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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Na sequência da situação da pandemia e da guerra na Ucrânia, os valores da inflação iniciaram

uma trajetória de crescimento mundial.

Este facto impacta na situação económica mundial, como se tem constatado e tem sido também

registado pelas várias instituições internacionais.

Devido à subida do índice de preços, o Banco Central Europeu tomou a decisão de subir as

taxas de juro de referência, decisão esta que tem como consequência a subida das taxas de

juro de mercado e, por isso, uma subida dos juros nos contratos de crédito habitação e nos

contratos de crédito ao consumo.

Habitualmente, os créditos habitação têm o juro contratual indexado à Euribor a 3, 6 ou 12

meses. Assim, com o decorrer do tempo, os portugueses com crédito habitação irão sofrer as

atualizações contratuais do juro, o que conduzirá ao aumento das suas prestações mensais.

Mas o mesmo pode suceder nos créditos ao consumo.

A par destes contratos, outros existem que, não estando indexados ao valor da Euribor, têm

antes uma taxa de juro fixa, o que garante aos devedores uma eventual maior estabilidade no

valor das suas prestações.

Assim, importa perceber qual é a realidade em Portugal, apurando-se o número de contratos

com taxa de juro indexada à Euribor e o número de contratos com taxa fixa.

Face ao exposto, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do PSD vêm, ao abrigo

das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, requerer ao Banco de Portugal, através

de Vossa Excelência, informação discriminada sobre:

O número de contratos com o juro indexado à Euribor a 3 meses e o volume total de crédito

associado a estes contratos;

1.

O número de contratos com o juro indexado à Euribor a 6 meses e o volume total de crédito2.



associado a estes contratos;

O número de contratos com o juro indexado à Euribor a 12 meses e o volume total de crédito

associado a estes contratos;

3.

O número de contratos com taxa de juro fixa e o volume total de crédito associado a estes

contratos;

4.

Informação sobre o valor médio da taxa de juro fixa aplicável.5.

Informação sobre o número de contratos de crédito ao consumo com taxa variável e volume

de crédito respetivo.

6.

Palácio de São Bento, 30 de setembro de 2022

Deputado(a)s

JOAQUIM MIRANDA SARMENTO(PSD)

HUGO CARNEIRO(PSD)

PAULO RIOS DE OLIVEIRA(PSD)

DUARTE PACHECO(PSD)

MÁRCIA PASSOS(PSD)

ALEXANDRE SIMÕES(PSD)

JORGE SALGUEIRO MENDES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: X
	txtNrRequerimento[0]: 8
	txtLegRequerimento[0]: XV
	txtSessaoRequerimento[0]: 1
	txtTipoRequerimento[0]: - EI

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: 
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: 
	txtSessaoPergunta[0]: 

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2022-10-03
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Taxa de juro aplicável ao crédito habitação
	txtDestinatario[0]: Banco de Portugal

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2022-09-30T11:22:42+0100
	Mafalda Braz Teixeira (Assinatura Qualificada)


		2022-10-03T23:41:46+0100
	Lina Lopes (Assinatura Qualificada)


		2022-10-04T09:35:24+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2022-09-30T12:35:04+0100
	Unknown signer 7fbf294d4c899ad7953e2b72664c170ce7723db6


		2022-10-04T00:56:32+0100
	Unknown signer db49bff2eedb425d55a0fcc4c283332ecf6bd732


		2022-10-04T10:50:20+0100
	Unknown signer 964e6e51e3500dc1bfa457e59d07937bf9cfd6db




