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Ciclo de webinars do BPstat Estatísticas para Compreender Portugal 

 

O Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação, e o Banco de Portugal 
realizaram um ciclo de 8 Webinars de exploração do BPstat Estatísticas para 
Compreender Portugal.  
 
Estas sessões abordaram temas/conteúdos das Aprendizagens Essenciais das disciplinas de 
Economia, tendo como público-alvo os docentes do grupo de recrutamento 430 (Economia 
e Contabilidade) e como principais objetivos: 
• Incentivar a atualização científica do grupo de docência, cujas oportunidades de 
formação nem sempre têm estado diretamente relacionadas com a sua área específica de 
lecionação; 
• Promover o uso da Estatística enquanto “ferramenta” fundamental na análise da 
realidade económica portuguesa, europeia e mundial; 
• Fomentar a atualização científica dos professores do referido grupo, nomeadamente 
no que respeita a alguns conteúdos programáticos que têm apresentado novos 
desenvolvimentos. 
 

Afigura-se relevante fazer referência, ainda que de forma muito sintética, a temas e 
indicadores económicos abordados, pela equipa do departamento de estatística do Banco 
de Portugal, ao longo das 8 sessões (início em outubro de 2020 e términos em novembro de 
2022). 

  

  

  

  
 

O 1.º Webinar, intitulado As contas nacionais e as estatísticas do BPstat, registou 226 
inscrições de docentes. 

As contas nacionais foram apresentadas como fonte de uma multiplicidade de indicadores 
económicos de entre os quais o mais conhecido é, provavelmente, o Produto Interno Bruto 
(PIB). Mas o seu poder analítico não se esgota aqui: a evolução de algumas das suas 
componentes como as relativas à produção económica, às importações e exportações, ao 
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consumo público e privado ou aos investimentos, bem como os elementos relativos à 
distribuição do rendimento e à poupança, permitem analisar os principais motores da 
atividade económica.  

 

O 2.º Webinar, denominado A balança de pagamentos e outras estatísticas externas, 
contou com a inscrição de 307 docentes. 

Na sessão foram abordadas as estatísticas externas, das quais a balança de pagamentos é 
uma parte, enquanto conjunto de indicadores económicos que medem as relações com o 
exterior, tais como as exportações e as importações, que são determinantes para a 
quantificação do PIB. Entre outras dimensões foi apresentado o poder analítico das 
estatísticas externas que inclui, ainda, a análise da dívida externa, assim como as várias 
componentes que determinam, por exemplo, se uma economia é credora ou devedora 
relativamente ao exterior.  

 
O 3.º Webinar, designado Estatísticas Monetárias e Financeiras: Porque são tão 
importantes? contou com a inscrição de 252 professores.  

Foi apresentada a política monetária da área do euro, definida e implementada pelo 
Eurosistema, cujo principal objetivo é a manutenção da estabilidade de preços. O objetivo 
de manutenção da estabilidade de preços é atingido convencionalmente através do 
controlo da oferta da moeda – emissão de notas e disponibilização de liquidez aos bancos; 
e do preço da moeda – através da definição das taxas de juro diretoras.  
 
O 4.º Webinar, intitulado O défice e a dívida das administrações públicas: por dentro 

dos números que todos conhecemos! contou com 273 inscrições.  

Na sessão foram abordadas as estatísticas das administrações públicas, que apresentam as 
operações das administrações públicas com os vários setores residentes da economia e com 
o resto do mundo. Incluem, nomeadamente, informação sobre o défice e sobre a dívida 
pública. 
O défice público ou défice orçamental é um dos indicadores mais relevantes para avaliar a 
situação financeira do setor das administrações públicas e, frequentemente, do próprio 
país como um todo. A existência de desequilíbrios significativos e persistentes ao nível 
orçamental pode provocar desequilíbrios noutras áreas da economia. A acumulação de 
défices orçamentais pode conduzir a um aumento da dívida pública.  
 
O 5.º Webinar - As empresas em Portugal: o seu papel na economia e as atividades a 

que se dedicam contou com 200 inscrições. 

 
No webinar foram abordadas as estatísticas das empresas da central de balanços, que 
permitem acompanhar a atividade das empresas em Portugal.  
As empresas têm um papel fundamental nas economias, pelo que conhecer bem o detalhe 
setorial do tecido empresarial português é relevante para identificar as forças e fraquezas 
daquele que é o principal setor institucional produtivo na economia. 
As estatísticas da central de balanços permitem analisar a forma como as empresas se 
financiam, se são ou não rentáveis, qual a sua estrutura de custos, entre outros tópicos.  
 
O 6.º Webinar A balança corrente e de capital em detalhe, registou 216 inscrições  

Nesta sessão foram apresentadas, de forma detalhada, e a partir de exemplos práticos, as 
principais rúbricas, tipos de operações e regras de registo das balanças corrente e de 
capital.  
As balanças corrente e de capital são as duas componentes da balança de pagamentos onde 
se registam a vertente real das transações entre os residentes e não residentes de uma 
economia. O saldo conjunto destas balanças é um indicador macroeconómico importante e 
determina a exposição de um país em relação aos outros países do mundo.  
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 O 7.º Webinar A balança financeira em detalhe, contou com 213 inscrições. 

Na sessão foram abordadas, de forma detalhada, e a partir de exemplos práticos, as 
principais rubricas, tipos de operações e regras de registo da balança financeira. A balança 
financeira é uma componente da balança de pagamentos que engloba as transações 
financeiras, realizadas entre residentes e não residentes de uma economia. É um indicador 
macroeconómico relevante na medida em que possibilita identificar os vários tipos de 
investimento nas relações estabelecidas entre uma economia e o exterior. 

 
O 8.º Webinar Outras estatísticas externas em detalhe: posição de investimento 
internacional, dívida externa e globalização, registou 130 inscrições.  

Nesta sessão foi apresentado um conjunto de outras estatísticas que ajudam a compreender 
e a acompanhar as relações económicas de Portugal com o resto do mundo, com resposta 
a perguntas como: o que é a posição de investimento internacional e como se relaciona 
com a balança de pagamentos? O que é a dívida externa e como se mede? Qual a origem 
do investimento direto em Portugal e como tem evoluído nos últimos anos? Como encontrar 
esta informação no BPstat? 

 

Entende-se, assim, que este ciclo de webinars, onde foi apresentado o BPstat, portal de 
estatísticas do Banco de Portugal, permitiu aos docentes aceder a conteúdos atuais, 
interativos e pedagógicos sobre a economia portuguesa e da área do euro.  

Este projeto foi considerado muito importante pelos participantes nas diversas sessões e 
isso ficou patente na avaliação que fizeram das mesmas.  

A Direção-Geral da Educação considerou, desde o início, esta iniciativa muito relevante, 
sobretudo para os docentes do grupo de Economia e Contabilidade. Teve um papel ativo 
ao longo do processo, facultando os documentos curriculares à equipa do BdP (equipa 
constituída por um conjunto de especialistas/oradores, em áreas específicas, cujo nome e 
nota biográfica constam dos vídeos das diversas sessões), de forma a garantir que nas 
sessões fossem abordados conteúdos que integram as Aprendizagens Essenciais das 
disciplinas de Economia e participou em todas as reuniões de preparação das sessões. 
Houve um reconhecimento mútuo do trabalho desenvolvido pelas duas instituições. 

Existe a vontade de continuar, em 2023, com esta parceria que se poderá concretizar em 
sessões, híbridas, de índole mais práticas, de exploração do BPstat que permitam trabalhar 
verdadeiramente as potencialidades do portal.  

 

O ciclo de webinars ficará, integralmente, disponível em: Currículo | Webinars DGE (mec.pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webinars.dge.mec.pt/webinars/cat/curriculo

