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Crédito para consumo faz
subir dívida dasfamílias
COMPRAS Volume dos empréstimos para aquisição de bens ou serviços subiu cerca de 2 5 mil milhões no espaço de um ano
JOÃOMALTEZ

O endividamento das famílias junto dos bancos au
mentou em fevereiro

face aomesmomês de 2018 em
mais de 1 2 mil milhões de eu
ros segundo dados divulgados
ontem pelo Banco de Portugal
BdP Embora nos emprésti
mospara a compra de casa te
nha ocorrido uma baixa de 1 3
milmilhões de euros no volume
da dívida acumulada o crédito
para consumo cresceu no espa
ço de um ano cerca de 6 o
equivalente a mais de 2 5 mil
milhões de euros

Globalmente os particulares
tinhamno final de fevereiro úl
timo uma dívida aos bancos na

ordem dos 141 8 mil milhões de
euros Destes mais de 98 mil
milhões diziam respeito a cré

dito à habitação e 43 8 mil mi
lhões de euros reportavam se a
dívida contraídapara consumo
Atendência de descida novo
lume acumulado do dinheiro
emprestado pelos bancos para

compra de casa tem sido persis
tente ver infografia Já quanto
ao créditopara compra de bens
ou de serviços como a aquisi
ção de automóveis televisores
ouviagens turísticas o sentido
tem vindo a ser o oposto desde
2017 ainda de acordo com da
dos do banco central
O fenómeno do recurso ex

cessivo ao crédito para consu
mo tem suscitado alertas por
parte quer do supervisor quer
da associação de defesa do con
sumidor DECO Devido ao ele
vado nível de endividamento
das famílias o Banco de Portu

gal avançouameio de 2018 com
uma recomendação de âmbito
macroprudencial de modo a
que as instituições financeiras
não exagerassemna concessão

de crédito a privados aconse
lhando nomeadamente que o
esforço financeiro das famílias
para pagar empréstimos não
ultrapassasse 50 do rendi
mento do agregado
Dados divulgados recente

mente pela DECO revelam que
em 2018 mais de 29 mil famílias

pediramajuda aestaassociação
devido adificuldade emhonrar

os seus compromissos com os
bancos Em 2012 emplena cri
se esse número tinha chegado
às 23 mil famílias

Endividamento
total cresceu
1 7 mil milhões

O endividamento das famí
lias e empresas não financeiras
privadas e do setor público
aumentou 1 7milmilhões de
euros em fevereiro face aja
neiro para 723 mil milhões de
euros segundo dados divulga
dos ontempelo Banco de Por
tugal Destes 723 milmilhões
de euros 322 4 milmilhões
respeitavam ao setorpúblico e
400 6 mil milhões ao setor pri
vado famílias e empresas

FAMÍLIAS |PESO NO PIBTEVEBAIXA

Considerando a riqueza criada no Paíso comportamento dos particulares que
procuraram crédito até foi raciona No fina
do quarto trimestre de 2018 o endividamen
to das famílias estava em 70 5 do Produto
Interno Bruto PIB quando no último trimes
tre de 2017 esse valor era de 72 3 do PIB
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INVESTIR|CERTIFICADOS
OINVESTIMENTO DAS FAMÍLIAS

NOS PRODUTOS DE POUPANÇA
DO ESTADO CERTIFICADOS DO

TESOURO E DE AFORRO

CRESCEU EMMARÇO PARA
28 605 MILHÕES DE EUROS

OPÇÃO |MAIOR APOSTANOTESOURO

Quando os produtos de poupança do Estadosão a escolha dos portugueses os Certifi
cados do Tesouro são a principal opção Nos pri
meiros três meses do ano foram aplicados neste
produto 315 milhões de euros Já em Certifica
dos de Aforro o valor investido foi de 46 milhões
de euros revelou ontem o Banco de Portugal

Supervisor aplicou
10 milhões emmultas

O Banco de Portugal aplicou
no primeiro trimestre deste ano
mais de 10 milhões de euros em
multas a diversas entidades fi

nanceiras revelou ontem a en
tidade liderada por Carlos Cos
ta na sua síntese de ativida
de sancionatória

Em causaestão 20 processos de
contraordenação 12 dos quais
por infrações de natureza com
portamental conduta incorre
ta na comercialização de produ
tos e serviçosbancários e cinco
por infrações de natureza pru

dencial relacionada com a es
tabilidade financeira das insti

tuições e segurança dos depósi
tos Foram ainda levantados

dois processos por infrações de
deveres relativos à prevenção
do branqueamento de capitais e
um respeitante a infrações rela
cionadas com atividade finan
ceira ilícita
Entre os casosmais mediáticos

está a condenação emfevereiro

de ex administradores do Ban

coMontepio entre os quais To
más Correia que foi condenado
apagar 1 25milhões de eurospor
irregularidades enquantopresi
dente da CaixaEconómicaMon

tepio Geral cargo que ocupou
entre 2008 e 2015

As condenações relativas avá
rias irregularidades comovio
lações das regras de controlo in
terno e incumprimento na im
plementação dessas regras re
ferentes à concessão de crédito
são suscetíveis de recurso

Dinheiro pedido pesa
menos face a 2017
Apesar do aumento da ver

ba emdívida por parte das
empresas privadas a verdade
é que o peso domontante pe
dido aos bancos no quarto tri
mestre de 2018 representava
127 8 do Produto Interno
Bruto contra os 135 9 um
ano antes

VOLUME FICOU PERTO DO
VALOR RECORDE DE 2018

O endividamento do setor
não financeiropara723 mil
milhões de euros em feverei
ro não ficou longe do recorde
que foi atingido emabril de
2018 com725 5 milmilhões
de euros

MONTANTE CRESCE TRÊS
MESES CONSECUTIVOS

Adívida totaldas empresas
e das famílias subiu trêsmeses
consecutivos Dos717 1milmi
lhões de euros doúltimomês
de2018 passoupara721 3mil
milhões emjaneiroe723mil
milhõesemfevereiro

PEQUENAS EMPRESAS
VEEM AUMENTAR DÍVIDA

Aspequenas emédias em
presasviramoseuendivida
mentoaumentaremfevereiro
Atendência foi registadacom
maiorexpressãoentreaspe
quenas empresas cujadívida
subiu239milhõesdeeuros
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