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O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.11 

do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas re-

lativas a novembro de 2017 sobre empréstimos 

concedidos pelo setor financeiro residente às soci-

edades não financeiras e às famílias. 

Empréstimos concedidos às 

sociedades não financeiras 

Em novembro de 2017, a taxa de variação anual 

(tva) dos empréstimos concedidos às sociedades 

não financeiras foi de -2,9%. Este valor representa 

um aumento de 0,5 pontos percentuais (p.p.) face 

a outubro (Gráfico 1).  

Os empréstimos às empresas privadas exportado-

ras apresentaram uma tva de -1,8%, registando 

uma redução de 0,6 p.p. relativamente ao mês an-

terior. 

O rácio de crédito vencido das sociedades não fi-

nanceiras diminuiu 0,5 p.p. face a outubro, situ-

ando-se em 14,1%. 

Empréstimos concedidos às famílias 

Em novembro de 2017, a tva dos empréstimos con-

cedidos às famílias foi de -0,3%, refletindo um 

acréscimo de 0,2 p.p. relativamente ao mês ante-

rior (Gráfico 2). A tva dos empréstimos à habitação 

manteve-se em -1,7%, enquanto nos empréstimos 

ao consumo e outros fins a tva aumentou 0,9 p.p., 

para 5,9%. 

O rácio de crédito vencido dos empréstimos às fa-

mílias reduziu 0,1 p.p. face a outubro, para 4,4%.  

A percentagem de devedores com crédito vencido 

diminuiu 0,4 p.p. em relação ao mês anterior, fi-

xando-se em 12,2%. 

Gráfico 1 • Empréstimos concedidos às  

sociedades não financeiras – tva 

 Gráfico 2 • Empréstimos concedidos às  

famílias – tva 
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https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/11-emprestimos_sector_financeiro.pdf
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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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