-Set-09 0

Ago-09 22-Out-09 22-Out-09 0

Set-09 19-Nov-09 19-Nov-09 0

Out-09 23-Dez-09 23-Dez-09 0

Estatísticas da balança de pagamentos BP

Estatísticas da balança de pagamentos (SDDS) BP

Estatísticas de emissões de títulos BP



1 2 3 4 5 6 7

Desvio
(nº dias)

Áreas/Operações Estatísticas Entidade Período de 
Refª

Disponibilidade de Informação

ComentáriosData inicial 
prevista Data efectiva 

ESTATÍSTICAS DA POSIÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL

4º trim. 08 19-Mar-09 19-Mar-09 0

1º trim. 09 23-Jun-09 23-Jun-09 0

2º trim. 09 21-Set-09 21-Set-09 0

3º trim. 09 23-Dez-09 23-Dez-09 0

4º trim. 08 31-Mar-09 31-Mar-09 0

1º trim. 09 30-Jun-09 30-Jun-09 0

2º trim. 09 30-Set-09 30-Set-09 0

3º trim. 09 31-Dez-09 31-Dez-09 0

Dez-08 7-Jan-09 7-Jan-09 0

Jan-09 6-Fev-09 6-Fev-09 0

Fev-09 6-Mar-09 6-Mar-09 0

Mar-09 7-Abr-09 7-Abr-09 0

Abr-09 7-Mai-09 7-Mai-09 0

Mai-09 5-Jun-09 5-Jun-09 0

Jun-09 7-Jul-09 7-Jul-09 0

Jul-09 7-Ago-09 7-Ago-09 0

Ago-09 7-Set-09 7-Set-09 0

Set-09 7-Out-09 7-Out-09 0

Out-09 6-Nov-09 6-Nov-09 0

Nov-09 7-Dez-09 7-Dez-09 0

Dez-08 21-Jan-09 21-Jan-09 0

Jan-09 20-Fev-09 20-Fev-09 0

Fev-09 20-Mar-09 20-Mar-09 0

Mar-09 21-Abr-09 21-Abr-09 0

Abr-09 21-Mai-09 21-Mai-09 0

Mai-09 19-Jun-09 19-Jun-09 0

Jun-09 21-Jul-09 21-Jul-09 0

Jul-09 21-Ago-09 21-Ago-09 0

Ago-09 21-Set-09 21-Set-09 0

Set-09 21-Out-09 21-Out-09 0

Out-09 20-Nov-09 20-Nov-09 0

Nov-09 21-Dez-09 21-Dez-09 0

Activos de reserva (SDDS) BP

Estatísticas de posição de investimento internacional BP

Estatísticas de posição da dívida externa (SDDS) BP

Template de Reservas Internacionais (SDDS) BP



1 2 3 4 5 6 7

Desvio
(nº dias)

Áreas/Operações Estatísticas Entidade Período de 
Refª

Disponibilidade de Informação

ComentáriosData inicial 
prevista Data efectiva 

CONTAS NACIONAIS FINANCEIRAS

3º trim. 08 22-Jan-09 22-Jan-09 0

4º trim. 08 21-Mai-09 21-Mai-09 0

1º trim. 09 21-Jul-09 21-Jul-09 0

2º trim. 09 22-Out-09 22-Out-09 0

3º trim. 08 22-Jan-09 22-Jan-09 0

4º trim. 08 21-Mai-09 21-Mai-09 0

1º trim. 09 21-Jul-09 21-Jul-09 0

2º trim. 09 22-Out-09 22-Out-09 0

ESTATÍSTICAS DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Nov-08 22-Jan-09 22-Jan-09 0

Dez-08 19 Fev 09 19-Fev-09 0

Jan-09 19 Mar 09 19-Mar-09 0

Fev-09 23-Abr-09 23-Abr-09 0

Mar-09 21-Mai-09 21-Mai-09 0

Abr-09 23-Jun-09 23-Jun-09 0

Mai-09 21-Jul-09 21-Jul-09 0

Jun-09 20-Ago-09 20-Ago-09 0

Jul-09 21-Set-09 21-Set-09 0

Ago-09 22-Out-09 22-Out-09 0

Set-09 19-Nov-09 19-Nov-09 0

Out-09 23-Dez-09 23-Dez-09 0

Estatísticas de dívida das Administrações Públicas BP 2008 23-Abr-09 23-Abr-09 0

ESTATÍSTICAS DAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS DA CENTRAL DE BALANÇOS (CB)

3º trim. 08 22-Jan-09 22-Jan-09 0

4º trim. 08 23-Abr-09 23-Abr-09 0

1º trim. 09 21-Jul-09 21-Jul-09 0

2º trim. 09 22-Out-09 22-Out-09 0

Estatísticas das empresas não financeiras da Central de Balanços anual BP 2008 22-Out-09 22-Out-09 0

Estatísticas dos sectores de actividade económica das empresas não financeiras 
da CB anual BP 2008 31-Dez-09 22-Dez-09 -9 A divulgação destas estatísticas, a partir de 2009, passou 

a ser efectuada no BPstat | Estatísticas online |.

Contas nacionais financeiras – transacções BP

Contas nacionais financeiras – patrimónios financeiros BP

Estatísticas das empresas não financeiras da Central de Balanços trimestral BP

Estatísticas do financiamento das Administrações Públicas BP



1 2 3 4 5 6 7

Desvio
(nº dias)

Áreas/Operações Estatísticas Entidade Período de 
Refª

Disponibilidade de Informação

ComentáriosData inicial 
prevista Data efectiva 

ESTATÍSTICAS CAMBIAIS

1º trim. 09 Diária Diária 0

2º trim. 09 Diária Diária 0

3º trim. 09 Diária Diária 0

4º trim. 09 Diária Diária 0

Dez-08 22-Jan-09 22-Jan-09 0

Jan-09 19 Fev 09 19-Fev-09 0

Fev-09 19 Mar 09 19-Mar-09 0

Mar-09 23-Abr-09 23-Abr-09 0

Abr-09 21-Mai-09 21-Mai-09 0

Mai-09 23-Jun-09 23-Jun-09 0

Jun-09 21-Jul-09 21-Jul-09 0

Jul-09 20-Ago-09 20-Ago-09 0

Ago-09 21-Set-09 21-Set-09 0

Set-09 22-Out-09 22-Out-09 0

Out-09 19-Nov-09 19-Nov-09 0

Nov-09 23-Dez-09 23-Dez-09 0

ESTATÍSTICAS DE SISTEMAS DE PAGAMENTOS

Dez-08 22-Jan-09 22-Jan-09 0

Jan-09 19 Fev 09 19-Fev-09 0

Fev-09 19 Mar 09 19-Mar-09 0

Mar-09 23-Abr-09 23-Abr-09 0

Abr-09 21-Mai-09 21-Mai-09 0

Mai-09 23-Jun-09 23-Jun-09 0

Jun-09 21-Jul-09 21-Jul-09 0

Jul-09 20-Ago-09 20-Ago-09 0

Ago-09 21-Set-09 21-Set-09 0

Set-09 22-Out-09 22-Out-09 0

Out-09 19-Nov-09 19-Nov-09 0

Nov-09 23-Dez-09 23-Dez-09 0

Taxas de câmbio BP

Estatísticas de sistemas de pagamentos BP

Índices cambiais efectivos BP



1 2 3 4 5 6 7

Desvio
(nº dias)

Áreas/Operações Estatísticas Entidade Período de 
Refª

Disponibilidade de Informação

ComentáriosData inicial 
prevista Data efectiva 

ESTATÍSTICAS DE EMISSÃO MONETÁRIA

Dez-08 22-Jan-09 22-Jan-09 0

Jan-09 19 Fev 09 19-Fev-09 0

Fev-09 19 Mar 09 19-Mar-09 0

Mar-09 23-Abr-09 23-Abr-09 0

Abr-09 21-Mai-09 21-Mai-09 0

Mai-09 23-Jun-09 23-Jun-09 0

Jun-09 21-Jul-09 21-Jul-09 0

Jul-09 20-Ago-09 20-Ago-09 0

Ago-09 21-Set-09 21-Set-09 0

Set-09 22-Out-09 22-Out-09 0

Out-09 19-Nov-09 19-Nov-09 0

Nov-09 23-Dez-09 23-Dez-09 0

Estatísticas de emissão monetária BP



Nº % Nº % Per. Hóm.
% Nº % Per. Hóm.

% Nº % Per. Hóm.
%

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

Total 12 12 100,0 12 100,0 100,0 0 0,0 0 0

BOLETIM ESTATÍSTICO DO BANCO DE PORTUGAL

BP 12 12 100,0 12 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Nota: Considerou-se a primeira data de edição da publicação, independentemente do seu suporte (edição impressa, em CD e na Internet).

Total 
previsto 

para o ano

Quadro 2 - Execução do Plano de Actividades, por Área Estatística
Edição de Publicações - Ano de 2009

Áreas/Entidade

Publicações

Editadas

Na data prevista Com atraso
Não Editadas

Total



1 2 3 6 7

BOLETIM ESTATÍSTICO DO BANCO DE PORTUGAL

BE Janeiro 2008 BP Nov/Dez-08 22-Jan-09 S 22-Jan-09 S 0

BE Fevereiro 2009 BP Dez-08/Jan-09 19 Fev 09 S 19-Fev-09 S 0

BE Março 2009 BP Jan/Fev-09 19 Mar 09 S 19-Mar-09 S 0

BE Abril 2009 BP Fev/Mar-09 23-Abr-09 S 23-Abr-09 S 0

BE Maio 2009 BP Mar-09/Abr-09 21-Mai-09 S 21-Mai-09 S 0

BE Junho 2009 BP Abr/Mai-09 23-Jun-09 S 23-Jun-09 S 0

BE Julho 2009 BP Mai/Jun-09 21-Jul-09 S 21-Jul-09 S 0

BE Agosto 2009 BP Jun-09/Jul-09 20-Ago-09 S 20-Ago-09 S 0

BE Setembro 2009 BP Jul-09/Ago-09 21-Set-09 S 21-Set-09 S 0

BE Outubro 2009 BP Ago/Set-09 22-Out-09 S 22-Out-09 S 0

BE Novembro 2009 BP Set-09/Out-09 19-Nov-09 S 19-Nov-09 S 0

BE Dezembro 2009 BP Out-09/Nov-09 23-Dez-09 S 23-Dez-09 S 0

54

Áreas/Publicações Entidade Período de 
Refª

Edição da Publicação

Comentários

Quadro 2A  - Publicações Editadas na data Prevista

Desvio
(nº dias)Data inicial prevista Data efectiva 
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