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ANEXO A

CAPÍTULO 2: UNIDADES E CONJUNTOS DE UNIDADES 

2.01 A economia de um país é um sistema em que instituições e pessoas interagem através 
de trocas e transferências de bens, serviços e meios de pagamentos (por exemplo, 
dinheiro), com vista à produção e consumo de bens e serviços.

Na economia, as unidades em interacção são entidades económicas com capacidade 
de possuir activos, contrair passivos e realizar actividades e operações económicas 
com outras unidades. Estas unidades são designadas unidades institucionais.

A definição das unidades utilizadas nas contas nacionais contempla vários 
objectivos. Em primeiro lugar, as unidades são os elementos de base para definir as 
economias em termos geográficos, por exemplo, nações, regiões e grupos de nações 
como uniões monetárias ou políticas. Em segundo lugar, são os elementos de base 
para agrupar as unidades em sectores institucionais. Em terceiro lugar, são essenciais 
para definir quais os fluxos e stocks que são registados. As operações efectuadas 
entre várias partes da mesma unidade institucional não são, em princípio, registadas 
nas contas nacionais.

2.02 As unidades e os conjuntos de unidades utilizados no âmbito da contabilidade 
nacional devem ser definidos em função da modalidade de análise económica para a 
qual foram concebidos e não segundo os tipos de unidades habitualmente escolhidos 
para proceder aos inquéritos estatísticos. Estas últimas unidades (por exemplo, 
empresas, SGPS, unidades de actividade económica, unidades locais, organismos 
públicos, instituições particulares, famílias, etc.) podem não satisfazer os objectivos 
das contas nacionais, dado que se baseiam em critérios de natureza jurídica, 
administrativa ou contabilística.

Os estaticistas devem ter em conta as definições das unidades de análise 
estabelecidas no SEC, a fim de que, nos inquéritos a realizar para efeitos da recolha 
de dados, se introduzam progressivamente todos os elementos de informação 
necessários para compilar os dados com base nas unidades de análise do SEC.

2.03 O SEC caracteriza-se pelo recurso a tipos de unidades que equivalem a três modos de 
subdivisão da economia:

1) Para a análise dos fluxos e posições, é essencial seleccionar unidades que 
permitam analisar as relações comportamentais entre os agentes económicos;

2) Para a análise do processo de produção, é essencial seleccionar unidades que 
ponham em evidência as relações de natureza técnico-económica, ou que 
reflictam as actividades locais;

3) Para permitir análises regionais, são necessárias unidades que reflictam tipos 
de actividade a nível local.
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As unidades institucionais são definidas para responder ao primeiro destes 
objectivos. As relações comportamentais descritas no ponto 1 requerem unidades que 
reflictam o conjunto da sua actividade económica institucional.

Os processos de produção, as relações técnico-económicas e as análises regionais 
referidas nos pontos 2 e 3 requerem unidades como as unidades de actividade 
económica a nível local. Estas unidades são descritas mais adiante no presente 
capítulo.

Antes de definir as unidades utilizadas no SEC, é necessário definir os limites da 
economia nacional.

DELIMITAÇÃO DA ECONOMIA NACIONAL

2.04 As unidades que constituem a economia de um país e cujos fluxos e stocks são 
registados no SEC são as unidades residentes. A residência de cada unidade 
institucional é o território económico onde uma unidade tem o seu centro de interesse 
económico predominante. Estas unidades são consideradas unidades residentes, 
independentemente da nacionalidade, forma jurídica e presença no território 
económico no momento em que efectuaram a operação.

2.05 O território económico consiste no seguinte:

a) A área (território geográfico) sob a administração efectiva e o controlo 
económico de uma única administração pública;

b) As zonas francas, incluindo entrepostos e fábricas sob controlo aduaneiro;

c) O espaço aéreo nacional, as águas territoriais e a plataforma continental situada 
em águas internacionais em relação à qual o país dispõe de direitos exclusivos; 

d) Os enclaves territoriais, isto é, os territórios geográficos situados no resto do 
mundo e utilizados, em virtude de tratados internacionais ou de acordos entre 
Estados, por administrações públicas do país (embaixadas, consulados, bases 
militares, bases científicas, etc.); 

e) Os jazigos mineiros (petróleo, gás natural, etc.) situados em águas 
internacionais fora da plataforma continental do país, explorados por unidades 
residentes no território, tal como foi definido nas alíneas anteriores.

Os barcos de pesca, outros navios, plataformas flutuantes e aeronaves são tratados no 
SEC como equipamentos móveis, quer sejam pertencentes a e/ou explorados por 
unidades residentes, quer sejam propriedade de não residentes e explorados por 
unidades residentes. As operações relativas à propriedade (formação bruta de capital 
fixo) e à exploração (aluguer, seguros, etc.) de equipamentos móveis são atribuídas à 
economia do país de que o proprietário e/ou a entidade que realiza a exploração são, 
respectivamente, residentes. Nos casos de locação financeira parte-se do princípio de 
que se verifica uma mudança de propriedade.

O território económico pode ser uma área maior ou menor do que a definida supra. 
Um exemplo de uma área maior é uma união monetária como a União Monetária 
Europeia; um exemplo de uma área menor é uma parte de um país como uma região.
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2.06 O território económico exclui os enclaves extraterritoriais

São também excluídas as partes do território geográfico de um país utilizadas pelas 
seguintes organizações:

1. Agências governamentais de outros países;

2. Instituições e órgãos da União Europeia; e

3. Organizações internacionais no âmbito de tratados internacionais entre 
Estados.

Os territórios utilizados pelas instituições e órgãos da UE e as organizações 
internacionais são territórios económicos distintos. Tais territórios têm como 
característica o facto de os únicos residentes serem as instituições.

2.07 Por «centro de interesse económico predominante» entende-se o facto de existir um 
local no interior do território económico no qual uma unidade realiza operações e 
actividades económicas a uma escala significativa, quer indefinidamente, quer por 
um período de tempo limitado mas longo (um ano ou mais). A propriedade de 
terrenos e edifícios no território económico é considerada suficiente para que o 
proprietário tenha um centro de interesse económico nesse território.

As empresas estão quase sempre ligadas a apenas uma única economia. Por razões de 
fiscalidade e outros requisitos legais, é utilizada, em geral, uma entidade jurídica 
distinta para operações em cada jurisdição legal. Além disso, para fins estatísticos, é 
identificada uma unidade institucional distinta sempre que uma entidade jurídica 
única exerça actividades substanciais em dois ou mais territórios (por exemplo, para 
sucursais, propriedade de terrenos e empresas multiterritoriais. Em resultado da 
divisão de tais entidades jurídicas, é clara a residência de cada uma das empresas 
subsequentemente identificadas. O «centro de interesse económico predominante» 
não significa que as entidades com operações substanciais em dois ou mais territórios 
não devam ser divididas.

Na ausência de qualquer substância física de uma empresa, a sua residência é 
determinada de acordo com o território económico ao abrigo de cujas leis a empresa 
é constituída ou registada.

2.08 As unidades consideradas residentes num país podem dividir-se nas seguintes 
categorias:

a) Unidades envolvidas na produção, financiamento, actividade seguradora e 
distribuição relativamente a todas as suas operações, excepto as que respeitam 
à propriedade de terrenos e de edifícios;

b) Unidades cuja função principal consiste em consumir, relativamente a todas as 
suas operações, excepto as que respeitam à propriedade de terrenos e de 
edifícios existentes; 

c) Todas as unidades na sua qualidade de proprietárias de terrenos e de edifícios, 
com excepção dos proprietários de enclaves extraterritoriais que pertencem ao 
território económico de outros países ou que sejam Estados independentes. 
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2.09 Para as unidades que não as famílias, no que respeita a todas as suas operações 
excepto as referentes a propriedade de terreno e edifícios, podem ser distinguidos os 
dois casos seguintes:

a) A actividade é exercida exclusivamente no território económico do país: as 
unidades que realizam esta actividade são unidades residentes do país;

b) A actividade é exercida por um ano ou mais no território económico de vários 
países: apenas a parte da unidade que tem um centro de interesse económico no 
território económico do país é considerada como unidade residente desse país.

Uma unidade institucional residente pode ser considerada uma unidade residente 
fictícia, à qual se atribui a actividade exercida no país, durante um ano ou mais, por 
uma unidade residente noutro país. Quando a actividade não é significativa, mesmo 
que seja exercida durante mais de um ano, ou envolva a instalação de equipamento 
no estrangeiro, não é identificada nenhuma unidade distinta, sendo as actividades 
registadas como as da unidade institucional de produção.

2.10 As famílias que têm um centro de interesse económico predominante no país são 
unidades residentes, excepto na sua capacidade de proprietárias de terrenos e 
edifícios. As famílias são consideradas residentes independentemente do facto de 
passarem períodos de menos de um ano no estrangeiro. Tal é o caso, nomeadamente, 
das seguintes categorias de pessoas:

a) Trabalhadores fronteiriços, definidos como pessoas que atravessam 
diariamente a fronteira do país para exercerem a sua actividade laboral num 
país vizinho; 

b) Trabalhadores sazonais, definidos como pessoas que saem do país para 
trabalharem num outro país, por um período de alguns meses, mas inferior a 
um ano;

c) Turistas, doentes, estudantes, funcionários públicos em missão, homens de 
negócios, representantes comerciais, artistas e membros de tripulação que se 
desloquem ao estrangeiro; 

d) Agentes locais de administrações públicas estrangeiras que trabalham nos 
enclaves extraterritoriais; 

e) Pessoal das instituições da UE e das organizações internacionais, civis ou 
militares, que tem a sua sede em enclaves extraterritoriais; 

f) Membros oficiais, civis ou militares, das administrações públicas nacionais 
(incluindo as suas famílias), estabelecidos em enclaves territoriais. 

Os estudantes são sempre tratados como residentes, independentemente da duração 
do período de estudo no estrangeiro.

2.11 Todas as unidades, na sua qualidade de proprietárias de terrenos e/ou edifícios, que 
fazem parte do território económico são unidades residentes do país ou unidades 
residentes fictícias do país onde estão geograficamente situados esses terrenos ou 
edifícios.
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AS UNIDADES INSTITUCIONAIS

2.12 Definição: Uma unidade institucional é uma entidade económica caracterizada por 
ter uma autonomia de decisão no exercício da sua função principal. Uma unidade 
residente é considerada uma unidade institucional no território económico onde tem 
o seu centro de interesse económico predominante se tem autonomia de decisão e 
dispõe de um registo contabilístico completo ou é capaz de o elaborar.

Para ter autonomia de decisão no que respeita à sua principal função, uma unidade 
deve:

a) ter direito a ser proprietária de bens e activos, podendo, desse modo, 
transaccionar a propriedade de bens e activos em operações com outras 
unidades institucionais; 

b) ter capacidade para tomar decisões económicas e realizar actividades 
económicas pelas quais é responsável perante a lei; 

c) ter capacidade para contrair passivos em seu próprio nome, aceitar obrigações 
ou compromissos futuros e celebrar contratos. 

d) ter capacidade para elaborar um registo contabilístico completo, ou seja, 
documentos contabilísticos onde aparece a totalidade das suas operações 
efectuadas no decurso do período de referência das contas, bem como uma 
conta de património dos seus activos e passivos. 

2.13 Em relação aos organismos que não possuem as características de uma unidade 
institucional, aplicam-se os seguintes princípios:

a) As famílias são consideradas como dotadas de autonomia de decisão no 
exercício da sua actividade principal e são, portanto, unidades institucionais, 
mesmo que não disponham de um registo contabilístico completo; 

b) As entidades que não possuem um registo contabilístico completo e que, se 
necessário, não são capazes de o elaborar não são unidades institucionais; 

c) As entidades que, providas de um registo contabilístico completo, não dispõem 
de autonomia de decisão, fazem parte das unidades que as controlam; 

d) As entidades não têm necessariamente de publicar contas para serem uma 
unidade institucional; 

e) As entidades que fazem parte de um grupo de unidades envolvidas na produção 
e que dispõem de um registo contabilístico completo são consideradas como 
unidades institucionais, ainda que tenham cedido uma parte da sua autonomia 
de decisão à organização central (sede social) responsável pela gestão geral do 
grupo; a própria sede social é considerada como uma unidade institucional 
distinta das unidades que controla; 

f) As quase-sociedades são entidades que dispõem de um registo contabilístico 
completo, mas não são dotadas de personalidade jurídica. O seu 
comportamento económico e financeiro é diferente do dos seus proprietários e 
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semelhante ao das sociedades. Considera-se que gozam de autonomia de 
decisão e que constituem unidades institucionais distintas. 

Sedes sociais e sociedades gestoras de participações sociais (SGPS)

2.14 As sedes sociais e as SGPS são unidades institucionais. Os dois tipos são:

1) Uma sede social é uma unidade que exerce um controlo de gestão sobre as suas 
filiais. As sedes sociais são classificadas no sector predominante das suas filiais, o 
sector das sociedades não financeiras, a não ser que todas ou a maior parte das suas 
filiais sejam sociedades financeiras; neste caso são tratadas como auxiliares 
financeiros (S.126) no sector das sociedades financeiras.

No caso de haver simultaneidade de filiais não financeiras e financeiras, a 
classificação sectorial é determinada pela parte predominante em termos de valor 
acrescentado.

Quando a sede social realiza uma actividade de produção e esta actividade é 
predominante, então a sede social é classificada no correspondente sector de 
actividade.

As sedes sociais são descritas em CITI Rev. 4, secção M, classe 7010 (NACE Rev. 2, 
m 70.10) do seguinte modo:

Esta classe abrange a supervisão e a gestão de outras unidades da sociedade ou 
empresa, a realização do planeamento estratégico ou organizacional e a tomada de 
decisões da sociedade ou empresa, o exercício do controlo operacional e a gestão 
das actividades quotidianas das suas unidades conexas.

2) Uma sociedade gestora de participações sociais (SGPS) que detém os activos de 
sociedades filiais mas não realiza quaisquer actividades de gestão é considerada uma 
instituição financeira cativa (S.127) e é classificada como uma sociedade financeira.

As SGPS são descritas em CITI Rev.4, secção K, classe 6420 (NACE Rev. 2, K 
64.20), do seguinte modo:

Esta classe abrange as actividades das sociedades gestoras de participações sociais, 
ou seja, unidades que detêm os activos (que possuem o controlo das acções ou 
outras participações) de um grupo de sociedades filiais e cuja actividade principal é 
serem proprietárias desse grupo. As SGPS nesta classe não prestam qualquer outro 
serviço às empresas cujas acções ou participações detêm, ou seja, não administram 
ou gerem outras unidades.
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Grupos de sociedades

2.15 Os grandes grupos de sociedades surgem quando uma empresa-mãe controla várias 
filiais que, por seu turno, podem controlar as suas próprias filiais, etc. Cada membro 
do grupo é tratado como uma unidade institucional distinta desde que satisfaça a 
definição de unidade institucional. 

2.16 Uma das vantagens de não tratar os grupos de sociedades como unidades 
institucionais únicas reside no facto de esses grupos nem sempre serem estáveis no 
decorrer do tempo, nem fáceis de identificar na prática. Pode ser difícil obter dados 
sobre os grupos cujas actividades não sejam estreitamente integradas. Muitos desses 
grupos são demasiado grandes e heterogéneos para serem tratados como unidades 
únicas, podendo a sua dimensão e composição alterar-se no decorrer do tempo em 
resultado de fusões e aquisições.

Entidades de finalidade especial

2.17 Uma entidade de finalidade especial (special purpose entity – SPE - ou vehicle -
SPV) é geralmente uma sociedade de responsabilidade limitada ou uma sociedade em 
comandita, criada com um objectivo específico, estritamente definido e limitado no 
tempo, com vista a isolar riscos financeiros, determinados riscos fiscais ou riscos 
prudenciais.

2.18 Embora não haja uma definição consagrada de SPE, as características seguintes são 
específicas destas actividades:

a) Não têm empregados nem activos não financeiros;

b) A sua presença física não vai além de uma «caixa postal» que confirma o seu 
lugar de registo; 

c) Estão sempre ligadas a outra sociedade, frequentemente como filial; 

d) São residentes num território diferente do território de residência das 
sociedades às quais estão ligadas. Quando uma empresa não possui qualquer 
dimensão física, a sua residência é determinada de acordo com o território 
económico ao abrigo de cujas leis a empresa é constituída ou registada; 

e) São geridas por empregados de uma outra sociedade à qual podem ou não estar 
ligadas. A SPE paga taxas pelos serviços a ela prestados e, por sua vez, cobra à 
empresa-mãe ou sociedade a que está ligada uma taxa para cobrir esses custos. 
Tal é a única produção em que a SPE está envolvida, embora frequentemente 
contraia passivos em nome do seu proprietário e receba rendimentos de 
investimento e ganhos de detenção por activos que detém. 

2.19 Independentemente de uma unidade ter todas ou nenhuma destas características e de 
ser descrita como uma SPE ou outra entidade similar, é tratada da mesma maneira 
que qualquer outra unidade institucional, sendo afectada ao sector e ramo de 
actividade de acordo com a sua actividade principal, a não ser que a SPE não tenha 
autonomia de decisão.
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2.20 Assim, as instituições financeiras cativas, as filiais artificiais e as unidades de 
finalidade especial das administrações públicas sem autonomia de acção são 
afectadas ao sector correspondente à entidade de controlo, excepto no caso de serem 
não residentes e identificadas separadamente da entidade de controlo. No caso das 
administrações públicas, porém, as actividades das filiais devem ser reflectidas nas 
contas das administrações públicas. 

Instituições financeiras cativas

2.21 Uma SGPS que apenas possui os activos de filiais é um exemplo de uma instituição 
financeira cativa. Outras unidades igualmente tratadas como instituições financeiras 
cativas são as unidades com as características de SPE tal como descritas supra, 
incluindo fundos de investimento e de pensões e unidades utilizadas para deter e 
gerir património de indivíduos ou famílias, deter activos para titularização, emitir 
títulos de dívida em nome de empresas associadas (uma tal empresa pode ser 
designada como um conduit), desenvolver operações de titularização ou outras 
funções financeiras..

2.22 O grau de independência em relação à empresa-mãe pode ser demonstrado pelo nível 
de controlo efectivo exercido sobre os seus activos e passivos, aferido pelo grau de 
exposição aos respectivos riscos e pelo grau de proveito dos respectivos benefícios. 
Tais unidades são classificadas no sector das sociedades financeiras.

2.23 Uma entidade deste tipo que não pode actuar independentemente da empresa-mãe e 
apenas detém passivamente activos e passivos (o que, por vezes, é designado como 
piloto automático) não é tratada como uma unidade institucional autónoma, a não ser 
que seja residente numa economia diferente da da empresa-mãe. Se for residente na 
mesma economia que a empresa-mãe, é tratada como uma «filial artificial», tal como 
descrito em seguida.

Filiais artificiais

2.24 Uma filial plenamente detida por uma empresa-mãe pode ser criada para prestar 
serviços à empresa-mãe ou a outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo, a fim 
de evitar impostos, minimizar responsabilidades em caso de falência, ou obter outras 
vantagens técnicas ao abrigo da legislação fiscal ou das sociedades em vigor num 
determinado país. 

2.25 Em geral, estes tipos de entidades não satisfazem a definição de uma unidade 
institucional porque não dispõem de capacidade para actuar independentemente da 
respectiva empresa-mãe e têm, eventualmente, uma capacidade limitada para deter 
ou efectuar operações sobre os activos que figuram nas suas contas de património. O 
seu nível de produção e o preço que recebem pela mesma são determinados pela 
empresa-mãe que (possivelmente com outras sociedades do mesmo grupo) é o seu 
único cliente. Não são, assim, tratadas como unidades institucionais distintas, mas 
como uma parte integrante da empresa-mãe; as suas contas são consolidadas com as 
desta última, a não ser que sejam residentes numa economia diferente daquela onde a 
empresa-mãe é residente.

2.26 Há que distinguir entre filiais artificiais tal como descritas supra e uma unidade que 
apenas efectua actividades auxiliares. O âmbito das actividades auxiliares é limitado 
ao tipo de funções de serviços de que praticamente todas as empresas precisam, 
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numa medida ou outra, como a limpeza de instalações, a gestão dos vencimentos do 
pessoal ou o fornecimento da infra-estrutura informática (ver capítulo 1, ponto 1.13).

Unidades de finalidade especial pertencentes às administrações públicas

2.27 As administrações públicas podem também criar unidades especiais, com 
características e funções semelhantes às das instituições financeiras cativas e filiais 
artificiais. Tais unidades não têm o poder de actuar independentemente e são 
limitadas na gama de operações que podem realizar. Não suportam os riscos nem 
tiram proveito das vantagens associadas aos activos e passivos que detêm. Tais 
unidades, se forem residentes, são tratadas como uma parte integrante das 
administrações públicas e não como unidades distintas. Se forem não residentes 
devem ser tratadas como unidades distintas. Todas as operações por elas realizadas 
no estrangeiro devem ser reflectidas nas operações correspondentes com as 
administrações públicas. Assim, uma unidade que contrai um empréstimo no 
estrangeiro é considerada então como se emprestasse o mesmo montante às 
administrações públicas, e nas mesmas condições do empréstimo inicial.

2.28 Em resumo, as contas das entidades de finalidade especial sem direitos 
independentes de acção são consolidadas com a empresa-mãe, a não ser que sejam 
residentes numa economia diferente da da empresa-mãe. Há uma excepção a esta 
regra geral, nomeadamente quando uma SPE não residente é criada pelas 
administrações públicas. 

2.29 Por unidades residentes fictícias, entende-se:

a) As partes de unidades não residentes que têm um centro de interesse 
económico predominante (que, na maioria dos casos, exercem aí uma produção 
económica durante um ano ou mais) no território económico do país; 

b) As unidades não residentes que são proprietárias de terrenos e de edifícios no 
território económico do país, exclusivamente para as operações sobre esses 
terrenos e edifícios. 

As unidades residentes fictícias são tratadas como unidades institucionais, 
independentemente de apenas disporem de contabilidade parcial e de não terem 
autonomia de decisão.

2.30 As seguintes unidades são consideradas como unidades institucionais:

a) As unidades que têm autonomia de decisão e um registo contabilístico 
completo:

1. Sociedades de capital privadas e públicas;

2. Sociedades cooperativas e parcerias com personalidade jurídica;

3. Produtores públicos dotados de estatuto que lhes confere personalidade 
jurídica;

4. Instituições sem fim lucrativo dotadas de personalidade jurídica; e
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5. Agências das administrações públicas.

b) As unidades que têm um registo contabilístico completo e que se considera 
terem autonomia de decisão, embora não tenham sido constituídas em 
sociedades distintas da empresa-mãe: quase-sociedades; 

c) As unidades que não têm necessariamente um registo contabilístico completo, 
mas que se considera disporem de autonomia de decisão: 

1. Famílias;

2. Unidades residentes fictícias.
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OS SECTORES INSTITUCIONAIS

2.31 A análise macroeconómica não considera as acções de cada unidade institucional 
separadamente - considera as actividades agregadas de instituições similares. As 
unidades são combinadas, assim, em grupos chamados sectores institucionais, alguns 
dos quais são divididos em subsectores.

Quadro 2.1 — Sectores e subsectores

Sectores e subsectores Público
s

Privad
os

nacion
ais

Sob 
controlo 

estrangeir
o

Sociedades não financeiras S.11 S.11001 S.1100
2

S.11003

Sociedades financeiras S.12

Banco central S.121

Entidades 
depositárias, 
excepto o 
banco 
central

S.122 S.12201 S.1220
2

S.12203

Instituições 
financeiras 
monetárias 
(IFM)

Outras 
instituiçõe
s 
financeira
s 
monetária
s Fundos do 

mercado 
monetário 
(FMM)

S.123 S.12301 S.1230
2

S.12303

Fundos de investimento, 
excepto fundos do 
mercado monetário

S.124 S.12401 S.1240
2

S.12403

Outros intermediários 
financeiros, excepto 
sociedades de seguros e 
fundos de pensões

S.125 S.12501 S.1250
2

S.12503

Auxiliares financeiros S.126 S.12601 S.1260
2

S.12603

Sociedades 
financeiras, 
excepto 
IFM e 
SSFP

Instituições financeiras 
cativas e prestamistas

S.127 S.12701 S.1270
2

S.12703

Sociedades de seguros 
(SS)

S.128 S.12801 S.1280
2

S.12803Sociedades 
de seguros 
e fundos de 
pensões 
(SSFP)

Fundos de pensões (FP) S.129 S.12901 S.1290
2

S.12903
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Administrações públicas S.13

Administração central S.1311

Administração estadual S.1312

Administração local S.1313

Fundos de segurança social S.1314

Famílias S.14

Empregadores e trabalhadores por conta 
própria

S.141+S.1
42

Empregados S.143

Famílias com recursos provenientes de 
rendimentos de propriedade e 
transferências

S.144

Famílias com recursos provenientes de 
rendimentos de propriedade

S.1441

Famílias com recursos provenientes de 
pensões

S.1442

Famílias com recursos provenientes de 
outras transferências

S.1443

Instituições sem fim lucrativo ao 
serviço das famílias

S.15

Resto do mundo S.2

Estados-Membros e instituições e 
órgãos da UE

S.21

Estados-Membros da UE S.211

Instituições e órgãos da UE S.212

Países terceiros e organizações 
internacionais não residentes da UE

S.22

2.32 Os sectores e subsectores agrupam as unidades institucionais que têm um 
comportamento económico análogo.
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Sociedades 
financeiras privadas

Sociedades 
financeiras 
públicas

Não
Sociedades não 
financeiras públicas

Sociedades não 
financeiras privadas

Sociedades não 
financeiras

Sociedades financeiras

Não
ISFLSF

Administraç
ões públicas

A unidade é controlada pelas 
administrações públicas?

A unidade produz serviços 
financeiros?

Não

Sim Sim

A unidade é controlada pelas 
administrações públicas?
by general government?

A unidade é controlada pelas 
administrações públicas?

Não
Sim Sim

Sim

A unidade é um produtor não mercantil?

Não

Resto do mundoA unidade é residente? Não

Sim

FamíliasA unidade é uma família?
Sim

Não

Diagrama 2.1 – Afectação das unidades aos sectores

2.33 As unidades institucionais são classificadas em sectores com base no tipo de 
produtor que são e dependendo da sua função e actividade, que são considerados 
como indicativos do seu comportamento económico.
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2.34 O diagrama 2.1 mostra como as unidades são afectadas aos sectores principais. Para 
determinar o sector de uma unidade residente que não é uma família, de acordo com 
o diagrama, é necessário determinar se é controlado pelas administrações públicas ou 
não, e se é um produtor mercantil ou não mercantil.

2.35 O controlo sobre uma sociedade financeira ou não financeira é definido como a 
capacidade de determinar a política empresarial geral. O facto, por exemplo, de uma 
sociedade deter mais de metade do capital próprio de uma filial é uma condição 
suficiente para a empresa-mãe controlar a filial.

2.36 Uma única unidade institucional — outra sociedade, uma família, uma instituição 
sem fim lucrativo ou uma unidade da administração pública — assegura o controlo 
de uma sociedade ou quase-sociedade detendo mais de metade das acções com 
direito de voto ou controlando por outros meios mais de metade dos direitos de voto.

2.37 Para controlar mais de metade dos direitos de voto dos accionistas, uma unidade 
institucional não tem necessidade de deter ela própria qualquer acção com direito de 
voto. Uma sociedade C pode, com efeito, ser filial de uma outra sociedade B cuja 
maioria das acções com direito de voto se encontra na posse de uma terceira 
sociedade A. Considera-se que uma sociedade C é filial de uma sociedade B quando: 
a sociedade B controla mais de metade dos direitos de voto da sociedade C ou a 
sociedade B é accionista da sociedade C dispondo do direito de nomear ou demitir a 
maioria dos administradores da sociedade C.

2.38 As administrações públicas podem controlar uma sociedade em resultado de uma lei, 
decreto ou estatuto específico que lhes confere o poder de determinar a política da 
sociedade. Os oito indicadores apresentados em seguida são os principais factores a 
considerar para decidir se uma sociedade é controlada pelas administrações públicas:

a) Maioria dos direitos de voto na posse das administrações públicas;

b) Controlo do conselho de administração ou de outro órgão de direcção pelas 
administrações públicas; 

c) Controlo da nomeação e exoneração de pessoal-chave pelas administrações 
públicas; 

d) Controlo dos principais comités da entidade pelas administrações públicas; 

e) Posse de uma golden share pelas administrações públicas; 

f) Disposições especiais; 

g) Administrações públicas como cliente dominante; 

h) Contracção de empréstimos junto das administrações públicas.

Embora um único indicador possa ser suficiente para estabelecer um controlo, em 
certos casos, um conjunto de indicadores distintos considerados colectivamente pode 
ser indicativo de controlo.
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2.39 Para as instituições sem fim lucrativo dotadas de personalidade jurídica, os cinco 
indicadores de controlo a considerar são:

a) A nomeação de quadros superiores; 

b) As disposições em matéria de instrumentos constitutivos; 

c) Acordos contratuais; 

d) Nível de financiamento; 

e) Grau de exposição ao risco das administrações públicas. 

Tal como para as sociedades, em alguns casos, um único indicador pode ser 
suficiente para estabelecer o controlo, podendo, noutros casos, o controlo ser 
indicado colectivamente por um conjunto de indicadores distintos. 

2.40 A distinção entre mercantil e não mercantil, e, mais concretamente, para as entidades 
do sector público, a classificação no sector das administrações públicas ou no sector 
das sociedades, depende dos critérios apresentados no ponto 1.15:

2.41 Um sector será dividido em subsectores de acordo com os critérios pertinentes para 
esse sector; por exemplo, as administrações públicas podem ser divididas em 
administração central, estadual e local e fundos de segurança social; tal permite uma 
descrição mais precisa do comportamento económico das unidades.

As contas dos sectores e subsectores registam todas as actividades, sejam elas 
principais ou secundárias, das unidades institucionais cobertas pelo sector adequado.

Cada unidade institucional pertence a um único sector ou subsector.

2.42 Quando a principal função da unidade institucional é produzir bens e serviços, há que 
decidir primeiro o tipo de produtor, para o afectar a um sector.

2.43 O quadro 2.2 mostra o tipo de produtor, as actividades principais e as funções 
características de cada sector:

Quadro 2.2 — Tipo de produtor, principais ramos de actividade e funções, classificados 
por sector

Tipo de produtor Actividade principal e função Sector

Produtor mercantil Produção de bens mercantis e serviços 
não financeiros

Socie d a d e s  não 
financeiras (S.11) 

Produtor mercantil Intermediação financeira, incluindo 
seguros.
Actividades financeiras auxiliares

Sociedades 
financeiras (S.12) 

Produtor não 
mercantil público

Produção e fornecimento de produção 
não mercantil para consumo colectivo 
e individual e realização de operações 
de redistribuição do rendimento e da 

Administrações 
públicas (S.13)
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riqueza nacional

Produtor mercantil 
ou produtor 
privado para 
utilização final 
própria

Consumo

Produção mercantil e produção para 
utilização final própria

Famílias (S.14)
 enquanto 
consumidoras

 enquanto 
empresárias

Produtor não 
mercantil privado

Produção e fornecimento de produção 
não mercantil para consumo 
individual

Instituições sem fim 
lucrativo ao serviço 
das famílias (S.15)

2.44 O sector «resto do mundo» (S.2) abrange os fluxos e posições entre unidades 
residentes e unidades não residentes - as unidades não residentes não são 
caracterizadas por terem objectivos e tipos de comportamento similares, mas sim 
pelo facto de terem fluxos e posições com unidades residentes.

SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS (S.11)

2.45 Definição: O sector «sociedades não financeiras» (S.11) abrange as unidades 
institucionais dotadas de personalidade jurídica que são produtores mercantis e cuja 
actividade principal consiste em produzir bens e serviços não financeiros. O sector 
«sociedades não financeiras» inclui igualmente as quase-sociedades não financeiras. 
[Ver ponto 2.13, alínea f)]

2.46 As unidades institucionais abrangidas são as seguintes:

a) As sociedades de capital privadas e públicas enquanto produtores mercantis 
principalmente envolvidos na produção de bens e de serviços não financeiros; 

b) As sociedades cooperativas e as parcerias com personalidade jurídica enquanto 
produtores mercantis principalmente envolvidos na produção de bens e de 
serviços não financeiros; 

c) Os produtores públicos com personalidade jurídica enquanto produtores 
mercantis principalmente envolvidos na produção de bens e de serviços não 
financeiros; 

d) As instituições ou associações sem fim lucrativo ao serviço das sociedades não 
financeiras com personalidade jurídica enquanto produtores mercantis 
principalmente envolvidos na produção de bens e de serviços não financeiros; 

e) As sedes sociais que controlam um grupo de empresas que são produtores 
mercantis e em que o tipo de actividade predominante do grupo no seu 
conjunto — medida com base no valor acrescentado — é a produção de bens e 
de serviços não financeiros; 

f) As SPE cuja principal actividade é o fornecimento de bens ou serviços não 
financeiros;
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g) As quase-sociedades públicas e privadas enquanto produtores mercantis 
principalmente envolvidos na produção de bens e de serviços não financeiros. 

2.47 As «quase-sociedades não financeiras» são todas as entidades sem personalidade 
jurídica que são produtores mercantis principalmente envolvidos na produção de 
bens e de serviços não financeiros e que obedecem aos requisitos de qualificação 
como quase-sociedades [ver ponto 2.13, alínea f)].

As quase-sociedades devem manter informação suficiente para permitir elaborar um 
registo contabilístico completo, e são geridas como sociedades. A relação de facto 
para com o seu proprietário é a de uma sociedade para com os seus accionistas.

As quase-sociedades não financeiras pertencentes às famílias, às unidades das 
administrações públicas ou às instituições sem fim lucrativo integram-se no sector 
das sociedades não financeiras, e não no sector do seu proprietário.

2.48 A existência de um registo contabilístico completo, nomeadamente contas de 
património, não é condição suficiente para que os produtores mercantis sejam 
considerados unidades institucionais tal como acontece com as quase-sociedades. As 
parcerias e os produtores públicos distintos dos referidos no ponto 2.23, alíneas a), 
b), c) e f), assim como os empresários em nome individual, mesmo que disponham 
de registo contabilístico completo, são em geral unidades institucionais não distintas, 
porque não dispõem de autonomia de decisão — a sua gestão depende, de facto, das 
famílias, das instituições sem fim lucrativo ou das administrações públicas que as 
detêm.

2.49 As sociedades não financeiras incluem as unidades residentes fictícias que são 
tratadas como quase-sociedades.

2.50 O sector das sociedades não financeiras encontra-se dividido em três subsectores:

a) Sociedades não financeiras públicas (S.11001);

b) Sociedades não financeiras privadas nacionais (S.11002); 

c) Sociedades não financeiras sob controlo estrangeiro (S.11003) 

Subsector: Sociedades não financeiras públicas (S.11001)

2.51 Definição: O subsector «sociedades não financeiras públicas» agrupa o conjunto das 
sociedades e quase-sociedades não financeiras e das instituições sem fim lucrativo, 
que são dotadas de personalidade jurídica, são produtores mercantis e são sujeitas ao 
controlo de unidades das administrações públicas.

2.52 As quase-sociedades públicas são quase-sociedades que pertencem directamente às 
administrações públicas.

Subsector: Sociedades não financeiras privadas nacionais (S.11002)

2.53 Definição: O subsector «sociedades não financeiras privadas nacionais» 
abrange o conjunto das sociedades, quase-sociedades e instituições sem fim lucrativo 
não financeiras, que são dotadas de personalidade jurídica, são produtores mercantis 
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e não são controladas por unidades das administrações públicas ou por unidades 
institucionais não residentes. Este subsector engloba as sociedades e quase-
sociedades de investimento directo estrangeiro não classificadas no subsector das 
sociedades não financeiras sob controlo estrangeiro (S.11003).

Subsector: Sociedades não financeiras sob controlo estrangeiro (S.11003)

2.54 Definição: O subsector «sociedades não financeiras sob controlo estrangeiro» 
consiste no conjunto das sociedades e quase-sociedades não financeiras que são 
controladas por unidades institucionais não residentes.

Este subsector inclui:

a) Todas as filiais de sociedades não residentes;

b) Todas as sociedades controladas por uma unidade institucional não residente 
que não seja em si mesma uma sociedade: por exemplo, uma sociedade 
controlada por administrações públicas estrangeiras; incluem-se igualmente as 
sociedades controladas por um grupo de unidades não residentes que actuam 
concertadamente; 

c) Todas as sucursais ou outros departamentos não constituídos em sociedade de 
sociedades não residentes ou de produtores não constituídos em sociedade que
são unidades residentes fictícias.
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SOCIEDADES FINANCEIRAS (S.12)

2.55 Definição: O sector «sociedades financeiras» (S.12) abrange as unidades 
institucionais dotadas de personalidade jurídica que são produtores mercantis e cuja 
actividade principal consiste em produzir serviços financeiros. Estas unidades 
institucionais abrangem o conjunto das sociedades e quase-sociedades que têm por 
função principal:

 Intermediação financeira (intermediários financeiros); e/ou

 Actividades financeiras auxiliares (auxiliares financeiros).

Também são incluídas as unidades institucionais que prestam serviços financeiros, 
cujos activos ou passivos não são, na sua maior parte, objecto de operações em 
mercados abertos.

2.56 A intermediação financeira é a actividade pela qual uma unidade institucional 
adquire activos financeiros e incorre, por sua conta própria, em passivos através de 
operações financeiras no mercado. Os activos e passivos dos intermediários 
financeiros são transformados e agrupados tendo em conta o prazo de vencimento, 
volume, risco, etc., durante o processo de intermediação financeira.

Por actividades financeiras auxiliares entendem-se as actividades associadas à 
intermediação financeira que, em si mesmas, não correspondem a intermediação 
financeira. 

Intermediários financeiros

2.57 O processo de intermediação financeira canaliza fundos entre terceiros que dispõem 
de meios excedentários e outros que deles necessitam. O intermediário financeiro 
não é apenas um agente actuando por conta destas unidades institucionais, mas 
suporta ele próprio o risco ao adquirir activos financeiros e contrair dívidas por sua 
conta própria.

2.58 No processo de intermediação financeira podem intervir todas as categorias de 
passivos excepto a categoria de passivos «outros débitos» (AF.8). Os activos 
financeiros que intervêm no processo de intermediação financeira podem 
corresponder a qualquer categoria de activos financeiros, excepto a categoria regimes 
de seguros, pensões e garantias-standard (AF.6), mas incluindo a categoria «outros 
créditos». Os intermediários financeiros podem investir os seus fundos em activos 
não financeiros, incluindo bens imobiliários. Para que uma sociedade se considere 
intermediário financeiro deve, além disso, contrair passivos no mercado e 
transformar fundos. As sociedades imobiliárias não são consideradas intermediários 
financeiros.

2.59 A função das sociedades de seguros e fundos de pensões consiste na repartição de 
riscos. Os passivos destas instituições são os regimes de seguros, pensões e 
garantias-standard (AF.6). As contrapartidas destes são os investimentos realizados 
pelas sociedades de seguros e fundos de pensões, que actuam como intermediários 
financeiros.
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2.60 Os fundos de investimento, a seguir designados como fundos do mercado monetário 
e fundos de investimento, excepto fundos do mercado monetário, incorrem 
primariamente em passivos através da emissão de acções/unidades de participação 
em fundos de investimento (AF.52). Transformam esses fundos através da aquisição 
de activos financeiros e/ou bens imobiliários. Os fundos de investimento são 
classificados como intermediários financeiros. Qualquer variação do valor dos seus 
activos e passivos distintos das suas próprias acções reflecte-se nos seus fundos 
próprios (ver ponto 7.07). Dado que o montante dos fundos próprios é igual ao valor 
das acções/unidades de participação em fundos de investimento, qualquer variação 
no valor dos activos e passivos dos fundos reflectir-se-á no valor de mercado dessas 
acções ou unidades. Os fundos de investimento que investem em bens imobiliários 
são considerados intermediários financeiros.

2.61 A intermediação financeira é limitada à aquisição de activos e à contracção de 
passivos junto do público em geral ou de subgrupos específicos e relativamente 
grandes do mesmo. Quando a actividade se limita a pequenos grupos de pessoas ou 
famílias, não se verifica intermediação financeira.

2.62 Podem existir algumas excepções à limitação geral da intermediação financeira a 
operações financeiras no mercado. São exemplo as caixas de crédito e as caixas 
económicas de carácter mutualista municipais que dependem do município em causa, 
e as sociedades de locação financeira que dependem de um grupo de empresas-mãe 
para adquirir ou investir fundos. Para serem classificadas como intermediários 
financeiros, as suas actividades de concessão de empréstimos e de captação de 
poupanças devem ser independentes, respectivamente, do município ou do grupo de 
empresas-mãe em questão.

Auxiliares financeiros

2.63 As actividades financeiras auxiliares englobam as actividades auxiliares associadas à 
realização de operações sobre activos financeiros e passivos ou a transformação ou 
agrupamento de fundos. Os auxiliares financeiros não se expõem eles próprios a 
riscos quando adquirem activos financeiros ou contraem passivos, apenas facilitam a 
intermediação financeira. As sedes sociais cujas filiais são, no total ou na maior 
parte, sociedades financeiras são classificadas como auxiliares financeiros. 

Sociedades financeiras, excepto intermediários financeiros e auxiliares financeiros

2.64 As outras sociedades financeiras (excepto intermediários financeiros e auxiliares 
financeiros) são unidades institucionais que prestam serviços financeiros, cujos 
activos ou passivos não são, na sua maior parte, objecto de operações em mercados 
abertos. 

Unidades institucionais incluídas no sector das sociedades financeiras

2.65 As unidades institucionais a considerar no sector das sociedades financeiras (S.12) 
são as seguintes: 

a) As sociedades de capital privadas ou públicas, cuja função principal é prestar 
serviços de intermediação financeira e/ou exercer actividades financeiras 
auxiliares; 
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b) As sociedades cooperativas e as parcerias com personalidade jurídica, cuja 
função principal é prestar serviços de intermediação financeira e/ou exercer 
actividades financeiras auxiliares; 

c) Os produtores públicos com personalidade jurídica, cuja função principal é 
prestar serviços de intermediação financeira e/ou exercer actividades 
financeiras auxiliares; 

d) As instituições sem fim lucrativo dotadas de personalidade jurídica, cuja 
função principal é prestar serviços de intermediação financeira e/ou exercer 
actividades financeiras auxiliares, ou que estão ao serviço de sociedades 
financeiras; 

e) As sedes sociais, quando a função principal de todas ou da maior parte das suas 
filiais, enquanto sociedades financeiras, é prestar serviços de intermediação 
financeira e/ou exercer actividades auxiliares financeiras. Estas sedes sociais 
são classificadas como auxiliares financeiros (S.126);

f) As SGPS, quando a sua função principal é a detenção de activos de um grupo 
de sociedades filiais. A composição do grupo, que pode ser financeira ou não 
financeira, não afecta a classificação das SGPS como instituições financeiras 
cativas (S.127).

g) As SPE cuja principal actividade é o fornecimento de bens ou serviços não 
financeiros;

h) Os fundos de investimento não constituídos em sociedade que incluam 
carteiras de investimento pertencentes ao grupo de participantes e cuja gestão é 
feita, em geral, por outras sociedades financeiras. Estes fundos são unidades 
institucionais distintas da sociedade financeira gestora;

i) As unidades não constituídas em sociedade cuja função principal é prestar 
serviços de intermediação financeira e que estão sujeitas a regulamentação e 
supervisão (na maior parte dos casos, classificadas como entidades 
depositárias, excepto o banco central, sociedades de seguros ou fundos de 
pensões) são consideradas como usufruindo de autonomia de decisão e como 
tendo uma gestão autónoma em relação aos seus proprietários; o seu 
comportamento económico e financeiro é semelhante ao das sociedades 
financeiras. Neste caso, são tratadas como unidades institucionais distintas. São 
exemplo as filiais de sociedades financeiras não residentes.

2.66 Nove subsectores das sociedades financeiras

O sector das sociedades financeiras está dividido nos seguintes subsectores: 

a) Banco Central (S.121); 

b) Entidades depositárias, excepto o Banco Central (S.122)

c) Fundos do mercado monetário (S.123);

d) Fundos de investimento, excepto fundos do mercado monetário (S.124);
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e) Outros intermediários financeiros, excepto sociedades de seguros e fundos de 
pensões (S.125);

f) Auxiliares financeiros (S.126);

g) Instituições financeiras cativas e prestamistas (S.127);

h) Sociedades de seguros (S.128); e

i) Fundos de pensões (S.129).

Combinação de subsectores das sociedades financeiras

2.67 As «instituições financeiras monetárias» (IFM), tal como definidas pelo BCE, 
abrangem todas as unidades institucionais incluídas nos subsectores «banco central» 
(S.121), «entidades depositárias, excepto o banco central» (S.122) e «fundos do 
mercado monetário» (S.123). 

2.68 As «outras instituições financeiras monetárias» abrangem os intermediários 
financeiros através dos quais os efeitos da política monetária do banco central 
(S.121) são transmitidos às outras entidades da economia. Trata-se das «entidades 
depositárias, excepto o banco central» (S.122) e dos «fundos do mercado monetário» 
(S.123).

2.69 Os intermediários financeiros que se ocupam da repartição de riscos são as 
«sociedades de seguros e fundos de pensões» (SSFP). Compreendem os subsectores 
«sociedades de seguros» (S.128) e «fundos de pensões» (S.129).

2.70 As «sociedades financeiras, excepto IFM e SSFP», abrangem os subsectores «fundos 
de investimento, excepto fundos do mercado monetário» (S.124), «outros 
intermediários financeiros, excepto sociedades de seguros e fundos de pensões» 
(S.125), «auxiliares financeiros» (S.126) e «instituições financeiras cativas e 
prestamistas» (S.127).

Subdivisão dos subsectores das sociedades financeiras em sociedades financeiras sob 
controlo público, privado e estrangeiro

2.71 Excluindo o subsector S.121, cada subsector é dividido do seguinte modo: 

a) Sociedades financeiras públicas; 

b) Sociedades financeiras privadas nacionais; e

c) Sociedades financeiras sob controlo estrangeiro. 

Os critérios para esta subclassificação são iguais aos aplicados às sociedades não 
financeiras (ver pontos 2.51 a 2.55).
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Quadro 2.3 — Sector das sociedades financeiras e seus subsectores

Sectores e subsectores Públic
os

Privados 
nacionai
s

Sob 
controlo 
estrange
iro

Sociedades financeiras S.12

Banco central S.121

Entidades 
depositárias, 
excepto o banco 
central

S.122 S.1220
1

S.12202 S.12203

Instituições 
financeiras 
monetárias 
(IFM)

Outras 
instituições 
financeiras 
monetárias

Fundos do 
mercado 
monetário

S.123 S.1230
1

S.12302 S.12303

Fundos de investimento, excepto 
fundos do mercado monetário

S.124 S.1240
1

S.12402 S.12403

Outros intermediários financeiros, 
excepto sociedades de seguros e 
fundos de pensões

S.125 S.1250
1

S.12502 S.12503

Auxiliares financeiros S.126 S.1260
1

S.12602 S.12603

Sociedade
s 
financeira
s, excepto 
IFM e 
SSFP

Instituições financeiras cativas e 
prestamistas

S.127 S.1270
1

S.12702 S.12703

Sociedades de seguros (SS) S.128 S.1280
1

S.12802 S.12803Sociedade
s de 
seguros e 
fundos de 
pensões 
(SSFP)

Fundos de pensões (FP) S.129 S.1290
1

S.12902 S.12903

Banco central (S.121)

2.72 Definição: O subsector «Banco central» (S.121) agrupa todas as sociedades e quase-
sociedades financeiras cuja função principal consiste em emitir moeda, manter a 
estabilidade interna e externa do valor da moeda nacional, e gerir a totalidade ou 
parte das reservas internacionais do país.

2.73 Os intermediários financeiros incluídos no subsector S.121 são os seguintes: 

a) O banco central nacional, inclusive no caso de fazer parte de um sistema 
europeu de bancos centrais, 
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b) Os organismos monetários centrais de origem essencialmente pública (por 
exemplo, os organismos de gestão das reservas de câmbio ou os organismos 
encarregados da emissão de moeda) que têm um registo contabilístico 
completo e gozam de autonomia de decisão em relação à administração central. 
Quando estas actividades são exercidas, quer pela administração central, quer 
pelo banco central, não há unidades institucionais distintas. 

2.74 O subsector S.121 não inclui os organismos, com excepção do banco central, 
incumbidos de regulamentar ou controlar as sociedades financeiras ou os mercados 
financeiros. Tais organismos são classificados no subsector S.126. 

Entidades depositárias, excepto o banco central (S.122)

2.75 Definição: O subsector «entidades depositárias, excepto o banco central» (S.122), 
inclui todas as sociedades e quase-sociedades financeiras, excepto as classificadas 
nos subsectores «banco central» e «fundos do mercado monetário», cuja função 
principal é prestar serviços de intermediação financeira, e cuja actividade consiste em 
receber depósitos de unidades institucionais e, por conta própria, conceder 
empréstimos e/ou efectuar investimentos em títulos.

2.76 As entidades depositárias, excepto o banco central, não podem ser simplesmente 
equiparadas a «bancos», uma vez que podem incluir sociedades financeiras que não 
se designam a si próprias como bancos, ou outras que não estão autorizadas a ter essa 
designação em certos países, ao passo que outras sociedades financeiras que se 
descrevem a si próprias como bancos podem não ser, de facto, instituições de crédito. 
Os intermediários financeiros incluídos no subsector S.122 são os seguintes: 

a) Bancos comerciais, e os bancos «universais» ou polivalentes;

b) Bancos de poupança (incluindo as fiduciárias de poupança e as caixas 
económicas e de crédito; 

c) Bancos e serviços de cheques postais; 

d) Caixas de crédito agrícola mútuo e bancos de crédito agrícola; 

e) Bancos de crédito cooperativo e associações de crédito; 

f) Bancos especializados (por exemplo, bancos de investimento, bancos de 
emissões ou bancos privados); e

g) Instituições de moeda electrónica cuja função principal é a intermediação 
financeira.

2.77 Os seguintes intermediários financeiros são classificados no subsector S.122 quando 
a sua actividade consiste em receber do público fundos reembolsáveis, quer em 
forma de depósitos, quer através de emissões permanentes de títulos de dívida de 
longo prazo. De outro modo, são classificados no subsector S.124: 

a) Sociedades que concedem créditos hipotecários (incluindo caixas de poupança-
habitação, bancos hipotecários e instituições de crédito hipotecário); 
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b) Instituições de crédito municipais.

2.78 O subsector S.122 não inclui:

a) As sedes sociais que controlam e gerem outras unidades de um grupo composto 
principalmente de entidades depositárias, excepto o banco central, mas que não 
são entidades depositárias. Estas sedes sociais são classificadas no subsector 
S.126; 

b) As instituições sem fim lucrativo dotadas de personalidade jurídica que servem 
entidades depositárias, mas não exercem intermediação financeira. Estas 
instituições são classificadas no subsector S.126;

c) Instituições de moeda electrónica cuja função principal não é a intermediação 
financeira.

Fundos do mercado monetário (S.123)

2.79 Definição: O subsector «fundos do mercado monetário» (S.123) enquanto esquemas 
de investimento colectivo abrange todas as sociedades e quase-sociedades 
financeiras, com exclusão das classificadas nos subsectores do banco central e das 
instituições de crédito, cuja função principal é prestar serviços de intermediação 
financeira. A sua actividade consiste em receber, de unidades institucionais, acções 
ou unidades de participação em fundos de investimento considerados substitutos 
próximos de depósitos, e, por conta própria, investir essencialmente em 
acções/unidades de participação em fundos do mercado monetário, títulos de dívida 
de curto prazo e/ou depósitos.

2.80 Os intermediários financeiros incluídos no subsector S.123 são os seguintes: 

a) Os fundos de investimento, incluindo as sociedades de investimento, fundos e 
outros esquemas de investimento colectivo, cujas acções ou unidades são 
substitutos próximos de depósitos. 

2.81 O subsector S.123 não inclui: 

a) As sedes sociais que controlam e gerem um grupo de entidades que consiste 
principalmente em fundos do mercado monetário, mas que não são elas 
próprias fundos do mercado monetário. Classificam-se no subsector S.126; 

b) As instituições sem fim lucrativo dotadas de personalidade jurídica, que 
prestam serviços aos fundos do mercado monetário, mas não exercem 
intermediação financeira. Classificam-se no subsector S.126. 

Fundos de investimento, excepto fundos do mercado monetário (S.124)

2.82 Definição: O subsector «fundos de investimento, excepto fundos do mercado 
monetário» (S.124), abrange todos os esquemas de investimento colectivo, com 
exclusão dos classificados no subsector dos fundos do mercado monetário, cuja 
função principal é prestar serviços de intermediação financeira. A sua actividade 
consiste em receber, de unidades institucionais, acções ou unidades de participação 
em fundos de investimento que não são considerados substitutos próximos de 
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depósitos e, por conta própria, investir essencialmente em activos financeiros, 
excepto os activos financeiros de curto prazo, e em activos não financeiros 
(geralmente bens imobiliários).

2.83 Os fundos de investimento, excepto fundos do mercado monetário, abrangem as 
sociedades de investimento, fundos e outros esquemas de investimento colectivo 
cujas acções ou unidades de participação em fundos de investimento não são 
consideradas como substitutos próximos de depósitos. 

2.84 Os intermediários financeiros incluídos no subsector S.124 são os seguintes:

a) Os fundos de investimento abertos cujas acções ou unidades de participação 
em fundos de investimento são, a pedido dos titulares, readquiridas ou 
resgatadas, directa ou indirectamente, a partir dos activos do organismo;

b) Os fundos de investimento fechados com um capital social fixo, em que os 
investidores que aderem ou abandonam o fundo têm de comprar ou vender 
acções já existentes; 

c) Fundos de investimento imobiliário; 

d) Fundos de investimento que investem noutros fundos, designados por «fundos 
de fundos»;

e) Os hedge funds que cobrem uma série de esquemas de investimento colectivo e 
são associados a investimentos mínimos elevados, a pouca regulamentação e a 
uma diversidade de estratégias de investimento. 

2.85 O subsector S.124 não inclui: 

a) Os fundos de pensões que fazem parte do subsector «fundos de pensões»;

b) Os fundos de finalidade especial das administrações públicas, designados por 
fundos soberanos que, quando classificados como sociedades financeiras, são 
classificados como instituições financeiras cativas. A classificação de um 
«fundo de finalidade especial das administrações públicas» no sector das 
administrações públicas ou no sector das sociedades financeiras é determinada 
de acordo com os critérios definidos no ponto 2.26. 

c) As sedes sociais que controlam e gerem um grupo que consiste principalmente 
em fundos de investimento, excepto fundos do mercado monetário, mas que 
não são elas próprias fundos de investimento. Classificam-se no subsector 
S.126; 

d) As instituições sem fim lucrativo dotadas de personalidade jurídica, que 
servem fundos de investimento, excepto fundos do mercado monetário, mas 
não exercem intermediação financeira. Classificam-se no subsector S.126. 
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Outros intermediários financeiros, excepto sociedades de seguros e fundos de pensões 
(S.125).

2.86 Definição: O subsector «outros intermediários financeiros, excepto sociedades de 
seguros e fundos de pensões» (S.125) agrupa todas as sociedades e quase-sociedades 
financeiras cuja função principal é prestar serviços de intermediação financeira 
contraindo passivos, junto de unidades institucionais, sob outras formas que não 
numerário, depósitos, acções de participação em fundos de investimento, ou sob a 
forma de regimes de seguros, pensões e garantias-standard.

2.87 O subsector S.125 inclui intermediários financeiros que exercem predominantemente 
actividades de financiamento de longo prazo. Na maior parte dos casos, é esta 
maturidade predominante que distingue este subsector do sector das OIFM (S.122 e 
S.123). A inexistência de passivos sob a forma de acções de participação em fundos 
de investimento não consideradas como substitutos próximos de depósitos ou sob a 
forma de regimes de seguros, pensões e garantias-standard permite demarcar este 
sector relativamente aos subsectores dos fundos de investimento, excepto fundos do 
mercado monetário, (S.124), sociedades de seguros (S.128) e fundos de pensões 
(S.129). 

2.88 O subsector «intermediários financeiros, excepto sociedades de seguros e fundos de 
pensões» (S.125), é subdividido ainda em subsectores como sociedades de 
titularização envolvidas em operações de titularização (FVC), sociedades financeiras 
de corretagem, sociedades financeiras de concessão de crédito e sociedades 
financeiras especializadas (ver quadro 2.4).

Quadro 2.4 — Subsector «outros intermediários financeiros, excepto sociedades de seguros e 
fundos de pensões» (S.125) e suas subdivisões

Outros intermediários financeiros, excepto sociedades de seguros e fundos de 
pensões

Sociedades de titularização envolvidas em operações de titularização (FVC);

Sociedades financeiras de corretagem

Sociedades financeiras de concessão de crédito e

Sociedades financeiras especializadas

2.89 O subsector S.125 não inclui as instituições sem fim lucrativo dotadas de 
personalidade jurídica, que servem outros intermediários financeiros, mas não 
exercem intermediação financeira. Estas instituições classificam-se no subsector 
S.126. 

Sociedades de titularização envolvidas em operações de titularização (FVC)

2.90 Definição: As sociedades de titularização envolvidas em operações de titularização 
(FVC) são entidades que realizam operações de titularização. Os FVC que satisfazem 
os critérios de uma unidade institucional são classificados em S.125, de outro modo 
são tratados como uma parte integral da empresa-mãe.
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Sociedades financeiras de corretagem, sociedades financeiras de concessão de crédito e 
sociedades financeiras especializadas.

2.91 As sociedades financeiras de corretagem são intermediários financeiros por conta 
própria; 

2.92 As sociedades financeiras de concessão de crédito incluem, por exemplo, os 
intermediários financeiros que se ocupam do seguinte: 

a) Locação financeira; 

b) Compra a prestações e concessão de créditos pessoais ou comercias; ou

c) Factoring

2.93 As sociedades financeiras especializadas são intermediários financeiros como, por 
exemplo: 

a) Sociedades de capital de risco ou sociedades de capitais de arranque e/ou 
constituição; 

b) Entidades que financiam exportações/importações; ou

c) Intermediários financeiros que adquirem depósitos e/ou substitutos próximos 
dos depósitos ou contraem empréstimos unicamente junto de instituições 
financeiras monetárias; estes intermediários financeiros abrangem também as 
câmaras de compensação com contraparte central (CCP) que realizam 
operações com acordo de recompra entre instituições financeiras monetárias. 

2.94 As sedes sociais que controlam e gerem um grupo de filiais cuja função principal é 
prestar serviços de intermediação financeira e/ou exercer actividades financeiras 
auxiliares são classificadas no subsector S.126. 

Auxiliares financeiros (S.126)

2.95 Definição: O subsector «auxiliares financeiros» (S.126) abrange todas as sociedades 
e quase-sociedades financeiras cuja função principal consiste em exercer actividades 
estritamente ligadas à intermediação financeira, mas que não são elas próprias 
intermediários financeiros.

2.96 No subsector S.126 classificam-se as seguintes sociedades e quase-sociedades 
financeiras: 

a) Corretores de seguros, administrações de salvados e danos, consultores de 
seguros e de pensões etc.; 

b) Corretores de crédito, consultores de investimentos, etc.; 

c) Sociedades que gerem a emissão de títulos; 

d) Sociedades cuja função principal consiste em conceder garantias, através de 
avales e instrumentos semelhantes; 
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e) Sociedades que preparam (sem os emitir) instrumentos financeiros derivados, 
tais como swaps, opções e futuros; 

f) Sociedades que fornecem infra-estruturas para os mercados financeiros; 

g) Organismos centrais responsáveis pela supervisão dos intermediários 
financeiros e mercados financeiros, quando constituem unidades institucionais 
distintas; 

h) Gestores de fundos de pensões, de fundos de investimento, etc.;

i) Sociedades de corretagem de valores mobiliários e de corretagem de seguros; 

j) Instituições sem fim lucrativo dotadas de personalidade jurídica, que servem 
sociedades financeiras, mas não exercem intermediação financeira (ver ponto 
2.44); 

k) Instituições de pagamento (que facilitam os pagamentos entre compradores e 
vendedores). 

2.97 O subsector S.126 também inclui as sedes sociais cujas filiais são, na totalidade ou 
na maior parte, sociedades financeiras. 

Instituições financeiras cativas e prestamistas (S.127)

2.98 Definição: O subsector «instituições financeiras cativas e prestamistas» (S.127) 
abrange todas as sociedades e quase-sociedades financeiras que não exercem 
qualquer intermediação financeira nem prestam serviços auxiliares financeiros e 
cujos activos ou passivos não são, na sua maior parte, objecto de operações em 
mercados abertos.

2.99 No subsector S.127 classificam-se, nomeadamente, as seguintes sociedades e quase-
sociedades financeiras: 

a) As unidades com personalidade jurídica, tais como trusts, patrimónios, contas 
fiduciárias ou empresas «caixa postal»;

b) As SGPS que detêm uma maioria de controlo das acções ou participações de 
um grupo de sociedades filiais e cuja actividade principal é deter desse grupo, 
sem prestar qualquer outro serviço às empresas cujas acções ou participações 
detêm, isto é, não exercem qualquer actividade na administração ou na gestão 
de outras unidades; 

c) As entidade de finalidade especial que são consideradas como unidades 
institucionais e obtêm fundos em mercados abertos com vista a serem 
utilizados pela empresa-mãe; 

d) As unidades que prestam serviços financeiros exclusivamente com fundos 
próprios, ou fundos fornecidos por um patrocinador, a uma série de clientes, e 
incorrem no risco financeiro em caso de falha do devedor. São exemplos as 
mutuantes, as sociedades de concessão de crédito a estudantes ou ao comércio 
externo a partir de fundos recebidos de um patrocinador, como uma unidade da 
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administração pública ou uma instituição sem fim lucrativo, e as casas de 
penhores que se dedicam principalmente à concessão de empréstimos; 

e) Os fundos de finalidade especial das administrações públicas, designados 
normalmente fundos soberanos, se forem classificados como sociedades 
financeiras. 

Sociedades de seguros (S.128)

2.100 Definição: O subsector «sociedades de seguros» (S.128) agrupa todas as sociedades e 
quase-sociedades  financeiras cuja função principal é prestar serviços de 
intermediação financeira que resultam da repartição de riscos, sobretudo sob a forma 
de seguros directos ou resseguros (ver ponto 2.59).

2.101 As sociedades de seguros prestam serviços de: 

a) Seguro de vida e não-vida a unidades individuais ou grupos de unidades;

b) Resseguro a outras sociedades de seguros.

2.102 Os serviços das sociedades de seguro não-vida podem ser prestados sob as seguintes 
formas: 

a) seguro contra incêndios (por exemplo, imóveis comerciais e privados); 

b) responsabilidade civil (acidentes); 

c) seguro automóvel (danos próprios e responsabilidade de terceiros); 

d) seguro marítimo, de aviação e de transporte (incluindo riscos de energia); 

e) seguro de acidentes e doença; ou

f) seguro financeiro (concessão de garantias ou cauções). 

As sociedades de seguro financeiro ou de seguro de crédito, também designadas 
bancos de garantia, concedem garantias ou cauções para cobrir produtos de 
titularização e outros produtos de crédito.

2.103 As sociedades de seguros são principalmente entidades legalmente constituídas ou 
entidades mútuas. As entidades legalmente constituídas são detidas por accionistas, 
sendo muitas delas cotadas nas bolsas de valores. As entidades mutualistas são 
detidas pelos seus tomadores de seguros e devolvem os seus lucros aos tomadores de 
seguros «com participação nos lucros» através de dividendos ou prémios. As 
seguradoras «cativas» são normalmente detidas por uma sociedade não financeira e, 
na maior parte dos casos, seguram os riscos dos seus accionistas. 
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Caixa - Tipos de seguro
Distinguem-se três tipos de seguro: seguro directo, resseguro e seguro social. O seguro directo cobre o seguro de 
vida (individual) e o seguro não-vida; o seguro social cobre a segurança social e o seguro social associado ao 
emprego.

Resseguro Seguro socialSeguro directo

O tomador de seguro/beneficiário é obrigado ou 
encorajado a segurar-se contra eventualidades 
resultantes da intervenção de terceiros. Pelo 
menos, uma das condições é preenchida: 

A participação é obrigatória;

o regime é colectivo; e

O empregador (e eventualmente o beneficiário) 
paga contribuições.

Seguro de vida Seguro 
não-vida

Segurança social Seguro social 
relacionado com o 
emprego

Organizado pelas 
administrações 
públicas através de 
regimes de segurança 
social

Organizado por 
empregadores em 
nome dos seus 
empregados e seus 
dependentes ou por 
outros em nome de um 
grupo específico

Tipo de 
seguro

O tomador de 
seguro efectua 
pagamentos 
regulares a uma 
seguradora e esta, 
em contrapartida, 
garante ao 
tomador de seguro 
uma soma 
acordada, ou uma 
anuidade, numa 
determinada data 
ou 
antecipadamente.

Seguro 
para 
cobrir 
riscos 
como 
acidentes, 
doença, 
incêndio, 
crédito, 
etc.

Seguro 
adquirido por 
uma 
seguradora 
para se 
proteger 
contra um 
grande 
número 
inesperado de 
indemnizações 
ou 
indemnizações 
excepcionalme
nte elevadas

Pensões de 
segurança 
social

Outra 
prestaç
ões de 
seguran
ça 
social

Pensões 
relaciona
das com 
o 
emprego

Outras 
prestações 
de seguro 
social 
relaciona
das com o 
emprego

Sector/subs
ector

Sociedades de 
seguros 

Sociedades de seguros Fundos de segurança 
social

Sector dos 
empregadores ou 
sociedades de seguros 
e fundos de pensões
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2.104 O subsector S.128 não inclui:

a) Unidades institucionais que obedecem aos dois critérios indicados no número 
2.117. Estas unidades classificam-se no subsector S.1314;

b) Sedes sociais que controlam e gerem um grupo que consiste principalmente em 
sociedades de seguros, mas que não são elas próprias sociedades de seguros. 
Classificam-se no subsector S.126;

c) Instituições sem fim lucrativo dotadas de personalidade jurídica que servem 
sociedades de seguros, mas que não se dedicam à intermediação financeira. 
Classificam-se no subsector S.126.

Fundos de pensões (S.129)

2.105 Definição: O subsector «fundos de pensões» (S.129) agrupa todas as sociedades e 
quase-sociedades  financeiras cuja função principal é prestar serviços de 
intermediação financeira que resultam da repartição de riscos sociais e das 
necessidades das pessoas seguradas (seguro social). Os fundos de pensões enquanto 
regimes de seguro social garantem um rendimento na reforma (e, frequentemente, 
prestações por morte e incapacidade).

2.106 O subsector S.129 abrange apenas os fundos de pensões de seguro social que são 
unidades institucionais distintas das unidades que os criaram. Estes fundos 
autónomos têm autonomia de decisão e dispõem de um registo contabilístico 
completo. Os fundos de pensões não autónomos não são unidades institucionais e 
fazem parte das unidades institucionais que os criaram. 

2.107 Exemplos de participantes em regimes de fundos de pensões são os empregados de 
uma empresa ou grupo de empresas, os empregados de um sector ou ramo de 
actividade, bem como as pessoas que exercem a mesma profissão. Os contratos de 
seguros podem incluir as seguintes prestações:

a) prestações pagas ao cônjuge e aos descendentes do segurado em caso de 
falecimento deste; 

b) prestações pagas após a reforma; e

c) prestações pagas após declaração de incapacidade para continuar a trabalhar. 

2.108 Em certos países, estes tipos de riscos podem ser segurados por sociedades de 
seguros de vida, bem como por fundos de pensões. Noutros países, é obrigatório que 
a cobertura de certas categorias de riscos seja assegurada por sociedades de seguros 
de vida. Contrariamente às sociedades de seguros de vida, os fundos de pensões são 
reservados por lei a grupos determinados de trabalhadores por conta de outrem e 
trabalhadores independentes.

2.109 Os regimes de fundos de pensões podem ser organizados pelos empregadores ou 
pelas administrações públicas; podem igualmente ser organizados por sociedades de 
seguros em nome dos empregados; ou podem ser criadas unidades institucionais 
distintas para deter e gerir os activos a utilizar para satisfazer os direitos associados a 
pensões e distribuir as pensões.
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2.110 O subsector S.129 não inclui: 

a) unidades institucionais que obedecem aos dois critérios indicados no número 
2.117. Estas unidades classificam-se no subsector S.1314; 

b) sedes sociais que controlam e gerem um grupo que consiste principalmente em 
sociedades de seguros, mas que não são elas próprias sociedades de seguros. 
Classificam-se no subsector S.126;

c) instituições sem fim lucrativo dotadas de personalidade jurídica que servem 
sociedades de seguros, mas que não se dedicam à intermediação financeira. 
Classificam-se no subsector S.126;

ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS (S.13)

2.111 Definição: O sector «administrações públicas» (S.13) inclui as unidades 
institucionais que correspondem a produtores não mercantis cuja produção se destina 
ao consumo individual e colectivo e que são financiadas por pagamentos obrigatórios 
feitos por unidades pertencentes a outros sectores, bem como todas as unidades 
institucionais cuja função principal é a redistribuição do rendimento e da riqueza 
nacional.

2.112 As unidades institucionais incluídas no sector S.13 são, por exemplo, as seguintes:

a) As unidades das administrações públicas estabelecidas legalmente com vista a 
exercer uma autoridade judicial sobre outras unidades no território económico, 
bem como a administrar e a financiar um conjunto de actividades, 
principalmente fornecendo bens e serviços não mercantis à colectividade;

b) Uma sociedade ou quase-sociedade pertencente às administrações públicas, no 
caso de a sua produção ser essencialmente não mercantil e ser controlada por 
uma unidade das administrações públicas;

c) As instituições sem fim lucrativo dotadas de personalidade jurídica que sejam 
produtores não mercantis e sejam controladas pelas administrações públicas.

d) Os fundos de pensões autónomos, no caso de haver uma obrigação legal de 
contribuição, e quando é incumbência das administrações públicas a gestão dos 
fundos no que respeita à fixação e aprovação das contribuições e prestações.

2.113 O sector das administrações públicas divide-se em quatro subsectores:

a) Administração central (S.1311); 

b) Administração estadual (S.1312); 

c) Administração local (S.1313); 

d) Fundos de segurança social (S.1314) 
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Administração central (excepto fundos de segurança social) (S.1311)

2.114 Definição: Este subsector inclui todos os órgãos administrativos do Estado e outros 
organismos centrais cuja competência abrange normalmente todo o território 
económico, com excepção da administração dos fundos de segurança social. 

No subsector S.1311 incluem-se os organismos sem fim lucrativo controlados pela 
administração central e cuja competência abrange a totalidade do território 
económico.

Os organismos reguladores de mercado que têm por actividade exclusiva ou principal 
distribuir subsídios são classificados no sector S.1311. Os organismos que têm por 
actividade exclusiva ou principal comprar, armazenar e vender produtos agrícolas e 
alimentares são classificados no sector S.11.

Administração estadual (excepto fundos de segurança social) (S.1312)

2.115 Definição: Este subsector agrupa as administrações que, na qualidade de unidades 
institucionais distintas, exercem certas funções de administração a um nível inferior 
ao da administração central e superior ao de unidades institucionais públicas de nível 
local, com excepção das administrações dos fundos de segurança social. 

Incluem-se no subsector S.1312 as instituições sem fim lucrativo controladas pela 
administração estadual e cuja competência se restringe aos territórios económicos 
dos Estados.

Administração local (excepto fundos de segurança social) (S.1313)

2.116 Definição: Este subsector inclui todas as administrações públicas cuja competência 
se estende a apenas uma parte local do território económico, à excepção dos serviços 
locais de fundos de segurança social. 

Incluem-se no subsector S.1313 as instituições sem fim lucrativo controladas pelas 
administrações locais e cuja competência se restringe aos territórios económicos 
dessas administrações.

Fundos de segurança social (S.1314)

2.117 Definição: O subsector «fundos de segurança social» inclui as unidades institucionais 
centrais, estaduais e locais cuja actividade principal consiste em conceder prestações 
sociais e que respondem aos dois critérios seguintes: 

a) Certos grupos da população são obrigados a participar no regime ou a pagar 
contribuições em virtude de disposições legais ou regulamentares; e

b) Independentemente do papel que desempenham como organismos de tutela ou 
como empregadores, as administrações públicas são responsáveis pela gestão 
destas unidades no que diz respeito à fixação ou aprovação das contribuições e 
das prestações.

Não há normalmente qualquer ligação directa entre o montante da contribuição paga por uma 
pessoa e o risco a que essa pessoa está exposta.
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FAMÍLIAS (S.14)

2.118 Definição: O sector «famílias» (S.14) agrupa os indivíduos ou grupos de indivíduos, 
tanto na sua função de consumidores como de empresários, que produzem bens 
mercantis e serviços financeiros e não financeiros (produtores mercantis), desde que 
a produção de bens e serviços não seja feita por entidades distintas tratadas como 
quase-sociedades. Inclui igualmente os indivíduos ou grupos de indivíduos que 
produzem bens e serviços não financeiros exclusivamente para utilização final 
própria. 

Na sua função de consumidores, as famílias podem definir-se como pequenos grupos 
de pessoas que partilham o mesmo alojamento, agrupam os seus rendimentos e o seu 
património e consomem colectivamente certos bens e serviços, essencialmente o 
alojamento e a alimentação. 

Os principais recursos das famílias são:

a) remuneração dos empregados; 

b) rendimentos de propriedade; 

c) transferências de outros sectores;

d) receitas provenientes da venda de produtos mercantis; e 

e) receitas imputadas da produção de produtos destinados ao consumo final 
próprio. 

2.119 O sector das famílias inclui: 

a) Os indivíduos ou grupos de indivíduos cuja função principal consiste em 
consumir; 

b) As pessoas que vivem permanentemente em instituições e cuja autonomia de 
acção ou de decisão em matéria económica é muito limitada ou inexistente (é o 
caso, por exemplo, de membros de ordens religiosas que vivem em mosteiros, 
de pacientes hospitalizados por longos períodos, de prisioneiros com penas de 
longa duração ou de idosos que vivam permanentemente em lares). Tais 
pessoas são tratadas como uma única unidade institucional, ou seja, uma única 
família;

c) Os indivíduos ou grupos de indivíduos cuja função principal consiste em 
consumir e que produzem bens e serviços não financeiros destinados 
exclusivamente a utilização final própria; o sistema inclui apenas duas 
categorias de serviços produzidos para consumo final próprio: os serviços de 
habitação ocupada pelo proprietário e os serviços domésticos por pessoal 
remunerado;

d) Os empresários em nome individual e as parcerias sem personalidade jurídica 
— excepto as tratadas como quase-sociedades — que são produtores 
mercantis; 
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e) As instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias não dotadas de 
personalidade jurídica, assim como as dotadas de personalidade jurídica mas de 
pequena importância. 

2.120 No SEC, o sector das famílias é subdividido nos seguintes subsectores: 

a) Empregadores (S.141) e trabalhadores por conta própria (S.142); 

b) Empregados (S.143); 

c) Famílias com recursos provenientes de rendimentos de propriedade (S.1441); 

d) Famílias com recursos provenientes de pensões (S.1442); 

e) Famílias com recursos provenientes de outras transferências (S.1443); 

2.121 É a fonte de rendimentos mais importante (rendimentos dos empregadores, 
remuneração dos empregados, etc.) da família, no seu conjunto, que determina o 
subsector ao qual esta pertence. Quando uma família recebe vários rendimentos de 
determinada categoria, a classificação baseia-se no rendimento total da família em 
cada categoria. 

Empregadores (e trabalhadores por conta própria) (S.141 e S.142)

2.122 Definição: O subsector «empregadores e trabalhadores por conta própria» agrupa as 
famílias cuja principal fonte de rendimento é constituída pelo rendimento misto (B.3) 
recebido pelos proprietários de empresas individuais não constituídas em sociedade, 
ocupando ou não empregados remunerados, devido à sua actividade de produtores de 
bens e serviços mercantis, mesmo que esta fonte de rendimento não contribua com 
mais de metade do rendimento total da família. 

Empregados (S.143)

2.123 Definição: O subsector «empregados» abrange o grupo das famílias cuja principal 
fonte de rendimento é constituída pela remuneração dos empregados (D.1). 

Famílias com recursos provenientes de rendimentos de propriedade (S.1441)

2.124 Definição: O subsector «famílias com recursos provenientes de rendimentos de 
propriedade» abrange o grupo das famílias cuja principal fonte de rendimentos é 
constituída pelos rendimentos de propriedade (D.4). 

Famílias com recursos provenientes de pensões (S.1442)

2.125 Definição: O subsector «famílias com recursos provenientes de pensões» abrange o 
grupo das famílias cuja principal fonte de rendimento é constituída pelas pensões. 

As famílias com recursos provenientes de pensões são as que obtêm a maior parte do 
seu rendimento a partir de pensões de reforma ou outras, incluindo pensões pagas por 
antigos empregadores.
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Famílias com recursos provenientes de outras transferências (S.1443)

Definição: O subsector «famílias com recursos provenientes de outras 
transferências» abrange o grupo das famílias cuja principal fonte de rendimento é 
constituída por outras transferências correntes. 

As outras transferências correntes compreendem todas as transferências correntes 
que não os rendimentos de propriedade, as pensões e os rendimentos de pessoas que 
vivem permanentemente em instituições.

2.127 Se não houver informação disponível sobre as contribuições relativas das fontes de 
rendimento da família no seu conjunto, é utilizado o rendimento da pessoa de 
referência para determinar o subsector a que a família pertence. A pessoa de 
referência de uma família é normalmente a pessoa com o rendimento mais elevado. 
No caso de esta informação se não encontrar disponível, recorre-se ao rendimento da 
pessoa que declara ser a pessoa de referência. 

2.128 As famílias podem ser divididas em subsectores com base noutros critérios como, 
por exemplo, o tipo de actividade empresarial: famílias agrícolas e famílias não 
agrícolas.

INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVO AO SERVIÇO DAS FAMÍLIAS (S.15)

2.129 Definição: O sector «instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias 
(ISFLSF)» (S.15) agrupa as instituições privadas sem fim lucrativo dotadas de 
personalidade jurídica que estão ao serviço das famílias e que são produtores não 
mercantis privados. Os seus recursos principais provêm de contribuições voluntárias, 
em espécie ou dinheiro, efectuadas pelas famílias enquanto consumidoras, de 
pagamentos efectuados pelas administrações públicas e de rendimentos de 
propriedade. 

2.130 Se forem de pequena importância, as instituições não são incluídas no sector 
ISFLSF, mas sim no sector «famílias», uma vez que não é possível distinguir as suas 
operações das das unidades deste sector (S.14). As ISFLSF não mercantis 
controladas pelas administrações públicas são classificadas no sector das 
administrações públicas.

O sector das ISFLSF inclui os seguintes principais tipos de ISFLSF que fornecem 
bens e serviços não mercantis às famílias, por exemplo:

a) Sindicatos, associações profissionais ou científicas, associações de 
consumidores, partidos políticos, igrejas ou associações religiosas (incluindo as 
financiadas mas não controladas pelas administrações públicas) e clubes 
sociais, culturais, recreativos e desportivos; e

b) Associações de beneficência ou de assistência financiadas através de 
transferências voluntárias de outras unidades institucionais, em dinheiro ou em 
espécie.

As associações de beneficência ou de assistência ao serviço de unidades não 
residentes fazem parte do sector S.15, ao contrário das unidades em relação às quais 
a qualidade de membro dá direito a um conjunto pré-definido de bens e serviços.
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RESTO DO MUNDO (S.2)

2.131 Definição: O resto do mundo (S.2) é um agrupamento de unidades que não é 
caracterizado por uma função ou recursos principais; agrupa as unidades não 
residentes, na medida em que estas efectuem operações com as unidades 
institucionais residentes ou possuam outros laços económicos com unidades 
residentes. As suas contas facultam uma perspectiva de conjunto das relações 
económicas que ligam a economia do país ao resto do mundo. As instituições da UE 
e as organizações internacionais estão incluídas. 

2.132 O resto do mundo não é um sector para o qual seja necessário dispor de um registo 
contabilístico completo, embora seja conveniente tratar o resto do mundo como um 
sector. Os sectores são obtidos por desagregação do total da economia em grupos 
mais homogéneos de unidades institucionais residentes, com comportamento 
económico, objectivos e funções semelhantes. Tal não é o caso do resto do mundo: 
neste sector são registadas as operações e outros fluxos das sociedades financeiras e 
não financeiras, das instituições sem fim lucrativo, das famílias e das administrações 
públicas com unidades institucionais não residentes, bem como as outras relações 
económicas entre residentes e não residentes, por exemplo, os créditos dos residentes
em relação a não residentes.

2.133 As contas do resto do mundo incluem apenas as operações efectuadas entre unidades 
institucionais residentes e unidades não residentes, com as seguintes excepções:

a) Os serviços de transporte (até à fronteira do país exportador) fornecidos por 
unidades residentes relativos a mercadorias importadas são contabilizados nas 
contas do resto do mundo como importações FOB, se bem que se trate de uma 
produção de unidades residentes; 

b) As operações relativas a activos estrangeiros efectuadas entre residentes 
pertencentes a sectores diferentes da economia interna são registadas na conta 
financeira detalhada do resto do mundo. Estas operações não afectam a posição 
financeira do país face ao resto do mundo, afectam, porém, as relações 
financeiras de cada sector com o resto do mundo;

c) As operações relativas a passivos do país efectuadas entre não residentes 
pertencentes a zonas geográficas diferentes são registadas numa discriminação 
geográfica das contas do resto do mundo. Embora estas operações não afectem 
o endividamento global do país em relação ao resto do mundo, afectam o 
endividamento do país em relação às subdivisões do resto do mundo.

2.134 O sector «resto do mundo» (S.2) é subdividido da seguinte forma: 

a) Estados-Membros e instituições e órgãos da UE (S.21): 

1. Estados-Membros da UE (S.211);

2. Instituições e órgãos da UE (S.212);

b) Países terceiros e organizações internacionais não residentes da UE (S.22). 
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CLASSIFICAÇÃO SECTORIAL DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO SEGUNDO AS PRINCIPAIS FORMAS 
JURÍDICAS DE PROPRIEDADE

2.135 O panorama geral seguinte e os números 2.94 a 2.101 resumem os princípios 
subjacentes à classificação sectorial das unidades de produção, utilizando a 
terminologia padrão para descrever os principais tipos de instituições. 

2.136 As sociedades de capital privadas e públicas que são produtores mercantis são 
classificadas da seguinte maneira: 

a) As que estão principalmente envolvidas na produção de bens e serviços não 
financeiros: no sector S.11, sociedades não financeiras;

b) As que estão principalmente envolvidas na intermediação financeira e em 
actividades financeiras auxiliares: no sector S.12, sociedades financeiras.

2.137 As sociedades cooperativas e as parcerias com personalidade jurídica que são 
produtores mercantis são classificadas da seguinte maneira: 

a) As que estão principalmente envolvidas na produção de bens e serviços não 
financeiros: no sector S.11, sociedades não financeiras; 

b) As que estão principalmente envolvidas na intermediação financeira e em 
actividades financeiras auxiliares: no sector S.12, sociedades financeiras;

2.138 Os produtores públicos dotados de estatuto que lhes confere personalidade jurídica e 
que são produtores mercantis são classificados da seguinte maneira: 

a) Os que estão principalmente envolvidos na produção de bens e serviços não 
financeiros: no sector S.11, sociedades não financeiras; 

b) Os que estão principalmente envolvidos na intermediação financeira e em 
actividades financeiras auxiliares: no sector S.12, sociedades financeiras;

2.139 Os produtores públicos sem personalidade jurídica que são produtores mercantis são 
classificados da seguinte maneira: 

a) Se forem quase-sociedades: 

1. Os que estão principalmente envolvidos na produção de bens e serviços 
não financeiros: no sector S.11, sociedades não financeiras; 

2. Os que estão principalmente envolvidos na intermediação financeira e em 
actividades financeiras auxiliares: no sector S.12, sociedades financeiras;

b) Se não forem quase-sociedades: no sector S.13, administrações públicas, 
ficando englobados nas unidades que os controlam.

2.140 As instituições (associações, fundações) sem fim lucrativo com personalidade 
jurídica são classificadas da seguinte maneira: 
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a) As que são produtores mercantis e estão principalmente envolvidas na 
produção de bens e de serviços não financeiros: no sector S.11, sociedades não 
financeiras; 

b) As que estão principalmente envolvidas na intermediação financeira e em 
actividades financeiras auxiliares: no sector S.12, sociedades financeiras. 

c) As que são produtores não mercantis:

1. no sector S.13, administrações públicas, se forem produtores públicos 
controlados pelas administrações públicas;

2. no sector S.15, instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias, se 
forem produtores privados.

2.141 Os empresários em nome individual e as parcerias sem personalidade jurídica que 
são produtores mercantis são classificadas da seguinte maneira: 

a) Se forem quase-sociedades: 

1. As que estão principalmente envolvidas na produção de bens e serviços 
não financeiros: no sector S.11, sociedades não financeiras;

2. As que estão principalmente envolvidas na intermediação financeira e em 
actividades financeiras auxiliares: no sector S.12, sociedades financeiras;

b) Se não forem quase-sociedades, classificam-se no sector S.14, famílias. 

2.142 As sedes sociais são classificadas da seguinte maneira: 

a) No sector S.11, sociedades não financeiras, se a actividade preponderante do 
grupo de sociedades que são produtores mercantis, como um todo, é a 
produção de bens e de serviços não financeiros [ver ponto 2.23, alínea e)]; 

b) No sector S.12, sociedades financeiras, se a actividade preponderante do grupo 
de sociedades como um todo é a intermediação financeira [ver ponto 2.40, 
alínea e)]. 

As SGPS, que detêm os activos de um grupo de sociedades filiais, são sempre 
tratadas como sociedades financeiras. As SGPS detêm os activos de um grupo de 
empresas, mas não efectuam quaisquer actividades de gestão no que respeita ao 
grupo.

2.143 O quadro 2.5 mostra, de forma esquemática, os vários casos acima enumerados. 
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Quadro 2.5 — Classificação sectorial das unidades de produção segundo as 
principais formas jurídicas de propriedade

Tipo de produtor

Denominação jurídica corrente

Produtores 
mercantis 
(bens e 
serviços não 
financeiros)

Produtores 
mercantis 
(intermediação 
financeira)

Outros produtores não mercantis

Sociedades de capital privadas e 
públicas 

S.11 
Sociedades 
não 
financeiras 

S.12 
Sociedades 
financeiras 

Produtores 
públicos 

Produtores 
privados

Sociedades cooperativas e 
parcerias com personalidade 
jurídica

S.11 
Sociedades 
não 
financeiras

S.12 
Sociedades 
financeiras 

Produtores públicos dotados de 
estatuto que lhes confere 
personalidade jurídica

S.11 
Sociedades 
não 
financeiras

S.12 
Sociedades 
financeiras 

Com as 
características 
de quase-
sociedades

S.11 
Sociedades 
não 
financeiras

S.12 
Sociedades 
financeiras

S.13 
Administrações 
públicas

Produtores 
públicos sem 
personalidade 
jurídica

Outros

Instituições sem fim lucrativo 
dotadas de personalidade
jurídica

S.11 
Sociedades 
não 
financeiras 

S.12 
Sociedades 
financeiras 

S.13 
Administrações 
públicas 

Com as 
características 
de quase-
sociedades

S.11 
Sociedades 
não 
financeiras 

S.12 
Sociedades 
financeiras 

S.13 
Administrações 
públicas 

S.15 
Instituições 
sem fim 
lucrativo ao 
serviço das 
famílias 

Parcerias sem 
personalidade 
jurídica

Empresários 
em nome 
individual

Outras S.14 Famílias S.14 Famílias 

Bens e 
serviços não 
financeiros

S.11 
Sociedades 
não 
financeiras 

Sedes sociais 
cujo grupo de 
sociedades 
controladas 
tem como tipo 
predominante 
de actividade a 
produção de 

Serviços 
financeiros

S.12 
Sociedades 
financeiras 
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UNIDADES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA A NÍVEL LOCAL E RAMOS DE ACTIVIDADE

2.144 A maior parte das unidades institucionais que produzem bens e serviços exercem 
simultaneamente uma combinação de actividades. Podem exercer uma actividade 
principal, várias actividades secundárias e várias actividades auxiliares. 

2.145 Existe uma actividade quando recursos como equipamentos, mão-de-obra, técnicas 
de fabricação, redes de informação e produtos são combinados para criar bens ou 
serviços determinados. Uma actividade caracteriza-se por uma entrada de produtos, 
um processo de produção e uma saída de produtos.

As actividades podem ser determinadas em função de um nível específico da NACE 
Rev. 2 (Nomenclatura Estatística das Actividades Económicas na Comunidade 
Europeia).

2.146 Se uma unidade exerce mais do que uma actividade, todas as actividades que não 
sejam actividades auxiliares (ver capítulo 3, ponto 3.12) são ordenadas de acordo 
com o valor acrescentado bruto que criam. Torna-se então possível distinguir entre 
actividade principal, isto é, a que gera o valor acrescentado bruto mais importante, e 
actividades secundárias.

2.147 Para uma análise dos fluxos gerados pelo processo de produção e pela utilização de 
bens e serviços, é conveniente escolher unidades que permitam realçar as relações de 
ordem técnico-económica. Esta exigência significa que as unidades institucionais 
devem ser divididas em unidades mais pequenas e mais homogéneas do ponto de 
vista do tipo de produção em causa. As unidades de actividade económica a nível 
local pretendem responder a esta exigência de um ponto de vista operacional.

A unidade de actividade económica a nível local

2.148 Definição: A unidade de actividade económica a nível local (UAE local) é a parte de 
uma unidade de actividade económica que corresponde a uma unidade local. A UAE 
local é designada como estabelecimento no SCN e na CITI Rev. 4. A UAE agrupa o 
conjunto das partes de uma unidade institucional na sua qualidade de produtor que 
contribui para o exercício de uma actividade ao nível da classe (4 dígitos) da NACE 
Rev. 2; a UAE corresponde a uma ou várias subdivisões operacionais da unidade 
institucional. A unidade institucional deve dispor de um sistema de informação que 
permita fornecer ou calcular para cada UAE local, pelo menos, o valor da produção, 
o consumo intermédio, a remuneração dos empregados, o excedente de exploração, o 
emprego e a formação bruta de capital fixo. 

A unidade local é uma unidade institucional que produz bens ou serviços num local 
topograficamente identificado.

Uma UAE local pode corresponder a uma unidade institucional na sua qualidade de 
produtor; por outro lado, nunca poderá pertencer a duas unidades institucionais 
diferentes.

2.149 Se uma unidade institucional que produz bens ou serviços exerce uma actividade 
principal e uma ou várias actividades secundárias, é subdividida pelo mesmo número 
de UAE, sendo as actividades secundárias classificadas noutras posições da 
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nomenclatura que não a actividade principal. As actividades auxiliares não são 
dissociadas das actividades principais ou secundárias que servem. No entanto, as 
UAE inscritas numa posição especial da nomenclatura podem gerar produtos fora do 
grupo homogéneo que caracteriza a sua actividade, devido a actividades secundárias 
a que se encontram ligadas e que não podem ser distinguidas a partir dos documentos 
contabilísticos disponíveis. Deste modo, uma UAE pode exercer uma ou várias 
actividades secundárias. 

O ramo de actividade

2.150 Definição: Um ramo de actividade agrupa as UAE locais que exercem uma 
actividade económica idêntica ou similar. Ao nível mais pormenorizado de 
classificação, um ramo de actividade compreende o conjunto das UAE locais 
inseridas numa mesma classe (4 dígitos) da NACE Rev. 2 e que exercem, por 
conseguinte, a mesma actividade, tal como definida na NACE Rev. 2. 

Os ramos de actividade agrupam tanto UAE locais que produzam bens e serviços 
mercantis como UAE locais que produzam bens e serviços não mercantis. Por 
definição, um ramo de actividade constitui um agrupamento de UAE locais 
exercendo o mesmo tipo de actividade produtiva, independentemente do facto de as 
unidades institucionais à qual pertencem gerarem ou não produção mercantil ou não 
mercantil.

2.151 Os ramos de actividade são classificados em três categorias: 

a) Os ramos de actividade que produzem bens e serviços mercantis (ramos de 
actividade mercantis) ou bens e serviços para utilização final própria. Os 
serviços para utilização final própria são os serviços de habitação ocupada pelo 
proprietário e os serviços domésticos por pessoal remunerado. 

b) Os ramos de actividade das administrações públicas que produzem bens e 
serviços não mercantis: ramos de actividade não mercantis das administrações 
públicas; 

c) Os ramos de actividade das instituições sem fim lucrativo ao serviço das 
famílias que produzem bens e serviços não mercantis: ramos de actividade não 
mercantis de instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias. 

Nomenclatura dos ramos de actividade

2.152 A nomenclatura utilizada para agrupar as UAE locais em ramos de actividade é a 
NACE Rev. 2. 

UNIDADES DE PRODUÇÃO HOMOGÉNEA E RAMOS HOMOGÉNEOS

2.153 Para a análise do processo de produção, a unidade mais adequada é a unidade de 
produção homogénea. Esta unidade tem uma actividade única definida pelas suas 
entradas, pelo processo de produção e pelas saídas de produtos. 

A unidade de produção homogénea
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2.154 Definição: Uma unidade de produção homogénea efectua uma actividade única, a 
qual se identifica pelas suas entradas, pelo processo de produção e pelas saídas de 
produtos. Os produtos que constituem as entradas e as saídas distinguem-se pela sua 
natureza, grau de transformação e técnica de produção utilizada. Podem ser 
identificados por referência a uma nomenclatura de produtos (Classificação 
estatística dos produtos por actividade - CPA). A CPA é uma nomenclatura de 
produtos cuja estrutura se baseia no critério da origem industrial, conceito definido 
na NACE Rev. 2.

O ramo homogéneo

2.155 Definição: O ramo homogéneo constitui um agrupamento de unidades de produção 
homogénea. O conjunto das actividades consideradas num ramo homogéneo 
descreve-se por referência a uma nomenclatura de produtos. O ramo homogéneo 
produz única e exclusivamente os bens e serviços descritos na nomenclatura.

2.156 Os ramos homogéneos são unidades concebidas para a análise económica. As 
unidades de produção homogénea não podem, em geral, ser observadas directamente. 
Os dados recolhidos nas unidades usadas nos inquéritos estatísticos têm de ser 
reordenados de modo a formarem ramos homogéneos.
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