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Empréstimos concedidos pelo setor financeiro
Dezembro de 2016
31 de janeiro de 2017
O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.11
do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas relativas a dezembro de 2016 sobre empréstimos
concedidos pelo setor financeiro residente às sociedades não financeiras e às famílias.
Os dados publicados incorporam revisões desde
janeiro de 2013, de acordo com a política de revisões das estatísticas do Banco de Portugal.

Empréstimos concedidos às
sociedades não financeiras
Em dezembro de 2016, a taxa de variação anual
(tva) dos empréstimos concedidos às sociedades
não financeiras situou-se em -2,6%, o que representa um decréscimo de 0,5 pontos percentuais
(p.p.) em relação a dezembro de 2015 (Gráfico 1).
A redução dos empréstimos às sociedades não financeiras é transversal às diversas classes de dimensão e às empresas públicas e privadas. O segmento das empresas privadas exportadoras é o
único a apresentar tva positiva em dezembro de
2016 (0,9%).
O rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras situou-se em 15,7%, aumentando 0,2 p.p.
em relação ao final de 2015. No sentido contrário,
a percentagem de devedores com crédito vencido
diminuiu 1,1 p.p., fixando-se em 27,5%, o que reflete um ligeiro aumento da concentração do crédito vencido. A evolução destes indicadores em
2016 foi influenciada de forma significativa pelo
abatimento e venda de carteiras de crédito pelas
instituições financeiras.

Empréstimos concedidos às famílias
Em dezembro de 2016, a tva dos empréstimos concedidos às famílias foi de -1,6%, que compara com
-2,2% no final de 2015 (Gráfico 2). Saliente-se que
este indicador apresentou valores negativos desde
junho de 2011 tendo atingido o valor mínimo em
janeiro de 2013 (-4,4%).
A evolução dos empréstimos às famílias é influenciada em larga medida pelos empréstimos à habitação, que representavam no final de 2016 mais de
80% do total. O segmento dos empréstimos ao
consumo e outros fins apresentou uma tva de 3,0%
em dezembro de 2016, que compara com 0,9% em
2015.
O rácio de crédito vencido dos empréstimos às famílias foi de 4,9%, menos 0,2 p.p. do que no final de
2015. Esta redução é influenciada essencialmente
pela finalidade de consumo e outros fins, onde o
indicador diminui 1,6 p.p., situando-se em 12,4%. A
percentagem de devedores do setor das famílias
com crédito vencido diminuiu 0,8 p.p. em relação a
2015, fixando-se em 13,2%. Estes indicadores, à semelhança do verificado nas sociedades não financeiras, estão influenciados pelos abatimentos e
vendas de carteiras de crédito pelas instituições financeiras.
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Gráfico 1 • Empréstimos concedidos às
sociedades não financeiras – tva

Gráfico 2 • Empréstimos concedidos às
famílias – tva
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Informação adicional disponível em:
Quadro A.11 do Boletim Estatístico
Domínio estatístico Principais indicadores – Empréstimos concedidos pelo setor financeiro, na
componente cronológica do BPstat|Estatísticas online
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