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 24 de janeiro de 2012 

Taxas de Juro implícitas no Crédito à Habitação 

Dezembro de 2011 

 
Taxa de juro e prestação média no crédito à habitação1 continuam a aumentar 

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação fixou-se em 2,720% em dezembro, aumen-

tando 0,015 pontos percentuais (p.p.) comparativamente com a taxa observada em novembro. A prestação média ven-

cida aumentou 1 euro face a novembro, para 282 euros. Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, a taxa de juro 

implícita atingiu 4,598%, mais 0,120 p.p. que no mês precedente, enquanto a prestação média vencida foi 402 euros 

(menos 6 euros que em novembro). 

                                                 
1 Ver Quadro síntese de resultados no final deste Destaque e respetiva nota de apresentação na caixa da página 4. 

Taxa de Juro 

A taxa de juro implícita no crédito à habitação1 situou-

se, em dezembro, em 2,720%, o que traduziu um 

acréscimo de 0,015 p.p. em relação ao mês anterior. O 

aumento acumulado desde junho de 2010, momento 

em que se verificou a taxa mais baixa da série 

(1,803%), fixou-se em 0,917 p.p.. 

Registaram-se acréscimos mensais da taxa de juro em 

dezembro em todos os períodos considerados2, mas 

menos intensos que os verificados no mês precedente. 

Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, a taxa 

de juro aumentou 0,120 p.p. para 4,598% (em novem-

bro este aumento tinha sido de 0,149 p.p.). Nos contra-

tos celebrados nos últimos 6 e nos últimos 12 meses, 

os aumentos observados em dezembro foram 0,124 

p.p. e 0,080 p.p., com as respetivas taxas de juro a 

fixarem-se em 4,269% e 3,850%. Quanto aos contra-

tos celebrados nos últimos 3 meses, o aumento acumu-

lado desde março de 2010 (mês em que se registou a 

taxa mínima da série) foi 2,580 p.p.. 

Em dezembro, as taxas de juro implícitas nos contratos 

para Aquisição de habitação aumentaram 0,016 p.p., 

comparativamente ao mês anterior, para 2,736% (em 

novembro este acréscimo tinha sido 0,029 p.p.). 

Taxas de Juro implícitas no Crédito à Habitação 

por Período de Celebração dos Contratos 

 

Relativamente aos contratos celebrados nos últimos 3 

meses, a taxa de juro implícita nos contratos com des-

tino Aquisição de habitação situou-se em 4,601%, mais 

0,130 p.p. que a taxa observada em novembro. 

Taxas de Juro implícitas no Crédito à Habitação 

por Destino de Financiamento 
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Por Regimes de Crédito, as taxas de juro atingiram 

2,676% no Regime Geral e 3,010% no Regime Bonifi-

cado Total. Pela mesma ordem, aquelas taxas traduzi-

ram aumentos de 0,015 p.p. e de 0,019 p.p., compara-

tivamente com as taxas observadas em novembro. 

Taxas de Juro implícitas no Crédito à Habitação 

por Regime de Crédito 

 

Capital em Dívida e Prestação Vencida 

O valor médio do capital em dívida dos contratos de 

crédito à habitação situou-se, em dezembro, em 56844 

euros, diminuindo 15 euros face ao valor observado no 

mês anterior. 

Nos contratos com destino Aquisição de habitação, o 

valor médio do capital em dívida passou de 60747 

euros, em novembro, para 60715 euros em dezembro. 

Capital Médio em Dívida no Crédito à Habitação 

por Destino de Financiamento (Valores em euros) 

 

Relativamente aos contratos celebrados nos últimos 3 

meses, o valor médio do capital em dívida fixou-se em 

80821 euros em dezembro (83828 euros no mês pre-

cedente).  

Capital Médio em Dívida no Crédito à Habitação 

por Período de Celebração dos Contratos (Valores em euros) 

 

Por Regimes de Crédito, os valores médios do capital 

em dívida diminuíram 34 euros e 100 euros em dezem-

bro, comparativamente com os valores observados em 

novembro, no Regime Geral e no Regime Bonificado, 

respetivamente. Pela mesma ordem, aqueles valores 

foram 65031 euros e 31141 euros em dezembro. 

O valor médio da prestação vencida4, da totalidade dos 

contratos em vigor, manteve a tendência crescente 

observada desde julho de 2010, fixando-se em dezem-

bro em 282 euros (mais 1 euro que o valor verificado 

no mês anterior). 

Prestação Média no Crédito à Habitação 

por Período de Celebração dos Contratos (Valores em euros) 
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O valor médio da prestação dos contratos celebrados 

nos últimos 3 meses fixou-se em 402 euros em dezem-

bro, diminuindo 6 euros comparativamente com o valor 

observado em novembro. Esta diminuição da prestação 

está associada à significativa redução do valor do capi-

tal médio em dívida para estes contratos. 

Por Regimes de Crédito, o valor médio da prestação 

vencida aumentou 2 euros em dezembro, no Regime 

Geral, para 298 euros, enquanto no Regime Bonificado 

o valor da prestação média mantém-se inalterado em 

233 euros desde outubro. 

Prestação Média Vencida e Respetivas Componentes 

no Crédito à Habitação 

Dezembro de 2011 (Valores em euros) 

 

 

    

Notas: 

Com o objetivo de facilitar a sua leitura, inclui-se no final do Destaque (início na edição de janeiro de 2009), um Quadro síntese com os prin-

cipais resultados relativos aos últimos 24 meses. São apresentados os valores da taxa de juro implícita, do capital médio em dívida e da presta-

ção média vencida, para o total dos contratos, por período de celebração e por regime de crédito. São ainda incluídos, por serem os mais repre-

sentativos (cerca de 77% dos contratos e de 83% do total de capital em dívida), alguns resultados relativos ao destino aquisição de habitação. 

Quanto ao regime bonificado, apresentam-se ainda a taxa de juro e a prestação a cargo do mutuário. 

A Podem existir eventuais diferenças por arredondamentos de casas decimais, entre os valores apresentados no destaque e os constantes nos 

quadros anexos ao mesmo. 

1 A taxa de juro implícita no crédito à habitação reflete a relação entre os juros totais vencidos no mês de referência e o capital em dívida no 

início desse mês.  

2 Contratos celebrados nos últimos 3 meses: contratos cuja data de celebração se situa entre setembro e novembro de 2011. 

   Contratos celebrados nos últimos 6 meses: contratos cuja data de celebração se situa entre junho e novembro de 2011. 

   Contratos celebrados nos últimos 12 meses: contratos cuja data de celebração se situa entre dezembro de 2010 e novembro de 2011. 

   Os contratos celebrados em dezembro de 2011 não são tidos em conta por ainda não se ter vencido qualquer prestação. 

3 As presentes estatísticas sobre taxas de juro, capital médio em dívida e prestação média vencida são relativas aos contratos de crédito a parti-

culares para habitação para os seguintes destinos de financiamento: aquisição de terreno para construção de habitação, construção de habita-

ção e aquisição de habitação. 

4 O valor médio da prestação vencida é igual à soma do valor médio do capital amortizado com o valor médio de juros vencidos. 

Os resultados de novembro baseiam-se na informação recebida no INE até 16 de dezembro de 2011. 
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