




 

RESUMO 

 

 

O estudo da Matriz de Contabilidade Social surge da necessidade de enquadrar sectores 

na economia, bem como da de conhecer os efeitos de políticas macroeconómicas a nível 

sectorial e de políticas sectoriais a nível macroeconómico. 

Partindo do princípio de que o estudo de um sector deve ser feito numa perspectiva de 

equilíbrio geral, ultrapassando o contexto do equilíbrio parcial, a Matriz de 

Contabilidade Social, ao fornecer a conta completa do fluxo circular em economia, 

surge como uma possibilidade para satisfazer tais necessidades. 

O seu estudo começa pela apresentação das características gerais da sua estrutura, 

passando por algumas referência à sua origem, desenvolvimento e aplicabilidade. É 

depois feita uma aplicação a Portugal, no período 1986-90, a qual é conseguida em 

perfeita consonância com o Sistema de Contas Nacionais vigente, o que é demonstrado 

identificando, nas matrizes construídas, as identidades e saldos das várias contas 

internas daquele Sistema. Procura-se também avançar um pouco a nível de 

modelização, o que passa pela dedução e decomposição de multiplicadores 

contabilísticos e preço-fixo. 

As críticas e limitações inerentes ao trabalho realizado serviram de base à definição das 

linhas orientadoras para a sua continuação, ou seja, para o aperfeiçoamento da Matriz, 

ao qual se sugere esteja associada a  sua institucionalização. Tais condições reforçariam 

a validade da Matriz de Contabilidade Social enquanto instrumento de trabalho de 

planeamento económico e  para a definição de política económica, a qualquer nível. 
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ABSTRACT 

 

 

This study of the Social Accounting Matrix arises from the need to place sectors with 

the general context of the economy, as well as the need to find out the effects of 

macroeconomic policies at sectorial level and sectorial level and sectorial policies at 

macroeconomic level. 

Based on the principle that study of a sector should be carried out within a general 

equilibrium approach, moving beyond the context of partial equilibrium, the Social 

Accounting Matrix appears as one possibility for meeting such needs, in that it provides 

a complete account of the circular flow in the economy. 

The study begins with a presentation of the general characteristics of its structure, and 

goes on the make reference to its origin, development and applicability. The Matrix is 

then applied to Portugal during the period from 1986 to 1990, which is achieved in full 

consonance with the National Accounting System, which is demonstrated by 

identifying on the constructed matrices the identity and balances of the various internal 

accounts of the System. The intention is also to make some advance at the level of 

modelling, which involves the deduction and decomposition os accounting and fixed 

price multipliers.  

The criticisms and limitations inherent to the work, served as the basis for the definition 

of the guidelines for its continuation, i.e., to perfect the Matrix, which I suggest is 

associated with its institutionalisation. Such conditions would strengthen the validity of 

the Social Accounting Matrix as working instrument for economic planning and for the 

definition of economic policy, at any level. 
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