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Empréstimos e depósitos bancários
Maio de 2018
10 de julho de 2018
O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.9
do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas de

Para o conjunto da área do euro, as tva nos empréstimos a sociedades não financeiras e a parti-

empréstimos e depósitos bancários de sociedades
não financeiras e de particulares relativas a maio
de 2018.

culares (habitação) foram de 2,7% e 3,1%, respetivamente, por comparação com 2,3% e 2,9% verificadas em abril.

Empréstimos

Depósitos de particulares

Em maio de 2018, os empréstimos concedidos pe-

Os depósitos de particulares nos bancos residentes totalizavam 141,3 mil milhões de euros no final

los bancos a sociedades não financeiras apresentaram uma taxa de variação anual (tva) de
-0,8%, que compara com -1,0% registados em abril.

de maio de 2018, refletindo uma tva de 2,1%. Este
indicador aumentou 0,6 pp face a abril (Gráfico 2).

A tva dos empréstimos a particulares (habitação)
foi de -1,3%, o que traduz um aumento de 0,1 pontos percentuais (pp) em relação ao mês anterior

Na área do euro, a tva dos depósitos de particulares foi de 3,6% em maio, que compara com 3,2%
em abril.

(Gráfico 1).

Gráfico 1 • Empréstimos a sociedades não financeiras
e a particulares (habitação) – tva

Gráfico 2 • Depósitos de particulares – tva
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Informação adicional disponível em:
Quadro A.9 do Boletim Estatístico
Domínio estatístico das estatísticas monetárias e financeiras do BPstat|Estatísticas online
Suplemento n.º 1/2015, ao Boletim Estatístico de julho de 2015 – “Gestão da Qualidade nas Estatísticas
de Balanço das Instituições Financeiras Monetárias”
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