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do ciedilo malparado apurado pelo Banco de Portugal foi de €2.877 milhoes de euros, um aumento de
face a 2008.

0

credito concedido as families considerado de cobran^a duvidosa, o raalparado, diminuiu 166 milhoes de euros de
novembro pais dezembro, um valor que no entanto 6 superior em 21,4% ao reglstado no final de 200S. De acordo com o

Boletim Estatistico do Banco de Portugal hoje divulgado, 0 valor do credito considerado de cobranga duvidosa em
dezembro foi de 3.661 milhoes de euros, de 3.827 railhoes de euros em novembro. No final de 2008, o valor do credito
de cobianga duvidosa apurado pelo Banco de Portugal (BdP) foi de 2.877 milhoes de euros, o que representa um aumento de ai^.
Em dezembro ultimo o valor emprestado as familias foi de 137.967 mllhdes de euros, o que representa um aumento de 1.413
milhoes de euros face ao valor apresentado em novembro. 0 valor emprestado aumentou em s.393 milhoes de eurosem
dezembro, quando comparado com o raesmo mis de 2008,0 que representa uma subida de 3,9^.
HABIITAt AO E CONSUHO LIDERAM
A hablta;ao e 0 consumo sao responsaveis por 19t2a/a dovalor do malparado, apesar de naevoluijao de novembro para dezembro
terem ambos registado um decrescimo (que tambem se verificou na rubiica 'outros fins1}. No caso da habita^ao, 0 valor dos
emprestimos concedldos aumentou em 1333 milhoes de euros de novembro para dezembro, situando-se nos 109.835 mllhSesde
euros. Em compara;ao com dezembro de 200&, 0 valor dos emprestimos aumentou em 5.370 milhoes (mais 4,88%). O malparado
no crldito I habitagao diminui em 57 milhoes de euros (2,95%) na evolugao mensal, para os 1.870 milhoes de euros, mas aumentou
em 300 railhoes (16=5(1) relativamente a dezembro de 2008. Para 0 consumo, a trajetoria foi semelhante. 0 valor concedido
aumentou 102 milhoes de euros de novembro para dezembro (0,62%), nara os 15.731 milhoes de euros, sendo que face ao periodo
horndlogo de 2008, este aumentou em 279 milhoes de euros (1,77%). Ejte text / (ej it
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0 Expresso apoia e vai adoptar o novo Acordo Ortogrifico. Do nosso ponto de vista, as novas normas nao afectam - antes
contribuem - para a darifica^lo da lingua portuguesa.
Por outro lado, nao consideramos a ideia de que a ortografia afecta a fonetica, mas sira 0 contrario. 0 facto de a partir de 1911 a
palavra phleugmj se passar a escrever fleugma e, ja depots, fleuma nSo trouxe alteragoes ao modo como e pronunciada. Assim
como phjfmjp'j ou philolfphU.
0 facto de a agenda Lusa adoptar 0 Acordo, enquanto 0 Expresso, por razdes tecnicas (correctores e programas informaticos de
edigao) alnda nao 0 fez, leva a que neste sitio na Internet coexistam as ortografias pre-acordo e pos-acordo.
Pedimos, pois, a compreensao dos nossos leitores.
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