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SUMÁRIO EXECUTIVO

Em 2013, o Banco de Portugal cumpriu na íntegra os objetivos relativos à qualidade e ao
cumprimento dos prazos de compilação e divulgação das estatísticas que se encontravam
previstos no Plano da Atividade Estatística do Banco de Portugal. Enquanto autoridade
estatística o Banco desenvolveu uma política de comunicação proactiva, visando
contribuir para um melhor conhecimento, confiança e utilização das estatísticas da sua
responsabilidade.
O Banco de Portugal prosseguiu, no âmbito do Programa de Assistência Económica e
Financeira a Portugal, a disponibilização de informação regular, nomeadamente no
âmbito das missões de avaliação.
Em 2013, a Área de Empresa constituiu-se como o canal de comunicação privilegiado
entre o Banco de Portugal e as empresas, quer no âmbito da prestação de informação para
o novo sistema de operações e posições com o exterior, quer no acesso a informação
relevante para a atividade das empresas. Nesta última dimensão, destaca-se a
possibilidade de acesso a um conjunto de indicadores económico-financeiros, que
posicionam a empresa no respetivo setor de atividade económica e classe de dimensão, e
de consulta da situação de endividamento da empresa face às entidades participantes na
Central de Responsabilidades de Crédito (CRC).
O Banco de Portugal continuou a conferir elevada prioridade às ações de difusão de
informação estatística, merecendo destaque a publicação de novas estatísticas das
empresas não financeiras da Central de Balanços (CB), as quais procuram refletir a
evolução da situação económica e financeira das empresas não financeiras em Portugal,
nomeadamente o financiamento, as rendibilidades e os prazos médios de recebimentos e
de pagamentos.
No final do ano de 2013 o BPstat registava um número total de cerca de 20 mil
utilizadores, tendo observado um crescimento anual de 15 por cento relativamente a
2012. Atingindo uma média mensal de cerca de 130 mil acessos, assistiu-se, igualmente,
em 2013, ao aumento e consolidação da utilização da plataforma BPstat mobile
especialmente vocacionada para os suportes móveis. Simultaneamente, o Banco de
Portugal desenvolveu outras iniciativas de difusão estatística, inseridas na promoção da
literacia estatística e financeira. Neste contexto refira-se que em 2013, foram publicados
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quatro novos Suplementos ao Boletim Estatístico, três novos Estudos da Central de
Balanços e diversas notas de informação estatística.
O Banco deu continuidade ao desenvolvimento da exploração integrada da informação
compreendida nas bases de microdados da CB, da CRC e do Sistema Integrado de
Estatísticas de Títulos (SIET), contribuindo para o incremento da qualidade, detalhe e
consistência das estatísticas por si compiladas e a evolução de novas formas de
exploração dos dados estatísticos. Neste contexto, saliente-se a organização pelo Banco
de Portugal da 3ª Conferência da Central de Balanços, em Santarém, e de uma
conferência internacional, na cidade do Porto, sobre a gestão integrada de bases de
microdados, que teve o patrocínio do Banco Central Europeu (BCE) e do Irving Fisher
Committee on Central Bank Statistics (IFC) e que contou com a presença de cerca de 150
participantes, distribuídos por 44 países e três organizações internacionais.
No quadro da representação institucional nos diversos comités e grupos de trabalho
internacionais, destaca-se a eleição do diretor do Departamento de Estatística do Banco
de Portugal como presidente do Comité Europeu das Centrais de Balanços (ECCBSO European Committee of Central Balance-Sheet Data Offices), para um mandato de três
anos.
No plano da cooperação estatística no âmbito internacional sublinha-se, igualmente, a
realização em 2013 de diversas ações de cooperação e assistência técnica e de 301
apresentações em seminários e conferências, nacionais e internacionais.
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1.

PRODUÇÃO ESTATÍSTICA

Em 2013, o Banco cumpriu na íntegra os objetivos relativos à qualidade e ao
cumprimento dos prazos de compilação e divulgação das estatísticas que se encontravam
previstos no calendário de difusão constante no Plano da Atividade Estatística do Banco
de Portugal apresentado ao Conselho Superior de Estatística e tornado público no início
do ano.
Neste contexto, verificou-se a disponibilização na data prevista das 485 ocorrências,
planeadas para 2013 (com uma taxa de execução de 100 por cento), associadas a 32
operações estatísticas distintas que se distribuem pelos diferentes domínios de produção
estatística da responsabilidade do Banco de Portugal (cfr. Quadros apresentados em
Anexo).
Atividade Estatística do Banco de Portugal

2013
Total previsto

Nº

485

Nº

485

%

100,0

Nº

485

%

100,0

Com

Nº

0

atraso

%

0,0

Nº

0

%

0,0

Total

Disponibilizadas

Na data

Não disponibilizadas

O Banco de Portugal tem a responsabilidade da recolha e compilação das estatísticas
monetárias, financeiras, cambiais e da balança de pagamentos, designadamente no âmbito
da sua colaboração com o BCE na elaboração das estatísticas necessárias ao desempenho
das atribuições do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC). As estatísticas
compiladas pelo Banco são utilizadas internamente no âmbito das suas várias funções,
com relevo para a elaboração de estudos e análises sobre o sistema financeiro e a
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atividade económica portuguesa, são comunicadas aos organismos internacionais e,
enquanto serviço público, são amplamente divulgadas a toda a sociedade, de forma
gratuita, a partir do sítio institucional do Banco de Portugal através do BPstat| Estatísticas
online e do Boletim Estatístico.
A divulgação de informação estatística aos organismos internacionais, nomeadamente ao
Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e Banco de Pagamentos
Internacionais, caracterizou-se, em 2013, por um cumprimento rigoroso dos prazos de
reporte nos diversos domínios de informação, verificando um aumento de 17 por cento no
número de séries comunicadas àqueles organismos, face ao período anterior.
Reporte a organismos internacionais
2011

%

2012

%

2013

%

1 188

tvh: 1%

1 173

tvh: -1%

1 157

tvh: -1%

desvio* = 0

897

75,5%

927

79%

936

81%

desvio* < 0

291

24,5%

245

21%

221

19%

desvio* > 0

0

0%

0

0%

0

0%

Total de séries

450 369

tvh: -6%

490 213

tvh: 9%

572 700

tvh: 17%

Total de reportes

* Desvio face à data prevista nos calendários de reporte

Ainda no âmbito da divulgação estatística, foram reportados os contributos de Portugal
para a nova base de dados Bank for the Accounts of Companies Harmonized (BACH), a
partir da Central de Balanços, com os dados de 2000 a 2012.
Refira-se, por último, que a partir de março de 2013, o Banco de Portugal passou a ser a
entidade responsável pela transmissão da dívida pública trimestral, no âmbito do Special
Data Dissemination Standard (SDDS).
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2.

APERFEIÇOAR AS FORMAS DE COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
ESTATÍSTICA

No âmbito das atividades que visam o incremento e aperfeiçoamento das formas de
comunicação estatística e melhoria da respetiva utilização e promoção da literacia
estatística, o Banco de Portugal continuou, em 2013, a promover diversas iniciativas com
vista a melhorar a divulgação e utilização da informação estatística da sua
responsabilidade. Destaque para a continuação da prestação de informação regular, no
âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) a Portugal,
abrangendo a compilação e disponibilização corrente de um vasto conjunto de dados
estatísticos relevantes, envolvendo, designadamente, a preparação da informação
associada às missões de avaliação e, ainda, a elaboração de informação no quadro dos
relatórios trimestrais relativos à monitorização do endividamento das empresas e das
famílias.
Em abril de 2013, iniciaram-se as obrigações de reporte das empresas no âmbito do novo
sistema de operações e posições com o exterior, tendo-se constituído a Área de Empresa
como o principal canal de comunicação de informação entre o Banco e as empresas.
Neste âmbito, o Banco desenvolveu um amplo conjunto de iniciativas junto das
empresas, visando incentivar e apoiar a sua integração no novo sistema de compilação
das estatísticas da balança de pagamentos. No primeiro trimestre do ano foi
disponibilizado um curso de formação online, na Área de Empresa no sítio institucional
do Banco de Portugal, relativo à comunicação de operações e posições com o exterior,
seguindo uma lógica de reporte passo a passo. Durante todo o ano e com incidência em
todo o país foi desenvolvido um conjunto de 100 ações de formação junto das entidades
reportantes, abrangendo um total de 32 000 participantes. No âmbito destas ações merece
referência a participação na formação organizada e coordenada pela Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas (OTOC) que envolveu 32 apresentações dispersas por todo o país,
abrangendo cerca de 7000 participantes. Simultaneamente, com o início do novo reporte
foi implementado um serviço de contacto direto com as empresas, designadamente ao
nível do atendimento telefónico e escrito, com o propósito de prestar esclarecimentos e
apoiar as empresas nas suas obrigações de reporte ao Banco para fins estatísticos.
Para além de se constituir como o canal privilegiado pelas empresas para a prestação de
informação estatística ao Banco, a Área de Empresa disponibiliza informação relevante
para a atividade das empresas, permitindo, entre outras funcionalidades, obter informação
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sobre a própria empresa e respetivo setor de atividade económica e classe de dimensão e
consultar o endividamento da empresa face às entidades participantes na Central de
Responsabilidades de Crédito (CRC).
Enquanto autoridade estatística o Banco desenvolveu uma política de comunicação
proactiva, visando contribuir para um melhor conhecimento, confiança e utilização das
estatísticas da sua responsabilidade, continuando a difusão da informação estatística a ser
uma prioridade para o Banco de Portugal.
Em 2013 o Banco de Portugal assegurou a divulgação mensal de informação nos vários
domínios estatísticos através do Boletim Estatístico, de acordo com o calendário
previamente anunciado e publicado no sítio institucional, ascendendo a mais de seis mil o
número de séries disponibilizadas, repartidas por 40 secções.
Com o desenvolvimento de novas formas de exploração estatística dos dados trimestrais
da Central de Balanços (CB), iniciou-se, em 2013, a publicação de estatísticas anuais e
trimestrais extrapoladas para o universo das sociedades não financeiras em Portugal, a
partir da informação recebida naquela Central no âmbito da Informação Empresarial
Simplificada (IES) e do Inquérito Trimestral às Empresas Não Financeiras (ITENF). Na
sequência desta nova metodologia de produção estatística, foram reformulados o Capítulo
G e a secção A.19 do Boletim Estatístico relativo às Estatísticas das Empresas Não
Financeiras da CB. Estas alterações foram igualmente refletidas no domínio respetivo das
séries cronológicas do BPstat | Estatísticas online. Ainda no âmbito dos Quadros da
Empresa e do Setor, obtidos a partir da CB, os dados divulgados em 2013, relativos a
2012, incorporaram cerca de 360 mil empresas e 4,7 mil agregados “setor de atividade
económica/classe de dimensão das empresas”, disponíveis através de novas plataformas
de acesso no sítio institucional do Banco de Portugal.
Em 2013, foram publicados quatro Suplementos ao Boletim Estatístico – “A gestão da
qualidade nas estatísticas de balanço das instituições financeiras monetárias”,
“Estatísticas das empresas não financeiras da Central de Balanços – notas
metodológicas”, “Artigos apresentados no Workshop sobre gestão integrada de bases de
microdados” e “Artigos apresentados pelo Departamento de Estatística em 2013” – e
diversas notas de informação estatística, particularmente focadas sobre os principais
resultados estatísticos divulgados. Foram ainda produzidos e divulgados três novos
Estudos da Central de Balanços sobre “Estrutura e dinâmica das sociedades não
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financeiras em Portugal, 2006-2012”, “Análise setorial das sociedades não financeiras em
Portugal 2012/2013” e “Análise do setor automóvel”.
O Banco de Portugal atualiza diariamente (em três momentos: 11h00, 12h30 e 14h30) a
informação estatística disponível no BPstat | Estatísticas online. No final do ano transato,
o número de utilizadores registados no BPstat ascendia a quase 20 mil, tendo-se
observado um crescimento anual de 15 por cento relativamente a 2012.
Evolução do número de utilizadores registados no BPstat e
Subscrições efetuadas até 31-12-2013
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Em 2013, verificou-se um aumento da utilização da versão para dispositivos móveis do
BPstat (BPstat mobile). O número de acessos através desta plataforma continuou a
crescer, em particular no segundo semestre de 2013 (Gráfico 4.2), ascendendo a média
mensal a 130 mil acessos em 2013, comparativamente aos 69 mil observados em 2012.
Evolução do número de acessos ao BPstat Mobile até 31-12-2013
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Ainda no âmbito das formas de comunicação estatística, ao longo de 2013, o Banco de
Portugal levou a cabo diversas ações visando a promoção da literacia estatística e
financeira.
Realizou-se, em Santarém, a 3ª Conferência da Central de Balanços subordinada ao tema
“Para uma interação mais eficiente com o Banco de Portugal, no domínio da informação
relevante para as empresas portuguesas”. A Conferência contou com cerca de 150
participantes, na sua maioria representantes de empresas e de associações empresariais.
Realizaram-se, ainda, diversas outras apresentações sobre a central de balanços com
destaque para i) o Seminário sobre o setor do calçado que contou com a participação da
Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus
Sucedâneos (APICCAPS), com uma apresentação setorial sobre a indústria do calçado;
(ii) o Seminário da Confederação do Comércio e Serviços Portugal (CCP) “Os Serviços e
a Competitividade da Economia Portuguesa – das Políticas às Ações Concretas”, com a
preparação de contributos para a apresentação “Contributo do Setor dos Serviços para a
Internacionalização da Economia Portuguesa: alguns números”; e, (iii) Workshop sobre a
utilização do SICAE pelas entidades da Administração Pública, promovido pelo CSE,
com a apresentação “A relevância da CAE na atividade do Banco de Portugal”
O Banco de Portugal participou nas XX jornadas de classificação e análise de dados
(JOCLAD 2013), realizadas em Braga no dia 12 de abril, numa sessão temática da
responsabilidade do Banco de Portugal, com as apresentações dos temas “Profitability in
the manufacturing sector in Portugal: evidence from micro-data” e "Building a
Customer Relationship Management (CRM) model for the Statistics function in Banco de
Portugal" e no WSMC (Workshop on Statistics, Mathematics and Computation), em
Tomar, com a apresentação do paper “Stylized facts on Portuguese corporate credit
default: the relevance of firm-level data”.
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3. ASSEGURAR A EVOLUÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DOS SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

Prosseguiu em 2013 a evolução e o aperfeiçoamento dos sistemas de informação que
suportam a recolha e a compilação da informação estatística da responsabilidade do
Banco de Portugal.
Deu-se continuidade aos trabalhos de implementação dos novos manuais de referência
nas áreas das estatísticas de contas nacionais (SEC2010) e da balança de pagamentos e da
posição de investimento internacional (BPM6), quer ao nível da discussão metodológica,
quer ao nível da alteração dos sistemas de informação e implementação dos novos
procedimentos nos vários domínios de compilação estatística. Os novos requisitos
metodológicos terão reflexo nas estatísticas divulgadas pelo Banco de Portugal a partir de
outubro de 2014.
No âmbito das estatísticas da balança de pagamentos prosseguiram os trabalhos de
reformulação do sistema de compilação, dando-se início, em paralelo, à comunicação
direta pelas empresas das operações e posições com o exterior, através da Área de
Empresa. No domínio normativo, foram introduzidas algumas alterações tendentes a
reduzir os custos de reporte para os agentes económicos no âmbito do novo sistema de
compilação da balança de pagamentos, da posição de investimento internacional e da
dívida externa. Tais alterações consubstanciaram-se, designadamente, no aumento do
limiar de isenção de reporte de informação de 10 000 euros para 100 000 euros
(considerando o total anual de operações económicas e financeiras com o exterior) e na
isenção de reporte para entidades singulares, incluindo neste conceito os empresários em
nome individual. Estas alterações permitiram que um elevado número de agentes
económicos ficasse dispensado da comunicação de informação no âmbito do novo
sistema.
No que respeita às estatísticas monetárias e financeiras prosseguiram a bom ritmo os
trabalhos inerentes aos projetos informáticos i) de atualização do sistema de compilação
de estatísticas de balanço do banco central e, ii) de implementação de um novo sistema
para reporte ao BCE no âmbito do Register on Institutions and Affiliates Database
(RIAD) – os quais deverão estar concluídos no primeiro trimestre de 2014.
No âmbito do sistema de comunicação da informação da Central de Responsabilidades de
| 12 |
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Crédito (CRC), refiram-se as alterações à Instrução que regulamenta o funcionamento da
CRC, visando, principalmente, o aumento do detalhe informativo sobre os saldos de
responsabilidades de crédito comunicados (ao nível da situação do crédito, das classes de
prazo da maturidade original e residual, do tipo de garantia e da verificação de situações
especiais), bem como uma maior celeridade na retificação da informação reportada, por
parte das entidades participantes.
No âmbito do projeto de reformulação do Sistema de Contas Nacionais, deu-se
continuidade aos trabalhos de desenvolvimento informático e à redefinição da informação
de referência e dos novos procedimentos que deverão permitir a aquisição, o tratamento e
a compilação de estatísticas compatíveis com os requisitos em SEC2010.
Também no âmbito do projeto de reformulação do Sistema Integrado de Estatísticas de
Títulos (SIET), prosseguiram os trabalhos de desenvolvimento das componentes de
aquisição e produção da informação relativa a emissões e carteiras de títulos, tendo em
conta os novos referenciais internacionais.
Relativamente à atividade da Central de Balanços (CB), continuou o desenvolvimento da
3ª fase do projeto relativo ao Sistema Integrado da CB, que permitiu dotar aquela Central
com um sistema mais eficiente ao nível da exploração e da difusão dos respetivos
produtos estatísticos.
Ainda em 2013, desenvolveram-se os trabalhos relativos ao projeto "Sistema de
comunicação de informação estatística com entidades externas - RIE" com vista a adotar
a partir de 2014 o standard Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) para o
reporte de informação estatística aos organismos internacionais.
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4. OTIMIZAR A EXPLORAÇÃO DAS BASES DE MICRO DADOS GERIDAS
PELO BANCO DE PORTUGAL

Em 2013, o Banco deu continuidade ao desenvolvimento da exploração integrada da
informação compreendida nas bases de microdados da Central de Balanços (CB), da
central de responsabilidades de crédito (CRC), do Sistema Integrado de Estatísticas de
Títulos (SIET) e da balança de pagamentos e da posição de investimento internacional
(BOP/PII), contribuindo para o incremento da qualidade, detalhe e consistência das
estatísticas por si compiladas e a evolução de novas formas de exploração dos dados
estatísticos.
A exploração estatística destas bases de dados continuou a assumir uma grande
importância na resposta aos requisitos de informação identificados no âmbito do PAEF a
Portugal, tendo, igualmente, sido determinante para a construção dos indicadores sobre o
endividamento do setor não financeiro.
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5. COOPERAÇÃO ESTATÍSTICA

5.1. No plano nacional
O Banco de Portugal manteve uma participação significativa nas atividades do Conselho
Superior de Estatística (CSE), com destaque para a apresentação à Secção Permanente de
Coordenação Estatística do CSE, ao longo de 2013, dos relatórios de acompanhamento
trimestrais sobre a evolução das atividades planeadas no domínio da função estatística da
sua responsabilidade, o “Relatório da Atividade Estatística do Banco de Portugal de
2012” e o “Plano da Atividade Estatística do Banco de Portugal” para o ano de 2014.
Também no âmbito das atividades do Sistema Estatístico Nacional, o Banco divulgou no
mês de novembro a Política de Revisões das Estatísticas do Banco de Portugal,
compreendendo um calendário consistente de difusão e revisões das estatísticas do
Banco, devidamente articulado com a Política Europeia de revisões.
Ainda no domínio das atividades do CSE: i) a apresentação à Secção Permanente de
Estatísticas Económicas (SPEE) do CSE dos resultados do ano de 2012 das estatísticas de
balança de pagamentos, de posição de investimento internacional e de contas nacionais
financeiras; ii) a realização, no Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento das
Estatísticas Macroeconómicas, de uma apresentação subordinada ao tema “Estatísticas de
Títulos: Experiência no Banco de Portugal e desenvolvimentos no BCE” e de uma outra
sobre “Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) – implicações para os Sistemas
Estatísticos”; iii) a continuação dos trabalhos do Grupo de Trabalho das Classificações
Económicas e Sociais, os quais se centraram nos âmbitos da Classificação das Funções
das Administrações Públicas (CFAP), da Classificação Portuguesa do Consumo
Individual por Objetivo (CCIO) e na revisão da Classificação Central de Bens e Serviços
das Nações Unidas (CPC), entre outras; iv) o reinício das reuniões da Task-Force para
aprovação dos conceitos para fins estatísticos da área temática de Economia e Finanças;
v) a continuação dos trabalhos no âmbito da Secção Eventual para Revisão da Lei do
Sistema Estatístico Nacional; e, vi) a participação do Banco de Portugal num Seminário
organizado pelo Conselho Superior de Estatística e pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), realizado na tarde do dia 21 de outubro de 2013, no âmbito das celebrações do ano
internacional de estatística, dedicado ao tema “Para que servem as estatísticas? Que uso
diário lhes damos?”.
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Em 2013 o Banco de Portugal continuou a ter uma participação ativa nos trabalhos de
compilação das estatísticas das administrações públicas, em articulação com o Instituto
Nacional de Estatística e com a Direção-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 2013, no
âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos, e na resposta ao questionário de
clarificação do Eurostat relativo à notificação do mês de setembro.
No contexto da cooperação institucional com o Instituto Nacional de Estatística merecem
referência i) os trabalhos de articulação no âmbito da implementação do novo SEC
(SEC2010); ii) a articulação na definição do setor financeiro e respetivos subsetores e a
classificação das entidades que os integram à luz das mais recentes recomendações
metodológicas internacionais; iii) a colaboração na análise da lista de entidades
compreendidas no domínio das Special Purposes Entities (SPE), no apuramento e
disponibilização dos SIFIM e no âmbito das estatísticas externas; iv) a colaboração na
segunda edição do Inquérito à Situação Financeira das Famílias; e, v) a colaboração na
definição da amostra do Inquérito Trimestral às Empresas Não Financeiras (ITENF) para
2013, amostra esta que passou a incluir estratos adicionais para os setores da Construção,
Comércio e Transportes e Armazenagem, com vista a permitir melhorar a exploração
estatística da informação de base.
Ainda no plano nacional, merece referência i) a participação do Banco de Portugal no
Seminário organizado pela Direção Regional de Estatísticas da Madeira sobre as Contas
Trimestrais da Macaronésia (CONTRIMAC), através de duas apresentações subordinadas
aos temas “A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal” e
“Estatísticas da dívida pública da Madeira no contexto das contas financeiras de
Portugal”; e ii) a participação do Banco de Portugal nas Jornadas de Estatística Regional
realizadas em Angra do Heroísmo, através de uma apresentação intitulada “A atividade
económica dos Açores nas estatísticas do Banco de Portugal”.
Por último, saliente-se a organização pelo Banco de Portugal, nos dias 20 e 21 de junho
de 2013, na cidade do Porto, de um Workshop subordinado ao tema “Integrated
Management of Micro-databases – Deepening business intelligence within Central
Banks’ Statistical Systems”, que contou com o alto patrocínio do BCE e do Irving Fisher
Committee on Central Bank Statistics (IFC). O Workshop teve como objetivos (i) discutir
a utilização efetiva e potencial das bases de microdados para a compilação das estatísticas
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dos bancos centrais e, em particular, para a análise macroeconómica, (ii) debater o uso de
arquiteturas de business intelligence como forma de proporcionar soluções mais flexíveis,
tendo em vista satisfazer novas necessidades de exploração de dados por parte dos
utilizadores e, (iii) explorar as possibilidades decorrentes de uma maior disponibilidade
de estatísticas integradas. Esta iniciativa teve um acolhimento muito favorável por parte
da comunidade estatística de bancos centrais, como o comprova o elevado número de
participantes – cerca de 150, distribuídos por 44 países e três organizações internacionais.
Este evento foi antecedido por diversas sessões de trabalho no Banco de Portugal, onde
foram realizadas apresentações sobre aspetos relacionados com os vários domínios
estatísticos e as bases de microdados da sua responsabilidade, e nas quais estiveram
presentes delegações de 15 países.
O Banco de Portugal continuou a garantir em 2013 uma participação plena nos diversos
comités e grupos de trabalho nacionais e internacionais em que se encontra representado,
no domínio da função estatística, merecendo referência as diversas ações de cooperação e
assistência técnica e a realização de 301 apresentações em seminários e conferências (cfr.
Quadro 3 do Anexo).
5.2. No plano internacional
No quadro da representação institucional nos diversos comités e grupos de trabalho
internacionais, no SEBC e demais instâncias, destaca-se a eleição do diretor do
Departamento de Estatística do Banco de Portugal como presidente do Comité Europeu
das Centrais de Balanços (ECCBSO - European Committee of Central Balance-Sheet
Data Offices), para um mandato de três anos. O Banco de Portugal é um dos 10 bancos
centrais que fundaram o comité, em 1987, que integra representantes de 20 países da
União Europeia cujos bancos centrais nacionais (16) e institutos nacionais de estatística
(4) gerem centrais de balanços. O Banco Central Europeu é também membro do comité e
a Comissão Europeia (DGECFIN e Eurostat) tem o estatuto de observador permanente.
Merece, igualmente, referência os resultados atingidos pela Joint Task Force on Credit
Registers, copresidida por um membro da direção do Departamento de Estatística do
Banco de Portugal e por um representante do Banco de Espanha, cujo relatório aprovado
no âmbito do SEBC demonstrou a relevância da necessidade de um sistema harmonizado
de informação micro sobre créditos ao nível do Eurosistema, para efeitos da sua
utilização no âmbito da supervisão microprudencial, da avaliação do risco no contexto da
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estabilidade financeira, na análise económica e na compilação de estatísticas.
Do vasto conjunto de eventos ou iniciativas ocorridos em 2013 importa ainda destacar:
− A realização da 59ª Sessão Bianual do International Statistical Institute (ISI), em
Hong Kong, na República Popular da China, de 25 a 30 de Agosto de 2013, onde o
Banco de Portugal se fez representar através de uma delegação de dois elementos do
Departamento de Estatística. O Banco de Portugal participou, com duas
apresentações e uma contribuição como “discussant” em três das sete Special Topic
Sessions patrocinadas pelo Irving Fischer Committee (IFC): 1) Na STS082 –
“Reviewing measures of external debt” foi feita uma apresentação intitulada
“Measuring external debt in a context of macroeconomic imbalances”; 2) Na
STS080 – “The use of microeconomic data in compiling macroeconomic statistics”
foi feita uma apresentação intitulada “Impact and Benefits of Micro-databases’
Integration on the Statistics of the Banco de Portugal”; e 3) Na STS057 –
“Methodological and compilation review on bank interest rate statistics” foi uma
contribuição como “discussant”.
− A realização de apresentações no seminário ESCB Statistics for Managers,
organizado em janeiro pelo BCE e pelo Banque de France, sobre estatísticas: i) da
balança de pagamentos e outras estatísticas externas; ii) da Central de Balanços e
inquéritos no âmbito do setor não financeiro; e, iii) das monetárias e financeiras,
subordinada ao tema Data granularity, flexibility and reporting burden.
− No 4th International Workshop - Sharing Best Practices in R&D and Education
Statistics, o diretor do Departamento de Estatística fez uma apresentação intitulada
“Increasing the stock of knowledge with R&D – the contribution of Banco de
Portugal”.
− Na reunião do Grupo de Trabalho de Estatísticas Financeiras da OCDE (OECD
Working Party on Financial Statistics), entre 30 de setembro e 4 de outubro, a
apresentação de um artigo intitulado “The Portuguese economy seen through the
lenses of flow of funds: how inter-sectoral relationships evolved in 2000-2012”.
− No âmbito da reunião do Working Group on Euro Area Accounts do Sistema
Europeu de Bancos Centrais (SEBC) uma apresentação sob o tema: “The new
financial accounts compilation and dissemination IT system”.
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− Ainda sobre a experiência portuguesa na compilação de Contas Financeiras a
participação em três seminários i) de 29 a 31 de outubro, Banca d’ Itália, ii) de 11 a
15 de novembro, Central Bank of Republic of Turkey e, iii) de 18 a 22 de novembro,
BCE.
− A participação numa missão de assistência técnica do Fundo Monetário
Internacional a Timor-Leste, no âmbito das estatísticas de finanças públicas e onde
estiveram presentes representantes do Ministério das Finanças e do Orçamento, do
Ministério da Economia e do Banco Central de Timor-Leste. Iniciada entre 25 de
fevereiro e 8 de março de 2013, tendo decorrido o respetivo follow-up, entre 28 de
outubro e 8 de novembro de 2013.
− No âmbito das estatísticas de títulos a receção de uma delegação do Bundesbank
para discussão de tópicos relacionados com a integração de microdados.
− A visita, no mês de outubro, de uma delegação do Banco Central do Azerbeijão
subordinada ao tema “Statistical Data Warehouse – the experience of Banco de
Portugal”.
− No domínio da Central de Balanços, foi atualizado, no âmbito do IIIWG, o estudo
sobre a análise do justo valor com dados consolidados relativos a 2011 das maiores
empresas cotadas na Europa. Adicionalmente foi publicado o Relatório
“Profitability, Equity capitalization and Net Worth at Risk - How resilient are nonfinancial corporations in a crisis environment?” no âmbito do Study Group, com
uma análise comparada para 6 países Europeus.
− Ainda no âmbito da liderança do GT BACH (Bank for the Accounts of Companies
Harmonised), a Central de Balanços procedeu à atualização do Relatório “Products
and Services of the European CBSOs” e deu continuidade à produção e divulgação
de novos produtos sobre os dados BACH “Outlook #1: SMEs in European
countries”, “Get insights into 2011 data”, “Get insights into 2012 data”, “BACH
Brochure” e “BACH Newsletter”. Destaque, ainda, para a participação na Task
Force on Accounting and Statistics, do BCE/Eurostat, na qualidade de presidente do
GT BACH, com a apresentação das principais características da nova base de dados
BACH e, também nesse âmbito para a operação de marketing e de divulgação da
nova base de dados junto dos utilizadores atuais e potenciais.
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6. RECURSOS E MEIOS

A maioria dos recursos e meios afetos às funções estatísticas da responsabilidade do
Banco de Portugal 1 encontram-se concentrados no Departamento de Estatística,
garantindo o mesmo, de igual modo, as atividades relacionadas com a compilação
estatística corrente integrada no quadro do SEN.
A Lei do Sistema Estatístico Nacional (Lei n.º 22/2008, de 13 de maio) que, entre outros
aspetos, atribui a qualidade de autoridade estatística ao Banco de Portugal, consagra as
suas competências 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 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 diretamente as informações necessárias para
cumprimento do estabelecido no número anterior ou por motivos relacionados com as
suas atribuições”. 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 no
âmbito estatístico (cfr. Artigo 20º).
No ano de 2013, o número de recursos humanos dedicados à compilação regular das
estatísticas compreendidas no âmbito das atividades do SEN manteve-se relativamente
estável ao longo do ano em referência, como pode ser observado no seguinte quadro:

1

Refira-se que outros Departamentos do Banco de Portugal contribuem também para a produção corrente
de algumas das estatísticas objeto de publicação regular, como é o caso das Estatísticas de Sistemas de
Pagamentos e das Estatísticas de Emissão Monetária, embora a respetiva difusão seja, em ambos os casos,
da responsabilidade do Departamento de Estatística.
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Recursos Humanos
Produção Estatística
2012

2013

Variação (%)

8

8

0,0%

3

3

0,0%

3

3

0,0%

Estatísticas de Mercados de Títulos

8

7

-12,5%

Estatísticas da Balança de Pagamentos

20

20

0,0%

9

9

0,0%

3

3

0,0%

3

3

0,0%

9

9

0,0%

Estatísticas Cambiais

2

2

0,0%

Estatísticas de Sistemas de Pagamentos

2

2

0,0%

Estatísticas de Emissão Monetária

1

1

0,0%

Difusão estatística

6

6

0,0%

Desenvolvimento metodológico

3

4

+33,3%

Auditoria estatística

4

3

-25,0%

Total de Efetivos

84

83

-1,2%

Estatísticas das Instituições Financeiras
Monetárias
Estatísticas das Instituições Financeiras
Não Monetárias
Estatísticas da Central de
Responsabilidades de Crédito

Estatísticas da Posição de Investimento
Internacional
Estatísticas das Contas Nacionais
Financeiras
Estatísticas das Finanças Públicas
Estatísticas das Empresas Não Financeiras
da Central de Balanços (CB)

Atividades transversais

O Departamento de Organização, Sistemas e Tecnologias de Informação, continuou a ser
o Departamento responsável por garantir os recursos informáticos necessários ao
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desenvolvimento dos sistemas de informação, associados à evolução da função estatística
do Banco de Portugal, embora tendo recorrido pontualmente a soluções de outsourcing,
de acordo com o Plano de Atividades em Sistemas e Tecnologias de Informação do
Banco de Portugal elaborado e aprovado para 2013. Assim, no âmbito da função
estatística foi possível dar continuidade e desenvolver, ao longo do ano de 2013, os
seguintes projetos integrados no referido plano:
•

Reformulação do sistema de recolha e compilação das Estatísticas da Balança
de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional (início da 2ª fase)
– Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um novo sistema de
informação que permite recolher, tratar e produzir outputs estatísticos compatíveis
com os novos requisitos resultantes do processo de revisão dos manuais
internacionais (sendo de particular importância o Regulamento do Banco Central
Europeu, o Manual do Fundo Monetário Internacional e o Benchmark da OCDE)
no âmbito das estatísticas da Balança de Pagamentos e da Posição de
Investimento Internacional.

•

Novo Sistema Integrado de Estatísticas de Títulos (SIET) – Fase aquisição e
produção – Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um novo
sistema de informação de suporte à produção de estatísticas de títulos, nas
vertentes de emissões e de carteiras, contemplando as componentes de recolha de
informação, controlo de qualidade, estimação de informação e compilação de
estatísticas.

•

Novo sistema de informação das contas nacionais financeiras – Este projeto
teve em vista o desenvolvimento de um novo sistema de informação de suporte ao
processo de compilação das Contas Nacionais Financeiras. O novo sistema
permite recolher, tratar e produzir outputs estatísticos compatíveis com os novos
requisitos de informação resultantes do novo Sistema Europeu de Contas
(SEC2010), com entrada em vigor prevista para 2014, incidindo sobre a
informação relativa aos anos de 2012 e seguintes.

•

Sistema Integrado da Central de Balanços (Fase 3) – Nesta fase do projeto foi
possível concluir a reestruturação do sistema de informação da Central de
Balanços, assente na Informação Empresarial Simplificada (IES);

•

Portal das Estatísticas do Banco de Portugal - Este projeto tem como objetivo
implementar um Portal de Estatísticas que permita disponibilizar, de forma
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compreensiva e integrada, todos os conteúdos estatísticos disponibilizados pelo
Banco sobre a economia portuguesa. Nesta fase do projeto procedeu-se à
conclusão do estudo prévio e prova de conceito do “Portal das Estatísticas do
BdP”, com a tomada de decisão para a respetiva implementação;
•

Sistema de Comunicação de Informação Estatística com Entidades Externas
– Este projeto teve como objetivo proceder à evolução dos atuais mecanismos de
comunicação de informação estatística (dados e meta informação) do Banco de
Portugal com entidades externas (organismos internacionais e nacionais) através
da implementação de uma nova infraestrutura de comunicação assente em
formatos normalizados e numa arquitetura TI desenvolvida no âmbito do SDMX
(Statistical Data and Metadata eXchange).

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, documentos que são objeto de
publicação em Diário da República após essa aprovação.
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ANEXOS RELEVANTES

Apresenta-se, seguidamente, informação detalhada sobre a difusão estatística realizada
pelo Banco de Portugal, em 2013. Anexam-se, para o efeito, os seguintes quadros:
•

Quadro 1 - Acompanhamento da execução do Plano de Atividades, por Área
Estatística, para as operações estatísticas - 2013

•

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

•

Quadro 2 - Acompanhamento da execução do Plano de Atividades, por Área
Estatística - Edição de Publicações - 2013

•

Quadro 2A - Publicações Editadas na data Prevista

•

Quadro 3 – Apresentações em Seminários e Conferências no Âmbito da Função
Estatística
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1

6

1

2

5

2

1

1

3

4

3

BP

ESTATÍSTICAS DE EMISSÃO MONETÁRIA

BP

ESTATÍSTICAS DE SISTEMAS DE PAGAMENTOS

BP

ESTATÍSTICAS CAMBIAIS

BP

1

1

2

3

12

12

263

6

36

12

8

36

24

12

4

20

40

485

Total
previsto
para o ano

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

BP

ESTATÍSTICAS DAS FINANÇAS PÚBLICAS

BP

ESTATÍSTICAS DE ENDIVIDAMENTO DO SETOR NÃO FINANCEIRO

BP

CONTAS NACIONAIS FINANCEIRAS

BP

ESTATÍSTICAS DA POSIÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL

BP

ESTATÍSTICAS DA BALANÇA DE PAGAMENTOS

BP

ESTATÍSTICAS DE MERCADOS DE TÍTULOS

BP

ESTATÍSTICAS DA CENTRAL DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO

BP

ESTATÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO MONETÁRIAS

BP

ESTATÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETÁRIAS

32

2

Áreas/Entidade

Total

Número de
Operações
Estatísticas

12

12

263

6

36

12

8

36

24

12

4

20

40

485

4

Nº

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5

%

12

12

263

6

36

12

8

36

24

12

4

20

40

485

6

Nº

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7=(6/3)*100

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8

Per. Hóm.
%
9

Nº

Ocorrências
Disponibilizadas
Na data prevista

Disponibilidade da Informação - Ano de 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Quadro 1 - Execução do Plano de Actividades, por Área Estatística, para as operações estatísticas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10=(9/3)*100

%

Com atraso

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Per. Hóm.
%
12

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13=(12/3)*100

%

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Per. Hóm.
%

Não Disponibilizadas

2

1

BP

BP

BP

Estatísticas de balanço das OIFM

Estatísticas de balanço do BP

Estatísticas de custos e proveitos por natureza das OIFM

ESTATÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETÁRIAS

Entidade

Áreas/Operações Estatísticas

8-Out-13

9-Abr-13

Dez-12

Jun-13

8-Jan-13

Set-12

9-Jul-13

10-Dez-13

Nov-13

Mar-13

12-Nov-13

12-Mar-13

Mai-13

Out-13

7-Mai-13

Abr-13

8-Out-13

9-Abr-13

Mar-13

Set-13

12-Mar-13

Fev-13

10-Set-13

13-Fev-13

Jan-13

Ago-13

8-Jan-13

Dez-12

6-Ago-13

10-Dez-13

Out-13

Jul-13

12-Nov-13

Set-13

9-Jul-13

8-Out-13

Ago-13

Jun-13

10-Set-13

12-Mar-13

Abr-13

Jul-13

7-Mai-13

Mar-13

6-Ago-13

9-Abr-13

Fev-13

Jun-13

12-Mar-13

Jan-13

9-Jul-13

13-Fev-13

Dez-12

Mai-13

8-Jan-13

4

Data inicial
prevista

Nov-12

3

Período de
Refª

8-Out-13

9-Jul-13

9-Abr-13

8-Jan-13

10-Dez-13

12-Nov-13

8-Out-13

10-Set-13

6-Ago-13

9-Jul-13

12-Mar-13

7-Mai-13

9-Abr-13

12-Mar-13

13-Fev-13

8-Jan-13

10-Dez-13

12-Nov-13

8-Out-13

10-Set-13

6-Ago-13

9-Jul-13

12-Mar-13

7-Mai-13

9-Abr-13

12-Mar-13

13-Fev-13

8-Jan-13

5

Data efectiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Desvio
(nº dias)

Disponibilidade de Informação

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

7

Comentários

BP

BP

BP

Estatísticas de balanço de OIFAF, excluindo FI

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

Estatísticas de fundos de investimento

ESTATÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO MONETÁRIAS

BP

2

1

Estatísticas de taxas de juro das OIFM

Entidade

Áreas/Operações Estatísticas

9-Abr-13
7-Mai-13
12-Mar-13
9-Jul-13
6-Ago-13
10-Set-13
8-Out-13
12-Nov-13
10-Dez-13

Fev-13
Mar-13
Abr-13
Mai-13
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Set-13
Out-13

11-Out-13
8-Nov-13
13-Dez-13

Ago-13
Set-13
Out-13

14-Jun-13

Abr-13

13-Set-13

10-Mai-13

Mar-13

Jul-13

12-Abr-13

Fev-13

9-Ago-13

8-Mar-13

Jan-13

Jun-13

8-Fev-13

Dez-12

12-Jul-13

11-Jan-13

Nov-12

Mai-13

19-Dez-13

25-Jun-13

Mar-13

Set-13

21-Mar-13

Dez-12

19-Set-13

19-Dez-13

Set-13

Jun-13

19-Set-13

Jun-13

25-Jun-13

12-Mar-13

Jan-13

Mar-13

13-Fev-13

Dez-12

21-Mar-13

8-Jan-13

Nov-12

Dez-12

4

Data inicial
prevista

3

Período de
Refª

13-Dez-13

8-Nov-13

11-Out-13

13-Set-13

9-Ago-13

12-Jul-13

14-Jun-13

10-Mai-13

12-Abr-13

8-Mar-13

8-Fev-13

11-Jan-13

19-Dez-13

19-Set-13

25-Jun-13

21-Mar-13

19-Dez-13

19-Set-13

25-Jun-13

21-Mar-13

10-Dez-13

12-Nov-13

8-Out-13

10-Set-13

6-Ago-13

9-Jul-13

12-Mar-13

7-Mai-13

9-Abr-13

12-Mar-13

13-Fev-13

8-Jan-13

5

Data efectiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Desvio
(nº dias)

Disponibilidade de Informação

7

Comentários

Estatísticas da balança de pagamentos (SDDS)

ESTATÍSTICAS DA BALANÇA DE PAGAMENTOS

Estatísticas de emissões de títulos

ESTATÍSTICAS DE MERCADOS DE TÍTULOS

Estatísticas da Central de Responsabilidades de Crédito

BP

BP

BP

2

1

ESTATÍSTICAS DA CENTRAL DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO

Entidade

Áreas/Operações Estatísticas

12-Set-13
14-Out-13
13-Nov-13
16-Dez-13

Jul-13
Ago-13
Set-13
Out-13

18-Jun-13

Abr-13

13-Ago-13

16-Mai-13

Mar-13

Jun-13

16-Abr-13

Fev-13

15-Jul-13

15-Mar-13

Jan-13

Mai-13

13-Fev-13

13-Dez-13

Out-13

Dez-12

8-Nov-13

Set-13

21-Jan-13

11-Out-13

Ago-13

Nov-12

13-Set-13

14-Jun-13

Abr-13

Jul-13

10-Mai-13

Mar-13

9-Ago-13

12-Abr-13

Fev-13

Jun-13

8-Mar-13

Jan-13

12-Jul-13

8-Fev-13

Dez-12

Mai-13

11-Jan-13

12-Nov-13

Set-13

Nov-12

6-Ago-13

7-Mai-13

Mar-13
Jun-13

13-Fev-13

4

Data inicial
prevista

Dez-12

3

Período de
Refª

16-Dez-13

13-Nov-13

14-Out-13

12-Set-13

13-Ago-13

15-Jul-13

18-Jun-13

16-Mai-13

16-Abr-13

15-Mar-13

13-Fev-13

21-Jan-13

13-Dez-13

8-Nov-13

11-Out-13

13-Set-13

9-Ago-13

12-Jul-13

14-Jun-13

10-Mai-13

12-Abr-13

8-Mar-13

8-Fev-13

11-Jan-13

12-Nov-13

6-Ago-13

7-Mai-13

13-Fev-13

5

Data efectiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
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(nº dias)
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7

Comentários

BP

BP

BP

Estatísticas de posição de investimento internacional

Estatísticas de posição de investimento internacional (SDDS)

Estatísticas de posição da dívida externa (SDDS)

ESTATÍSTICAS DA POSIÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL

BP

2

1

Estatísticas da balança de pagamentos

Entidade

Áreas/Operações Estatísticas

21-Nov-13

3º trim. 13

22-Mai-13

1º trim. 13

22-Ago-13

21-Fev-13

4º trim. 12

2º trim. 13

21-Nov-13

22-Mai-13

1º trim. 13

3º trim. 13

21-Fev-13

4º trim. 12

22-Ago-13

21-Nov-13

3º trim. 13

2º trim. 13

22-Ago-13

2º trim. 13

22-Mai-13

1º trim. 13

19-Dez-13

Out-13

21-Fev-13

21-Nov-13

Set-13

4º trim. 12

21-Out-13

Ago-13

25-Jun-13

Abr-13

19-Set-13

22-Mai-13

Mar-13

Jul-13

18-Abr-13

Fev-13

22-Ago-13

21-Mar-13

Jan-13

Jun-13

21-Fev-13

Dez-12

18-Jul-13

22-Jan-13

Nov-12

Mai-13

4

Data inicial
prevista

3

Período de
Refª

21-Nov-13

22-Ago-13

22-Mai-13

21-Fev-13

21-Nov-13

22-Ago-13

22-Mai-13

21-Fev-13

21-Nov-13

22-Ago-13

22-Mai-13

21-Fev-13

19-Dez-13

21-Nov-13

21-Out-13

19-Set-13

22-Ago-13

18-Jul-13

25-Jun-13

22-Mai-13

18-Abr-13

21-Mar-13

21-Fev-13

22-Jan-13

5

Data efectiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Desvio
(nº dias)
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7

Comentários

BP

Template de Reservas Internacionais (SDDS)

BP

BP

Contas nacionais financeiras – transacções

Contas nacionais financeiras – patrimónios financeiros

CONTAS NACIONAIS FINANCEIRAS

BP

2

1

Activos de reserva (SDDS)

Entidade

Áreas/Operações Estatísticas

21-Out-13

18-Abr-13

4º trim. 12

2º trim. 13

22-Jan-13

3º trim. 12

18-Jul-13

21-Out-13

2º trim. 13

1º trim. 13

18-Jul-13

18-Abr-13

4º trim. 12
1º trim. 13

22-Jan-13

20-Dez-13

Nov-13

3º trim. 12

21-Nov-13

Out-13

21-Jun-13

Mai-13

21-Out-13

22-Mai-13

Abr-13

Set-13

19-Abr-13

Mar-13

20-Set-13

21-Mar-13

Fev-13

Ago-13

21-Fev-13

Jan-13

22-Ago-13

22-Jan-13

Dez-12

Jul-13

6-Dez-13

Nov-13

19-Jul-13

7-Nov-13

Out-13

Jun-13

7-Out-13

Set-13

7-Jun-13

Mai-13

6-Set-13

7-Mai-13

Abr-13

Ago-13

5-Abr-13

Mar-13

7-Ago-13

7-Mar-13

Fev-13

Jul-13

7-Fev-13

Jan-13

5-Jul-13

7-Jan-13

Dez-12

Jun-13

4

Data inicial
prevista

3

Período de
Refª

21-Out-13

18-Jul-13

18-Abr-13

22-Jan-13

21-Out-13

18-Jul-13

18-Abr-13

22-Jan-13

20-Dez-13

21-Nov-13

21-Out-13

20-Set-13

22-Ago-13

19-Jul-13

21-Jun-13

22-Mai-13

19-Abr-13

21-Mar-13

21-Fev-13

22-Jan-13

6-Dez-13

7-Nov-13

7-Out-13

6-Set-13

7-Ago-13

5-Jul-13

7-Jun-13

7-Mai-13

5-Abr-13

7-Mar-13

7-Fev-13

7-Jan-13

5

Data efectiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Desvio
(nº dias)
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7

Comentários

Estatísticas do financiamento das Administrações Públicas

ESTATÍSTICAS DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Estatísticas de Endividamento do Setor Não Financeiro

BP

BP

2

1

ESTATÍSTICAS DE ENDIVIDAMENTO DO SETOR NÃO FINANCEIRO

Entidade

Áreas/Operações Estatísticas

19-Set-13
21-Out-13
21-Nov-13
19-Dez-13

Jul-13
Ago-13
Set-13
Out-13

25-Jun-13

Abr-13

22-Ago-13

22-Mai-13

Mar-13

Jun-13

18-Abr-13

Fev-13

18-Jul-13

21-Mar-13

Jan-13

Mai-13

21-Fev-13

19-Dez-13

Out-13

Dez-12

21-Nov-13

Set-13

22-Jan-13

21-Out-13

Ago-13

Nov-12

19-Set-13

25-Jun-13

Abr-13

Jul-13

22-Mai-13

Mar-13

22-Ago-13

18-Abr-13

Fev-13

Jun-13

21-Mar-13

Jan-13

18-Jul-13

21-Fev-13

Dez-12

Mai-13

22-Jan-13

4

Data inicial
prevista

Nov-12

3

Período de
Refª

19-Dez-13

21-Nov-13

21-Out-13

19-Set-13

22-Ago-13

18-Jul-13

25-Jun-13

22-Mai-13

18-Abr-13

21-Mar-13

21-Fev-13

22-Jan-13

19-Dez-13

21-Nov-13

21-Out-13

19-Set-13

22-Ago-13

18-Jul-13

25-Jun-13

22-Mai-13

18-Abr-13

21-Mar-13

21-Fev-13

22-Jan-13

5

Data efectiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
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7

Comentários

BP

BP

BP

BP

Capacidade/Necessidade líquida de financiamento e dívida das AP trimestral

Capacidade/Necessidade líquida de financiamento e dívida das AP anual

Estatísticas de dívida das Administrações Públicas trimestral

Estatísticas de dívida das Administrações Públicas anual

BP

BP
BP

Estatísticas das empresas não financeiras da Central de Balanços trimestral

Estatísticas das empresas não financeiras da Central de Balanços anual

Estatísticas dos sectores de actividade económica das empresas não financeiras
da CB anual

2012

31-Dez-13

21-Out-13

21-Out-13

2º trim. 13
2012

18-Jul-13

18-Abr-13

4º trim. 12
1º trim. 13

22-Jan-13

3º trim. 12

1-Out-13

1-Abr-13

2012
2012

31-Dez-13

3º trim. 13

28-Jun-13

1º trim. 13
30-Set-13

28-Mar-13

4º trim. 12

2º trim. 13

1-Out-13

2012

1-Abr-13

2012

1-Abr-13

4º trim. 12

1-Out-13

2-Jan-13

3º trim. 12

2º trim. 13

31-Dez-13

Nov-13

1-Jul-13

29-Nov-13

Out-13

1º trim. 13

31-Out-13

Set-13

28-Jun-13

Mai-13

30-Set-13

31-Mai-13

Abr-13

Ago-13

30-Abr-13

Mar-13

30-Ago-13

28-Mar-13

Fev-13

Jul-13

28-Fev-13

Jan-13

31-Jul-13

31-Jan-13

Dez-12

Jun-13

4

Data inicial
prevista

3

Período de
Refª

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

BP

2

1

Estatísticas do financiamento da Administração Central (SDDS)

Entidade

Áreas/Operações Estatísticas

31-Dez-13

21-Out-13

21-Out-13

18-Jul-13

18-Abr-13

22-Jan-13

1-Out-13

1-Abr-13

31-Dez-13

30-Set-13

28-Jun-13

28-Mar-13

1-Out-13

1-Abr-13

1-Out-13

1-Jul-13

1-Abr-13

2-Jan-13

31-Dez-13

29-Nov-13

31-Out-13

30-Set-13

30-Ago-13

31-Jul-13

28-Jun-13

31-Mai-13

30-Abr-13

28-Mar-13

28-Fev-13

31-Jan-13

5

Data efectiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Desvio
(nº dias)
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7

Comentários

2

1

Estatísticas de sistemas de pagamentos

BP

BP

Índices cambiais efectivos

ESTATÍSTICAS DE SISTEMAS DE PAGAMENTOS

BP

Taxas de câmbio

ESTATÍSTICAS CAMBIAIS

Entidade

Áreas/Operações Estatísticas

19-Set-13
21-Out-13
21-Nov-13
19-Dez-13

Ago-13
Set-13
Out-13
Nov-13

25-Jun-13

Mai-13

22-Ago-13

22-Mai-13

Abr-13

Jul-13

18-Abr-13

Mar-13

18-Jul-13

21-Mar-13

Fev-13

Jun-13

21-Fev-13

Jan-13

19-Dez-13

Nov-13

22-Jan-13

21-Nov-13

Out-13

Dez-12

21-Out-13

25-Jun-13

Mai-13

Set-13

22-Mai-13

Abr-13

19-Set-13

18-Abr-13

Mar-13

Ago-13

21-Mar-13

Fev-13

22-Ago-13

21-Fev-13

Jan-13

Jul-13

22-Jan-13

Dez-12

18-Jul-13

Diária

4º trim. 13

Jun-13

Diária

Diária

2º trim. 13
3º trim. 13

Diária

4

Data inicial
prevista

1º trim. 13

3

Período de
Refª

19-Dez-13

21-Nov-13

21-Out-13

19-Set-13

22-Ago-13

18-Jul-13

25-Jun-13

22-Mai-13

18-Abr-13

21-Mar-13

21-Fev-13

22-Jan-13

19-Dez-13

21-Nov-13

21-Out-13

19-Set-13

22-Ago-13

18-Jul-13

25-Jun-13

22-Mai-13

18-Abr-13

21-Mar-13

21-Fev-13

22-Jan-13

Diária

Diária

Diária

Diária

5

Data efectiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
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(nº dias)
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7

Comentários

Estatísticas de emissão monetária

BP

2

1

ESTATÍSTICAS DE EMISSÃO MONETÁRIA

Entidade

Áreas/Operações Estatísticas

19-Set-13
21-Out-13
21-Nov-13
19-Dez-13

Set-13
Out-13
Nov-13

25-Jun-13

Mai-13

Ago-13

22-Mai-13

Abr-13

22-Ago-13

18-Abr-13

Mar-13

Jul-13

21-Mar-13

Fev-13

18-Jul-13

21-Fev-13

Jan-13

Jun-13

22-Jan-13

4

Data inicial
prevista

Dez-12

3

Período de
Refª

19-Dez-13

21-Nov-13

21-Out-13

19-Set-13

22-Ago-13

18-Jul-13

25-Jun-13

22-Mai-13

18-Abr-13

21-Mar-13

21-Fev-13

22-Jan-13

5

Data efectiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
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Comentários

1

12

3

Nº

12

12

Total

100,0

100,0

4=(3/2)*100

%
5

Nº

12

12

100,0

100,0

6=(5/2)*100

%

100,0

100,0

7

8

Nº

Publicações

Per. Hóm.
%

Editadas
Na data prevista

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

BP

BOLETIM ESTATÍSTICO DO BANCO DE PORTUGAL

12

2

Áreas/Entidade

Total

Total
previsto
para o ano

Edição de Publicações - Ano de 2013

Quadro 2 - Execução do Plano de Actividades, por Área Estatística

0

0

0,0

0,0

9=(8/2)*100

%

Com atraso

10

0,0

Per. Hóm.
%

11

Nº

0

0

0,0

0

12=(11/2)*100

%

Não Editadas

13

0,0

Per. Hóm.
%

2

1

BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP

BE Janeiro 2013

BE Fevereiro 2013

BE Março 2013

BE Abril2013

BE Maio 2013

BE Junho 2013

BE Julho 2013

BE Agosto 2013

BE Setembro 2013

BE Outubro 2013

BE Novembro 2013

BE Dezembro 2013

BOLETIM ESTATÍSTICO DO BANCO DE PORTUGAL

Entidade

Áreas/Publicações

Out/Nov-13

Set/Out-13

Ago/Set-13

Jul/Ago-13

Jun/Jul-13

Mai/Jun-13

Abr/Mai-13

Mar/Abr-13

Fev/Mar-13

Jan/Fev-13

Dez-12/Jan-13

Nov/Dez-12

3

Período de
Refª

19-Dez-13

21-Nov-13

21-Out-13

19-Set-13

22-Ago-13

18-Jul-13

25-Jun-13

22-Mai-13

18-Abr-13

21-Mar-13

21-Fev-13

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

19-Dez-13

21-Nov-13

21-Out-13

19-Set-13

22-Ago-13

18-Jul-13

25-Jun-13

22-Mai-13

18-Abr-13

21-Mar-13

21-Fev-13

22-Jan-13

5

4

22-Jan-13

Data efectiva

Data inicial
prevista

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Edição da Publicação

Quadro 2A - Publicações Editadas na data Prevista

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Desvio
(nº dias)
7
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Quadro 3 - Banco de Portugal - Função Estatística|Apresentações em Seminários e Conferências em 2013
Evento

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Lisboa
Apresentação da Central de Balanços e do novo sistema das
Estatísticas da Balança de Pagamentos do Banco de Portugal Associação Nacional da Indústria de Moldes
(CEFAMOL),Marinha Grande
Apresentação da Central de Balanços e do novo sistema das
Estatísticas da Balança de Pagamentos do Banco de Portugal Associação Nacional da Indústria de Moldes
(CEFAMOL),Marinha Grande
Apresentação da Central de Balanços e do novo sistema das
Estatísticas da Balança de Pagamentos do Banco de Portugal Associação Nacional da Indústria de Moldes
(CEFAMOL),Marinha Grande
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Região de Leiria) Leiria
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Região de Leiria) Leiria
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Nacional Empresas Metalúrgicas
e Electromecânicas ) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Nacional Empresas Metalúrgicas
e Electromecânicas ) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Lisboa

Data do
Evento

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

03-Jan

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Filipa Lima

03-Jan

O novo sistema de estatísticas da Balança de
Pagamentos e orientações específicas para o
reporte de agências de viagens e operadores
turísticos

Carla Marques

17-Jan

Análise do Setor da Fabricação de Moldes Metálicos Homero Gonçalves

17-Jan

Informação da Empresa e do Setor a partir da
Central de Balanços

17-Jan

A importância das estatísticas externas, a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas; Novo sistema de reporte para Patrícia Gonçalves
a balança de pagamentos: o que reportar, como e
quando

17-Jan

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Filipa Lima

17-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Patrícia Gonçalves

17-Jan

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Marta Veloso

17-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Beatriz Matos

18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan

18-Jan

18-Jan

ECB Seminar on ESCB statistics for managers

21-22 jan

ECB Seminar on ESCB statistics for managers

21-22 jan

ECB Seminar on ESCB statistics for managers

21-22 jan

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos
COPE (Comunicação de operações e posições com
o exterior): o que reportar, como e quando
Casos práticos no âmbito da comunicação de
operações e posições com o exterior
A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
O novo sistema de estatísticas da Balança de
Pagamentos e orientações específicas para o
reporte de agências de viagens e operadores
turísticos
A new data collection system to compile balance of
payments statistics
Central Balance Sheet Databases - Non Financial
Corporations

Margarida Brites

João Cadete de Matos
Carla Marques
Ana Margarida Meneses
Lídia Brás

Carla Marques

Patrícia Gonçalves

Luís Teles
Margarida Brites

Data granularity, flexibility and reporting burden

Paula Casimiro

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Bragança

21-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Filipa Lima

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Bragança

21-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Carmo Noronha

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Guarda

21-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Ana Almeida

Evento

Data do
Evento

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Guarda

21-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Patrícia Gonçalves

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Lisboa

21-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

João Cadete de Matos

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Lisboa

21-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

João Falcão

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Portalegre

21-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Marta Veloso

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Portalegre

21-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Fernando Escada

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Santa Maria da Feira

21-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Novo sistema de reporte para a
Carla Marques
balança de pagamentos: o que reportar, como e
quando

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Setúbal

21-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Ana Margarida Meneses

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Setúbal

21-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Lídia Brás

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Castelo Branco

22-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Luís Teles

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Castelo Branco

22-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Marta Veloso

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Évora

22-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Ana Margarida Meneses

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Évora

22-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Beatriz Matos

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Lisboa

22-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital.

João Cadete de Matos

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Lisboa

22-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

João Falcão

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Santarém

22-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Carla Marques

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Santarém

22-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Helena Marques

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

Evento

Data do
Evento

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Vila Real

22-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Filipa Lima

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Vila Real

22-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Carmo Noronha

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Viseu

22-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Ana Almeida

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Viseu

22-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Patrícia Gonçalves

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Castelo Branco

23-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Luís Teles

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Castelo Branco

23-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Marta Veloso

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Évora

23-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Ana Margarida Meneses

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Évora

23-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Beatriz Matos

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Fátima

23-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Carla Marques

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Fátima

23-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Helena Marques

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Lisboa

23-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

João Cadete de Matos

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Lisboa

23-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

João Falcão

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Viana do Castelo

23-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Filipa Lima

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Viana do Castelo

23-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Carmo Noronha

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Viseu

23-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Ana Almeida

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Viseu

23-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Patrícia Gonçalves

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

Evento

Data do
Evento

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Aveiro

24-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Ana Almeida

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Aveiro

24-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Ana Margarida Meneses

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Beja

24-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Luís Teles

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Beja

24-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Marta Veloso

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Braga

24-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Filipa Lima

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Braga

24-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Carmo Noronha

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Lisboa

24-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

João Cadete de Matos

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Lisboa

24-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

João Falcão

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Aveiro

25-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Ana Almeida

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Aveiro

25-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Ana Margarida Meneses

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Braga

25-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Filipa Lima

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Braga

25-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Carmo Noronha

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Faro

25-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Luís Teles

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Faro

25-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Carla Marques

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Faro

26-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.Novo sistema de
reporte para a balança de pagamentos: o que
reportar, como e quando

Carla Marques

Head Offices, Holding Companies and Special Purpose Entities
Task Force

26-Jan

Current procedures for attributing NACE codes

Teresa Crespo

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

Evento

Data do
Evento

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Coimbra

28-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Marta Veloso

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Coimbra

28-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Carmo Noronha

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Ponta Delgada

28-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.Novo sistema de
reporte para a balança de pagamentos: o que
reportar, como e quando

Carla Marques

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Porto

28-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Filipa Lima

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Porto

28-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Fernando Escada

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Setúbal

28-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Patrícia Gonçalves

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Setúbal

28-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Ana Margarida Meneses

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Coimbra

29-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Marta Veloso

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Coimbra

29-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Carmo Noronha

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Porto

29-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Filipa Lima

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Porto

29-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Fernando Escada

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Angra do Heroísmo

30-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.Novo sistema de
reporte para a balança de pagamentos: o que
reportar, como e quando

Carla Marques

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Coimbra

30-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Carmo Noronha

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Coimbra

30-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Marta Veloso

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Porto

30-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Filipa Lima

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Porto

30-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Fernando Escada

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

Evento

Data do
Evento

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Porto

31-Jan

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Filipa Lima

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Porto

31-Jan

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Fernando Escada

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Horta

01-Fev

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.Novo sistema de
reporte para a balança de pagamentos: o que
reportar, como e quando

Carla Marques

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Funchal

01-Fev

Área de Empresa e informação sobre estrutura
empresarial distrital. Papel das empresas no novo
sistema das estatísticas externas.

Patrícia Gonçalves

Orçamento de Estado 2013 & Encerramento de Contas 2012 &
Comunicação para a Balança de Pagamentos e Informação
Sobre a Estrutura Empresarial Distrital (promovido pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas) - Funchal

01-Fev

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Beatriz Matos

Reunião da Secção Permanente de Estatísticas Económicas Conselho Superior de Estatística

04-Fev

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Porto

04-Fev

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Porto
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Porto
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Port.Fundos Investimento,
Pensões e Patrimónios) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Port.Fundos Investimento,
Pensões e Patrimónios) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Port.Fundos Investimento,
Pensões e Patrimónios) - Lisboa
ESCB STC / WGMFS and Eurosystem FSC / WGCR Joint
Task Force Credit Registers

04-Fev
04-Fev

Tema da Apresentação

Estatísticas de Títulos: experiência no Banco de
Portugal e desenvolvimentos no BCE
A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos
COPE (Comunicação de operações e posições com
o exterior): o que reportar, como e quando

Autor da Apresentação

Carmo Aguiar
Filipa Lima
Carmo Noronha
Pedro Pólvora

06-Fev

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

06-Fev

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Marta Veloso

06-Fev

Orientações específicas para o reporte de
operações financeiras e dos Fundos no âmbito do
novo sistema da balança de pagamentos

Lídia Brás

13-Fev

Report

Ana Almeida

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Ponta Delgada

15-Fev

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Ponta Delgada

15-Fev

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Carmo Noronha

15-Fev

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

15-Fev

O novo sistema de estatísticas da Balança de
Pagamentos e orientações específicas para o
reporte de agências de viagens e operadores
turísticos

Carmo Noronha

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Industrial Portuguesa) - Lisboa

20-Fev

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Industrial Portuguesa) - Lisboa

20-Fev

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Carla Ferreira

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Industrial Portuguesa) - Lisboa

20-Fev

COPE (Comunicação de operações e posições com
Pedro Pólvora
o exterior): o que reportar, como e quando

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação da Hotelaria de Portugal) Funchal

20-Fev

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Ponta Delgada
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Ponta Delgada

Filipa Lima

Evento
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação da Hotelaria de Portugal) Funchal
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação da Hotelaria de Portugal) Funchal
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Funchal
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Funchal
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Funchal
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Funchal
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Funchal
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Funchal
Workshop on Balance of Payments - Basileia

Workshop on Balance of Payments - Basileia
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação dos Transitários de Portugal) Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação dos Transitários de Portugal) Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação dos Transitários de Portugal) Porto
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação dos Transitários de Portugal) Porto
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
UNL
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial de Águeda) Águeda
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial de Águeda) Águeda
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial de Águeda) Águeda
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Ourém - Fátima) Ourém
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Ourém - Fátima) Ourém

Data do
Evento

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

20-Fev

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Carmo Noronha

20-Fev

Orientações específicas para o reporte de hoteis e
empreendimentos turísticos no âmbito do novo
sistema da balança de pagamentos

Beatriz Matos

21-Fev

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Filipa Lima

21-Fev

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Carmo Noronha

21-Fev

Orientações específicas para o reporte de agências
de viagens e operadores turísticos no âmbito do
novo sistema da balança de pagamentos

Beatriz Matos

28-Fev

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos
COPE (Comunicação de operações e posições com
o exterior): o que reportar, como e quando
Early estimates for
balance of payments: feasibility/robustness

01-Mar

Enhancing balance of payments quality: the way
forward

21-Fev
21-Fev
21-Fev

Filipa Lima
Carmo Noronha
Beatriz Matos
João Cadete de Matos

João Cadete de Matos

04-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

04-Mar

O novo sistema de estatísticas da Balança de
Pagamentos e orientações específicas para o
reporte dos transitários

Pedro Pólvora

05-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

05-Mar

O novo sistema de estatísticas da Balança de
Pagamentos e orientações específicas para o
reporte dos transitários

Pedro Pólvora

08-Mar
08-Mar
08-Mar
12-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de Luís Teles
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
Carla Ferreira
balança de pagamentos
COPE (Comunicação de operações e posições com
Helena Marques
o exterior): o que reportar, como e quando
João Cadete de Matos / José
As Estatísticas do BP
Faustino

12-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

12-Mar

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Ana Margarida Meneses

12-Mar

COPE (Comunicação de operações e posições com
Thomas Verheij
o exterior): o que reportar, como e quando

13-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Filipa Lima

13-Mar

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Thomas Verheij

Evento
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Ourém - Fátima) Ourém
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Ourém - Fátima) Fátima
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Ourém - Fátima) Fátima
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Ourém - Fátima) Fátima
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Seguradores) Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Seguradores) Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Seguradores) Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Porto
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de

Data do
Evento

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

13-Mar

COPE (Comunicação de operações e posições com
Beatriz Matos
o exterior): o que reportar, como e quando

13-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Filipa Lima

13-Mar

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Thomas Verheij

13-Mar

Orientações específicas para o reporte de hoteis e
empreendimentos turísticos no âmbito do novo
sistema da balança de pagamentos

Beatriz Matos

15-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

15-Mar

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Carla Ferreira

15-Mar

Orientações específicas para o reporte de
operações financeiras e seguros no âmbito do novo Márcio Mateus
sistema da balança de pagamentos

18-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

18-Mar

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Carmo Noronha

18-Mar

COPE (Comunicação de operações e posições com
Lídia Brás
o exterior): o que reportar, como e quando
Acesso à informação estatística do Banco de
Portugal

3ª Conferência da Central de Balanços do Banco de Portugal Sessão em Santarém

18-Mar

3ª Conferência da Central de Balanços do Banco de Portugal Sessão em Santarém

18-Mar

3ª Conferência da Central de Balanços do Banco de Portugal Sessão em Santarém

18-Mar

3ª Conferência da Central de Balanços do Banco de Portugal Sessão em Santarém

18-Mar

Seminário na UCP - Porto

19-Mar

Seminário na UCP - Porto

19-Mar

A Central de Balanços do Banco de Portugal

Ana Almeida

19-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

19-Mar

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Pedro Pólvora

19-Mar

COPE (Comunicação de operações e posições com
Fernando Escada
o exterior): o que reportar, como e quando

20-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

20-Mar

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Lídia Brás

25-Mar

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

25-Mar

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Helena Marques

25-Mar

COPE (Comunicação de operações e posições com
Lídia Brás
o exterior): o que reportar, como e quando

26-Mar

Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior ao Banco de Portugal - Papel dos bancos no Filipa Lima
novo sistema das estatísticas externas

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Região Castelo
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Região Castelo
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Empresarial Região Castelo
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Sessão de ponto de situação com o sistema bancário no
âmbito do novo sistema de reporte de informação para a
Balança de Pagamentos - Lisboa

João Cadete de Matos

Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior ao Banco de Portugal - Papel das empresas Filipa Lima
Informação da Empresa e ído Setor a partir da
Ana Almeida
Central de Balanços
Análise do Setor Agrícola
As estatísticas do Banco de Portugal

Margarida Brites
João Cadete de Matos

Evento
Sessão de ponto de situação com o sistema bancário no
âmbito do novo sistema de reporte de informação para a
Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de ponto de situação com o sistema bancário no
âmbito do novo sistema de reporte de informação para a
Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de ponto de situação com o sistema bancário relativo
ao novo sistema de reporte de informação para a Balança de
Pagamentos - Lisboa
Seminário “Os Serviços e a Competitividade da Economia
Portuguesa – das Políticas às Ações Concretas” - CCP

Data do
Evento

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

26-Mar

Aspectos regulamentares e especificidades da
informação a reportar pelos bancos

Carla Marques

26-Mar

Liquidações e Operações: o que reportar, como e
quando

Marta Veloso

26-Mar

Casos práticos no âmbito da comunicação de
operações e posições com o exterior

Márcio Mateus

02-Abr

Os serviços e a competitividade da economia
portuguesa

João Cadete de Matos

Sessão de apresentação sobre a CB e o financiamento das
empresas a alunos de mestrado da Porto Business School

02-Abr

As empresas não financeiras em Portugal

Margarida Brites

UNL

04-Abr

As estatísticas do Banco de Portugal

João Cadete de Matos

04-Abr

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

João Falcão

04-Abr

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Thomas Verheij

05-Abr

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

05-Abr

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Márcio Mateus

05-Abr

COPE (Comunicação de operações e posições com
Diana Correia
o exterior): o que reportar, como e quando

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Porto
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Porto
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Lisboa
XX Jornadas de Classificação e Análise de Dados
(JOCLAD2013)
XX Jornadas de Classificação e Análise de Dados
(JOCLAD2013)
XX Jornadas de Classificação e Análise de Dados
(JOCLAD2013)
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Guarda
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Guarda
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Porto
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Porto
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Porto
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Albufeira
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Albufeira

12-Abr
12-Abr
12-Abr

José Faustino / Joaquim António /
Paulo Jesus
Homero Gonçalves / Tiago
Pereira
Filipa Lima / Olga Monteiro /
Paula Menezes / Lígia Nunes

15-Abr

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

João Falcão

15-Abr

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Thomas Verheij

17-Abr
17-Abr
17-Abr
17-Abr
17-Abr
17-Abr

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos
COPE (Comunicação de operações e posições com
o exterior): o que reportar, como e quando
A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos
COPE (Comunicação de operações e posições com
o exterior): o que reportar, como e quando

Filipa Lima
Carla Marques
Márcio Mateus
Carmo Noronha
Pedro Pólvora
Lídia Brás

18-Abr

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Filipa Lima

18-Abr

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Beatriz Matos

OECD-ABS Workshop on Pensions

22-24 Apr

OECD-ABS Workshop on Pensions

22-24 Apr

Sessão de apresentação do BP na FEP

Building a Customer Relationship Management
(CRM) model for the Statistics function in Banco de
Portugal
Profitability in the manufacturing sector in Portugal:
evidence from micro-data
The dynamics of debt in the context of financial
accounts - evidence from Portugal

23-Abr

Pension Liabilities in a context of an ageing
population: the Portuguese case
Pension statistics for the new ESA: compilation
issues and some results for Portugal in 2011
A informação da empresa e do setor na Central de
Balanços

Ana Almeida
Ana Almeida
Margarida Brites

Evento
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Instituto Superior de Novas Profissões) Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Instituto Superior de Novas Profissões) Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Funchal
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Funchal
Workshop sobre a utilização do SICAE pelas entidades da
administração pública
ISEGI
Sessão de apresentação da Prestação de Serviços na Central
de Balanços- 2013 no ISCAP
Sessão de apresentação da Prestação de Serviços na Central
de Balanços- 2013 na FEP
Sessão de apresentação do Banco de Portugal + candidaturas
a estágios profissionais (DRH) + Prestação de Serviços na
Central de Balanços- 2013 na UCP
WG Monetary and Financial Statistics
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Ponta Delgada
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade) - Ponta Delgada
Seminário interno: Como aumentar a competitividade das
exportações? - a experiência do setor do calçado
Reunião da TF Accounting and Statistics
Reunião da Secção Permanente de Estatísticas Económicas Conselho Superior de Estatística
Sessão de apresentação das estatísticas do Banco na
Universidade do Minho
Sessão de apresentação das estatísticas do Banco na
Universidade do Minho
7th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation
(WSMC7) e 5th International Conference on Risk Analysis
(ICRA5)
7th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation
(WSMC7) e 5th International Conference on Risk Analysis
(ICRA5)
7th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation
(WSMC7) e 5th International Conference on Risk Analysis
(ICRA5)
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 1ª sessão Lisboa
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 1ª sessão Lisboa
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 2ª sessão Lisboa
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 2ª sessão Lisboa
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 1ª sessão Porto
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 1ª sessão Porto
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 1ª sessão Porto
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 2ª sessão Porto
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 2ª sessão Porto
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 2ª sessão Porto
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 1ª sessão Lisboa
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 1ª sessão Lisboa

Data do
Evento

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

07-Mai

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

07-Mai

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos e orientações específicas para o
Beatriz Matos
reporte de hotéis e empreendimentos turísticos no
âmbito do novo sistema da balança de pagamentos

09-Mai

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

09-Mai

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Thomas Verheij

09-Mai

A relevância da CAE na atividade do Banco de
Portugal

Margarida Brites

09-Mai

Apresentação sobre as Estatísticas do Banco/EMF

Paula Casimiro/Rita Lameira

14-Mai

Prestação de serviços na Central de Balanços

14-Mai

Prestação de serviços na Central de Balanços

15-Mai

Prestação de serviços na Central de Balanços

Margarida Brites / Ana Bárbara
Pinto

16-Mai

The Portuguese CCR: main features and use for
statistical purposes

Paula Casimiro

16-Mai

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Filipa Lima

16-Mai

Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando

Carmo Noronha

21-Mai

Principais características do setor do calçado

Margarida Brites

23-Mai

BACH Database
Principais resultados de 2012: estatísticas da
BoP/PII e CF

Margarida Brites

24-Mai

Carla Ferreira

Margarida Brites / Ana Bárbara
Pinto
Margarida Brites / Ana Bárbara
Pinto

Carla Marques / Olga Monteiro

28-Mai

As estatísticas do Banco de Portugal

Luís Teles

28-Mai

A Central de Balanços do Banco de Portugal

Margarida Brites

29-Mai

Collateral demands in the context of a financial crisis Rodrigo Batista / Rita Avelino

29-Mai

Using interest rate statistics for analytical purposes

29-Mai

Stylized facts on Portuguese corporate credit default: Homero Gonçalves / Ana Filipa
Carvalho
the relevance of firm level data

06-Jun

Fluxo de informação e testes efetuados

Carla Ferreira

06-Jun

Revisões e correção da informação

Helena Marques

06-Jun

Fluxo de informação e testes efetuados

João Falcão

06-Jun

Revisões e correção da informação

Thomas Verheij

06-Jun

Fluxo de informação e testes efetuados

Carla Marques

06-Jun

Interpretação de erros e alertas (problemas
frequentes)

Ana Margarida Meneses

06-Jun

Revisões e correção da informação

Carmo Noronha

06-Jun

Fluxo de informação e testes efetuados

Carla Marques

06-Jun

Interpretação de erros e alertas (problemas
frequentes)

Carmo Noronha

06-Jun

Revisões e correção da informação

Ana Margarida Meneses

07-Jun

Fluxo de informação e testes efetuados

João Falcão

07-Jun

Revisões e correção da informação

Carmen Cabral

Patrícia Antunes / Lígia Nunes

Evento
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 2ª sessão Lisboa
Sessão de apresentação do sistema de informação para a
Balança de Pagamentos - 2ª sessão Lisboa

Data do
Evento

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

07-Jun

Fluxo de informação e testes efetuados

Carla Marques

07-Jun

Revisões e correção da informação

Helena Marques

Challenges and prospects for setting-up a European
Union shared system on credit
Micro-databases on securities statistics as a key
issue for satisfying user needs
Building business registers to monitor
entrepreneurial dynamics
Efficient ways of dealing with accounting data from
enterprises
A flexible approach to credit statistics: The use of the
Portuguese Central Credit Register for statistical
compilation
How granular should data be to compile BoP
statistics?
The use of payments data to improve monetary and
financial analysis
Is micro-data reporting the future for interest rate
statistics?
Business intelligence in securities statistics: An
evolutionary approach

Workshop on integrated management of micro-databases

20-Jun

Workshop on integrated management of micro-databases

20-Jun

Workshop on integrated management of micro-databases

20-Jun

Workshop on integrated management of micro-databases

20-Jun

Workshop on integrated management of micro-databases

20-Jun

Workshop on integrated management of micro-databases

20-Jun

Workshop on integrated management of micro-databases

20-Jun

Workshop on integrated management of micro-databases

20-Jun

Workshop on integrated management of micro-databases

20-Jun

Workshop on integrated management of micro-databases

21-Jun

Integrating micro-databases for statistical purposes

04-Jul

Objectivo da sessão, dar a palavra ao reportante, e
destaques sobre a comunicação de operações e
Carla Ferreira
posições com o exterior

04-Jul

Questões frequentes no âmbito da comunicação de
Ana Margarida Meneses
operações e posições com o exterior

04-Jul

Casos práticos no âmbito da comunicação de
operações e posições com o exterior

Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Seminário interno: Como aumentar a competitividade das
Exportações? - A experiência do INESC
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Acção de Formação aos Prestadores de Serviços na Central
de Balanços
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema de
informação para a Balança de Pagamentos: "Às 5ªs no Banco
de Portugal" - Lisboa

09-Jul

11-Jul

Ana Almeida
Luís Teles Dias
Homero Gonçalves, Mário
Lourenço
Margarida Brites
Paula Casimiro
Carla Marques
Filipa Lima
Rita Lameira, Patrícia Antunes,
Inês Antunes
M. Carmo Aguiar
Paula Menezes, Luís D'Aguiar

Thomas Verheij

Caracterização das empresas com I&D em Portugal
a partir da Central de Balanços e da Balança de
Margarida Brites
Pagamentos Tecnológica
Objectivo da sessão, dar a palavra ao reportante, e
destaques sobre a comunicação de operações e
Carla Ferreira
posições com o exterior

11-Jul

Questões frequentes no âmbito da comunicação de
Ana Margarida Meneses
operações e posições com o exterior

11-Jul

Casos práticos no âmbito da comunicação de
operações e posições com o exterior

17-Jul
18-Jul

Lídia Brás

Prestação de serviços na Central de Balanços em
Margarida Brites
2012 - Sessão de Abertura
Objectivo da sessão, dar a palavra ao reportante, e
destaques sobre a comunicação de operações e
Carla Marques
posições com o exterior

18-Jul

Questões frequentes no âmbito da comunicação de
Carla Ferreira
operações e posições com o exterior

18-Jul

Casos práticos no âmbito da comunicação de
operações e posições com o exterior

25-Jul

Objectivo da sessão, dar a palavra ao reportante, e
destaques sobre a comunicação de operações e
Carla Marques
posições com o exterior

25-Jul

Questões frequentes no âmbito da comunicação de
João Falcão
operações e posições com o exterior

25-Jul

Casos práticos no âmbito da comunicação de
operações e posições com o exterior

08-Ago

Ponto de situação sobre o controlo de qualidade da
IES e do ISII no âmbito da prestação de serviços na Margarida Brites
Central de Balanços em 2013

ISI 2013 - 59th World Statistics Congress

26-Ago

Measuring external debt in a context of
macroeconomic imbalances

João João Cadete de Matos, Ana
Margarida de Almeida, Lígia
Maria Nunes, Daniela Black
Miranda

ISI 2013 - 59th World Statistics Congress

27-Ago

Discussant’s synthesis on session STS057
Methodological and compilation review on bank
interest rates statistics

João Cadete de Matos

ISI 2013 - 59th World Statistics Congress

27-Ago

Impact and benefits of micro-databases’ integration
on the statistics of the Banco de Portugal

Paula Menezes, Luís D'Aguiar

Prestação de Serviços na Central de Balanços - 1ª Avaliação
intercalar

João Falcão

Helena Marques

Evento

Data do
Evento

9ª Reunião do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento das
Estatísticas Macroeconómicas

04-Set

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Porto

10-Set

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Porto

10-Set

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa

11-Set

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa

11-Set

CONTRIMAC - Contas Trimestrais da Macaronésia

16-Set

CONTRIMAC - Contas Trimestrais da Macaronésia

16-Set

STC Thematic meeting

19-Set

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa

26-Set

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa

26-Set
26-Set

Tema da Apresentação
Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) –
implicações para os Sistemas Estatísticos
A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos
A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Novo sistema de reporte para a balança de
pagamentos: o que reportar, como e quando
A atividade económica da Madeira nas estatísticas
do Banco de Portugal
Estatísticas da dívida pública da Madeira no
contexto das contas financeiras de Portugal
Towards a vision for an Analytical Credit dataset

Autor da Apresentação
Filipa Lima
Carla Ferreira
Pedro Pólvora
Carla Marques
Diana Correia
João Cadete de Matos
Ana Almeida
Ana Almeida

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de Carla Marques
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
Carla Ferreira
balança de pagamentos
COPE (Comunicação de operações e posições com
Carla Peixoto
o exterior): o que reportar, como e quando
The Portuguese economy see through the lenses of
flow-of-funds: how inter-sectoral relationships
Ana Almeida, Daniel Carvalho
evolved in 2000-2012
João Cadete de Matos, José
As Estatísticas do BP
Faustino

OECD Working Party on Financial Statistics and Working Party
on National Accounts, October 2013

03-Out

UNL

07-Out

ECCBSO meeting

07-Out

Products and services of the european CBSOs: Main
Ana Almeida e Margarida Brites
results for 2013 and discussion on the way forward

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com a Associação Comercial do Distrito de Évora
e Associação da Hotelaria de Portugal , Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal ) - Évora

08-Out

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com a Associação Comercial do Distrito de Évora
e Associação da Hotelaria de Portugal , Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal ) - Évora

08-Out

O novo sistema de estatísticas da Balança de
Pagamentos e orientações específicas para o
reporte de agências de viagens, operadores
turísticos, hotéis e empreendimentos turísticos

Carla Ferreira

09-Out

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Ferreira

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com a Associação da Hotelaria de Portugal e
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com a Associação da Hotelaria de Portugal e
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
) - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos (BdP em
colaboração com a Associação da Hotelaria de Portugal e
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
) - Lisboa
Seminário Para que servem as estatísticas? Que uso diário
lhes damos?

09-Out

10-Out
10-Out

O novo sistema de estatísticas da Balança de
Pagamentos e orientações específicas para o
reporte de agências de viagens e operadores
turísticos
A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Beatriz Matos

Carla Marques
Carmo Noronha

15-Out

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

15-Out

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Carla Ferreira

15-Out

Orientações específicas para o reporte de hoteis e
empreendimentos turísticos no âmbito do novo
sistema da balança de pagamentos

Beatriz Matos

21-Out

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa

22-Out

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa

22-Out

Perspectivar o futuro da comunicação estatística - o
João Cadete de Matos
contributo do Banco de Portugal
A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de Ana Margarida Meneses
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
Carla Peixoto
balança de pagamentos

Evento
Seminar on financial statistics, Banca d´Italia

Data do
Evento

Tema da Apresentação

Autor da Apresentação

29-Out

Compilation of Financial Accounts the experience of
Ana Almeida
Banco de Portuga

Open data and public information, 4th International Workshop,
Sharing best practices in R&D and education statistics

05-Nov

Increasing the stock of knowledge with R&D: the
contribution of Banco de Portugal

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa

06-Nov

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Financial Accounts Seminar at the Central Bank of the Republic
of Turkey
Financial Accounts Seminar at the Central Bank of the Republic
of Turkey
Financial Accounts Seminar at the Central Bank of the Republic
of Turkey
Financial Accounts Seminar at the Central Bank of the Republic
of Turkey

06-Nov
13-Nov
13-Nov

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos
Financial accounts in Portugal
Non-financial sectors and estimation methods

João Cadete de Matos

Carmo Noronha
Márcio Mateus
Filipa Lima
Filipa Lima

13-Nov

Use of securities statistics

14-Nov

Sector accounts and financial accounts: uses (Banco
Filipa Lima
de Portugal)

14-Nov

Financial accounts data needs (Banco de Portugal)

Filipa Lima

Reunião da Secção Permanente de Estatísticas Económicas Conselho Superior de Estatística

18-Nov

Estatísticas da Central de Balanços

Margarida Brites

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Porto

18-Nov

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Porto

18-Nov

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - 1ª sessão Porto

19-Nov

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - 1ª sessão Porto

19-Nov

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Carmo Noronha

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - 2ª sessão Porto

19-Nov

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

Carla Marques

Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - 2ª sessão Porto

19-Nov

Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos

Carmo Noronha

Financial Accounts Seminar at the Central Bank of the Republic
of Turkey

ECB – Financial accounts seminar
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Sessão de apresentação do novo sistema de reporte de
informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa
Seminário Mestrado de Contabilidade, Fiscalidade e Finanças
Empresariais - ISEG
Seminário Mestrado de Contabilidade, Fiscalidade e Finanças
Empresariais - ISEG

20-Nov
21-Nov
21-Nov
21-Nov
21-Nov

A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos
A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas

National compilation practices
The experience of Banco de Portugal
A importância das estatísticas externas e a Área de
Empresa como forma de aproximação do Banco de
Portugal às empresas
Área de Empresa e novo sistema de reporte para a
balança de pagamentos
Para que servem as estatísticas? Que uso diário
lhes damos
A Central de Balanços do Banco de Portugal
Indicadores mensais sobre finanças públicas
disponíveis em Portugal.
The new financial accounts compilation and
dissemination IT system in Portugal

Filipa Lima

Carla Marques
Carmo Noronha
Carla Marques

Filipa Lima
Carla Ferreira
Ana Margarida Meneses
João Cadete de Matos
Margarida Brites

Reunião WG-GFS

24-Nov

Reunião do WG-EAA

26-Nov

Sessão de ponto de situação com o sistema bancário no
âmbito do novo sistema de reporte de informação para a
Balança de Pagamentos - Lisboa

27-Nov

Âmbito e especificidades da informação a reportar
pelos bancos para a balança de pagamentos

Carla Marques

Sessão com o sistema bancário no âmbito do novo sistema de
reporte de informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa

27-Nov

Liquidações e Operações: o que reportar, como e
quando

João Falcão

Sessão com o sistema bancário no âmbito do novo sistema de
reporte de informação para a Balança de Pagamentos - Lisboa

27-Nov

Casos práticos no âmbito da comunicação de
operações e posições com o exterior

Thomas Verheij

Reunião da Secção Permanente de Coordenação Estatística Conselho Superior de Estatística

27-Nov

Jornadas de Estatística Regional

29-Nov

V Encontro Ibérico

04-Dez

Using Micro-data for Statistics Production

João Cadete de Matos

V Encontro Ibérico

04-Dez

Anacredit

Ana Almeida

V Encontro Ibérico

04-Dez

NEW BoP/IIP COMPILATION SYSTEM – Banco de
Portugal

Filipa Lima

V Encontro Ibérico

04-Dez

Implementation of ESA‐2010 in financial accounts:
expected impact of holdings’ new treatment in
Portugal

Ana Almeida

Sérgio Branco
Olga Monteiro

Política de revisões das estatísticas do Banco de
António Agostinho
Portugal
A Actividade Económica dos Açores nas Estatísticas
João Cadete de Matos
do Banco de Portugal

