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Capacidade de recuperação de 

dividas de crédito atinge valores 

historicamente baixos 
 Peso da dívida vencida no total de crédito aumentou mais de 35% desde 2008 

 

Dificuldade de recuperação de crédito em incumprimento mantém tendência de 

agravamento Lisboa, 13 de Dezembro, de 2011 – De acordo com o último Barómetro 

da Equifax que analisa os índices relacionados com o  crédito em Portugal, , continua a 

registar-se um aumentodo peso da dívida vencida no total de crédito, numa altura em 

que o país enfrenta uma instabilidade económica acentuada.  

Comparativamente ao ano de 2008, em Portugal o peso da dívida no total de crédito 

continua a subir tendo aumentado cerca de 35% face à base 100% registada em 

Dezembro de 2008. A juntar a estes indicadores surge a crescente dificuldade de 

recuperação de crédito em incumprimento por parte das entidades bancárias. 

Segundo o Bureau Score Equifax Collections Index, que analisa a recuperabilidade das 

dividas em incumprimento, os índices de evolução das perspectivas de recuperação de 

dívidas com mais de 90 dias de incumprimento têm registado valores bastante 

negativos, continuando a verificar-se uma forte degradação na capacidade dos 

particulares em saldar o crédito, dado que as operações classificadas com alta 

probabilidade de recuperação têm vindo a decrescer substancialmente ao longo do 

tempo, em percentagem, menos de 50% face a 2008. Isto quer dizer que, face a 2008, 



cada vez menos operações têm um perfil de muito alta ou alta probabilidade de 

recuperação. 

Segundo Maurício Flores, Director Geral da Equifax Portugal “Estamos a atingir níveis 

preocupantes de dívida vencida em Portugal. Com esta avaliação podemos ver 

claramente que no total da população portuguesa a franja de pessoas que consegue 

ainda saldar as suas dívidas é cada vez menor e a tendência é para diminuir já no início 

de 2012”. Maurício Flores acrescenta ainda que “perante este cenário é normal que a 

concessão de crédito por parte dos bancos obedeça cada vez mais a critérios 

rigorosos”.  

No Bureau Score Equifax Risk Predictor, que calcula a probabilidade de 

incumprimento é possível observar ainda que zona Sul do país (Beja, Évora, Faro, 

Portalegre e Setúbal) é a que apresenta um maior risco de incumprimento, já que 

apresenta um score abaixo da média nacional. Em contrapartida a região das Ilhas é a 

que têm uma menor probabilidade de incumprimento face à média nacional. A região 

Centro (Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém, Viseu), ao 

longo do ano de 2011, tem assegurado um indicador de incumprimento acima da 

média enquanto que a  região Norte (Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Vila 

Real) apresenta valores muito próximos da média nacional. 

 


