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A Central de Balanços do Banco de Portugal

Produtos e serviços
Quadros do Setor e Quadros da Empresa e do Setor
As Conferências da Central de Balanços
Estudos da Central de Balanços
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Dados trimestrais
ITENF – Inquérito 

Trimestral

Base de dados com informação económica e financeira sobre as empresas não financeiras em 

Portugal. A informação trimestral e anual tem por base dados contabilísticos, essencialmente de 

Balanço e Demonstração dos Resultados

Dados anuais
Informação Empresarial 
Simplificada

A Central de Balanços do Banco de Portugal
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Público

Quadros do 
Setor

Estudos 
Setoriais

Base de 
dados 

internacional 
BACH

Seminários 
Setoriais

Conferências 
CB

Estatísticas

Empresas

Quadros da 
Empresa e do 

Setor

Outros objetivos: análise económica, investigação, 
estabilidade financeira, supervisão do sistema financeiro, 
avaliação do risco

A Central de Balanços do Banco de Portugal
Produtos e Serviços
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Conjunto vasto de indicadores que permitem um conhecimento aprofundado do 
agregado selecionado (combinação de setor de atividade económica e dimensão)

Quadros da Empresa e do Setor 
Quadros do Setor

Desde 2010 (SNC), 12 páginas

Caraterização Indicadores de 
síntese

Balanço Demonstração dos 
resultados

Fluxos de caixa Rácios Económico-
financeiros

Rácios Económico-
financeiros 
Europeus

Caraterização Indicadores de 
síntese

Balanço Demonstração dos 
resultados

Fluxos de caixa Rácios Económico-
financeiros

Rácios Económico-
financeiros 
Europeus

Séries Longas dos Quadros do Setor
Desde 1995 (harmonizado), 5 páginas

Quadros da Empresa e do Setor (QES)
Quadros do Setor (QS)
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Quadros do Setor (QS):
• Sítio do Banco de 

Portugal na Internet, 
página das 
Estatísticas 
(quadros pré-definidos)

• BPStat, exploração 
multidimensional 
(quadros à medida)

Quadros da Empresa e do Setor (QES)
Quadros do Setor (QS)

Quadros da Empresa e 
do Setor (QES):
• Disponibilizados à 

própria empresa na 
Área de Empresa no 
Sítio do Banco de 
Portugal na Internet
(quadros pré-definidos)
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Quadros do Setor / Série Longa dos 
Quadros do Setor

Período (QS desde 2010, SLQS desde 
1995)

Setor de atividade económica (até 5 
dígitos da CAE)

Classe de dimensão (micro, pequenas, 
médias e grandes empresas)

Quadros do Setor (QS)
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Acesso através do BPStat
permite:

 Exploração 
multidimensional da 
informação
 Elaboração de quadros à 
medida das necessidades 
dos utilizadores
 Criação e partilha de 
favoritos
 Subscrição de serviços 
de alerta sobre a 
publicação de novos dados 
estatísticos nas diferentes 
áreas
 Acesso à 
metainformação

Quadros do Setor (QS)
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Quadros do Setor (QS)
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Valor acrescentado dos Quadros da Empresa e do Setor (QES) para a empresa:

Informação harmonizada com um conjunto extenso de indicadores 
económico-financeiros, fornecida gratuitamente à empresa

1 Dados comparáveis sem qualquer custo para a empresa 

Posicionamento face às empresas pertencentes ao mesmo agregado
(“empresas concorrentes”)

2

O QES fornece a “Posição da empresa no agregado” para alguns 
indicadores e permite identificar o posicionamento relativo numa 
diversidade de situações

Comparação com as congéneres de outros países europeus3

(Alemanha, Bélgica, Espanha, França e Itália) 

Para saber mais:
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos
/pdf-boletim/estudo%20da%20cb_19_2014.pdf

Quadros da Empresa e do Setor (QES)

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/estudo%20da%20cb_19_2014.pdf
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Indicadores Económico-financeiros Europeus (BACH)
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Informação comparável para dados contabilísticos e rácios económico-financeiros das 
empresas agregadas por setor de atividade económica e classe de dimensão 

10 países: Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Eslováquia, Espanha, 
França, Itália, Portugal, 
Polónia e República Checa

Desde 2000 (generalidade 
dos países) 

Setores de atividade (2 
dígitos da NACE)

Dimensão da empresa (com 
base no volume de negócios)

Indicadores síntese, Balanço, 
Demonstração de resultados, 
Rácios

Valores totais, médias, 
quartis, número de empresas 
(do agregado)

Indicadores Económico-financeiros Europeus (BACH)
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As Conferências da Central de Balanços

Porto AveiroBragaLouléLisboa

Santarém Funchal Lisboa

Lisboa Coimbra Vila Real Évora
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Estudos da Central de Balanços  
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Estudos da CB (setoriais) publicados cobriram 48% das empresas, 66% do 
volume de negócios e 59% do número de pessoas ao serviço

Estudos da Central de Balanços  

N.º Título do estudo

Peso no total das empresas

N.º de 
empresas

N.º de 
pessoas 
serviço

Volume de 
neg.

4 Análise setorial das indústrias alimentares, novembro 2011 1,5 % 3,2 % 3,8 %

5 Análise setorial do alojamento, restauração e similares, novembro 2011 9,5 % 8,1 % 2,7 %

9 Análise setorial da indústria dos têxteis e vestuário, novembro 2012 1,6 % 4,8 % 2,2 %

10 Análise setorial da indústria do calçado, novembro 2012 0,5 % 1,8 % 0,8 %

11 Análise do setor agrícola, dezembro 2012 8,6 % 9,3 % 14,1 %

14 Análise do setor automóvel, dezembro 2013 3,7 % 3,9 % 7,3 %

15 Análise do setor da construção, janeiro 2014 10,9 % 9,4 % 5,7 %

16 Análise do setor das atividades de informação e comunicação, abril 2014 2,7 % 3,3 % 3,6 %

17 Análise do setor do turismo, outubro 2014 13,1 % 9,9 % 5,8 %

20 Análise setorial da indústria metalomecânica, março 2015 2,4 % 5,9 % 6,7 %

21 Análise das empresas do setor do mar, maio 2015 0,7 % 0,9 % 1,2 %

22 Análise das empresas do setor exportador em Portugal, junho 2015 5,6 % 24,3 % 36,6 %

24 Análise das empresas dos setores da madeira, da cortiça e do papel, janeiro 2016 1,8 % 2,6 % 2,8 %

25 Análise das empresas do setor farmacêutico, julho 2016 0,9 % 1,3 % 3,2 %

27 Análise das empresas da indústria das bebidas, janeiro 2017 0,3 % 0,5 % 1,0 %
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Estudos da Central de Balanços  
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centraldebalancos@bportugal.pt
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