Assunto: Webinar – A balança de pagamentos e outras estatísticas externas

Lisboa, 4 de novembro de 2020

Exmos. (as) Senhores (as) Diretores (as) / Presidentes de Comissão Administrativa
Provisória de Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas

O webinar intitulado A balança de pagamentos e outras estatísticas externas é uma
parceria do Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação, e o Banco
de Portugal.
As estatísticas externas, das quais a balança de pagamentos é uma parte, constituem
um conjunto de indicadores económicos que medem as relações com o exterior, tais
como as exportações e as importações, que são determinantes para a quantificação do
PIB. No entanto, existem outras componentes da economia real relacionadas com a
remuneração dos fatores produtivos e transferências de ou para o exterior que
permitem avaliar o saldo externo de uma economia.
Por definição, o saldo da balança de pagamentos é zero. Compreender as componentes
financeiras da balança de pagamentos e o tipo de investimentos que lhe estão
associados é crucial para esse entendimento.
Mas, o poder analítico das estatísticas externas inclui, ainda, a análise da dívida
externa, assim como as várias componentes que determinam, por exemplo, se uma
economia é credora ou devedora relativamente ao exterior.
Neste webinar, o Banco de Portugal descomplica a balança de pagamentos e as
restantes estatísticas externas, disponibiliza ferramentas que poderão enriquecer as
suas aulas e apresenta o BPstat, o portal de estatísticas que lhe permitirá aceder a
conteúdos atuais, interativos e pedagógicos sobre a economia portuguesa e da área do
euro.
As relações económicas com o Resto do Mundo, onde a Balança de Pagamentos se
insere, é um dos temas estruturantes da disciplina de Economia A, 11.º ano de
escolaridade, tema integrante das Aprendizagens Essenciais de Economia A, pelo que
este webinar é dirigido aos docentes do grupo de recrutamento 430 – Economia e
Contabilidade e tem os seguintes objetivos:

•

•
•

•

Incentivar a atualização científica do grupo de docência, cujas oportunidades de
formação nem sempre têm estado diretamente relacionadas com a sua área
específica de lecionação;
Promover o uso da Estatística enquanto “ferramenta” fundamental na análise da
realidade económica portuguesa, europeia e mundial;
Fomentar a atualização científica dos professores do referido grupo,
nomeadamente no que respeita a alguns conteúdos programáticos que têm
apresentado novos desenvolvimentos;
Estimular a partilha de práticas de referência entre os professores que, sendo do
mesmo grupo de recrutamento, se encontram em contextos educativos muito
diversificados.

Neste contexto, divulgamos o Webinar – A balança de pagamentos e outras estatísticas
externas, dirigido aos docentes do grupo de recrutamento 430, Economia e
Contabilidade, dos Agrupamentos de Escolas e das Escolas não agrupadas, das Escolas
Profissionais, bem como dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo.
O Webinar vai realizar-se no dia 10 de novembro, às 17h30min e tem a duração de
1h15min.
A participação é gratuita, sujeita a inscrição até ao dia 06.11.2020.
A Ficha de inscrição está disponível em: https://area.dge.mec.pt/DSDCBPStat
A notícia sobre este webinar está também disponível nos diversos canais da Direção-Geral
da Educação, nomeadamente no seu site:
https://www.dge.mec.pt/noticias/webinar-balanca-de-pagamentos-e-outrasestatisticas-externas
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