
40% sem vencimento
para comprar casa



CONSUMO

O aumento das taxas de juro, nos próximos anos, poderá criar dificuldades às famílias que estão a comprar casa

40% com dificuldade
em comprar uma casa
SIMULAÇÕES © Site Compara.ja diz que consultas sobre crédito à habitação revelam pedidos de
crédito com taxa de esforço acima do normal IMOBILIÁRIO © Setor cria mais de 100 empregos /dia



CRISTINA RITA*

Cerca
de 40 por cento dos

seis mil utilizadores do si-
te Compara.ja que fize-

ram uma simulação sobre cré-
dito à habitação ultrapassam a
taxa de esforço, corresponden-
te a um terço do rendimento
mensal. Ou seja, teriam dificul-
dades em pagar o empréstimo .

Isto numa altura em que os juros
estão mais baixos e alguns cré-
ditos são concedidos a 80% ou,
nolimite,aloo%.

O governador do Banco de

Portugal, Carlos Costa, reco-
nheceu, em maio, que o crédito
ao consumo o preocupava mais
do que o hipotecário. Contudo,
prometeu acompanhamento da
supervisão nos dois casos.

Para o professor catedrático
João Duque, os juros estarão
mais altos daqui a um ano . Por
quê? Se tudo correr bem na Eu

ropa, o plano de injeção de li
quidez do BCE
acaba e as
agências de
rating colo-
cam o País no
nível de investimento. Assim,
"o que é normal é que as taxas
de juro comecem a subir" . Por
isso, o especialista não tem dú-
vidas: "Daqui aum ano vai co-

meçar o sarilho para os portu-
gueses."

João Duque faz uma sugestão:
quem fizer simulações bancá-
rias deve colocar a taxa Euribor ,

de referência ao crédito, nos
2 % . Atualmente , a taxa tem va-
lores negativos. "Aminha per-
gunta é : como é que a rapaziada

se aguenta
com uma Eu-
ribor a 2%?",
questiona.

O setor imo-
biliário voltou a crescer depois
da crise e , segundo a APEMIP -
Associação dos Profissionais e

Empresas de Mediação imobi-
liária de Portugal, nos primeiros
seis meses deste ano o setor
imobiliário criou cerca de 20 mil
postos de trabalho diretos. Por
dia foram criados mais de 100

empregos, entre serviços de

compra e venda, construção
imobiliária, promoção imobi-
liária e empresas de forneci-
mento de material de constru-
ção para o setor.

Para Luís Lima, daAPEMIP, a
cautela é boa conselheira. Ao
CM diz que o "crédito barato,
concedido entre 1996 e 2002, já
não é possível" . Para o respon-
sável da associação, a maioria
dos bancos não empresta mais

do que 80 por cento às famílias
portuguesas. «*COMLUSA

JOÃO DUQUE ANTECIPA
SARILHOS PARA AS
FAMÍLIAS DAQUI A UM ANO

PORMENORES

\ Limite recomendado i

:0 limite recomendável para um i

\ agregado familiar pagar pela \

\ prestação do crédito à habita- i

i çãoé de cerca de um terço do !

i rendimento familiar. Por exem- i

| pio, se num casal cada membro
|

\ ganha 900 euros, o que dá um i

|
total de 1800 euros, o valor a i

I pagar ao banco pela casa não \

\ poderá ser mais de 600 euros. i

: 120 metros quadrados \

:De acordo com ositeCompa- i

\ ra.ja, em Portugal um casal de- i

í mora em média 25 anos a com- \

i prar uma casa de 120 metros i

\ quadrados, isto dedicando um i

| terço do rendimento mensal to- \

i tal para a prestação bancária e i

í dando já 20% do valor de avalia- i

! ção do imóvel. 0 cálculo da
;

! mensalidade teve como base de |

\ referência o valor médio dos \

\ 'spreads' atualmente pratica- \

\ dos no mercado português, o |

! qual ronda 1,75% i



Poupança dos

portugueses não

passa dos 5,2%
B A poupança das famílias
portuguesas continua abaixo
dos valores registados há um
ano, representando no se-
gundo trimestre deste ano
5,2% do rendimento disponí-
vel, segundo o Instituto Na-
cional de Estatística (INE) .

A taxa de poupança das famí-
lias portuguesas representou
5,2% do rendimento disponí-
vel no segundo trimestre des-
te ano, abaixo dos 5,5%> regis-
tados no período homólogo.
Desde o final de 2014 que a

poupança está abaixo dos 6%
do rendimento disponível. •

Agregados estão a poupar pouco

Doze mil sem

conta de serviços
mínimos no banco

B Cerca de 12 mil das 20
mil famílias que recorre-
ram à ajuda da Deco este
ano, até outubro, não têm
conta bancária de serviços
mínimos. Ao contrário das
tarifas sociais do gás e ele-
tricidade, que são atribuí-
das automaticamente, "es-
tas contas não são automá-
ticas" , criticou Natália Nu-
nes, da DECO. Os serviços
mínimos não podem ultra -
passar 5, 57€/ ano. •

Banca é criticada pela DECO


