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Crédito à habitação. Se as Euribor ficarem negati-
vas, como já aconteceu com a taxa a um mês, os bancos 
podem ser obrigados a fazer desconto no spread

● As taxas Euribor, que determinam 
o juro num empréstimo para com-
prar casa, nunca estiveram tão bai-
xas – 0,052% a três meses e 0,132% a 
seis –, com efeitos nas prestações 
dos créditos à habitação, que se têm 
reduzido. Na semana passada, a 
taxa a um mês ficou negativa, obri-
gando os bancos a pensar na forma 
como irão refletir as Euribor nega-
tivas nos empréstimos. Para preve-
nir situações futuras, o BCP acres-
centou uma cláusula aos novos 
contratos: quando a taxa for nega-
tiva “considera-se que corresponde 

a 0%”, aplicando-se apenas o spread 
(lucro do banco). Mas para os cré-
ditos em vigor não há solução.  
A Deco defende que não se pode al-
terar contratos unilateralmente, 
por isso os bancos têm de descon-
tar o valor negativo da Euribor na 
sua margem. Ou seja, num crédito 
com 0,29% de spread e uma Euribor 
em -0,2% haveria um desconto de 
0,2 pontos, baixando a prestação do 
cliente. O Banco de Portugal está a 
analisar o impacto da evolução das 
Euribor, mas a solução pode ter de 
vir do BCE. DINHEIRO VIVO PÁG. 16

Juros negativos 
preocupam 
bancos e dão 
folga histórica 
às famílias 
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Grécia recusa 
cooperar com a 
troika e não quer 
negociar resgate 

TTENSÃO

“É impossível  
um governo  
de esquerda sem  
o povo do PS” 

MARIANA MORTÁGUA
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OS NEGÓCIOS DE 
ESTRANGEIROS 

QUE ESCOLHERAM 
PORTUGAL  
PARA VIVER  
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● “Acabaste de matar a troika”, terá 
dito o chefe do Eurogrupo ao minis-
tro das Finanças grego, que respon-
deu “wow”. O diálogo encerrou o en-
contro e a conferência de imprensa, 
em Atenas, de Dijsselbloem e Va-
roufakis. Este afirmou que a Grécia 
não tenciona cooperar com a mis-
são da troika e não pedirá extensão 
do plano de resgate que termina no 
fim de fevereiro. MUNDO PÁG. 22

ENTREVISTAS DE  
FIM DE SEMANA 

›  Bruno Maçães “O PS 
celebrou a vitória do 
Syriza, é corresponsável 
nas escolhas que este 
fará” DN+ PÁGS. 4 E 5

›  Francisco Louçã “Oxalá 
o Syriza tenha sucesso  
na Grécia. São os únicos  
que defendem Portugal” 
DINHEIRO VIVO PÁGS. 4 A 7 

›  Petit “Estudámos  
a equipa do Benfica  
e treinámos à porta 
fechada para este jogo” 
DESPORTO PÁGS. 50 E 51
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Tony Osvaldo, 
guitarrista, e 
M’Burso, que 
canta, dança 

e cozinha 

O italiano Enrico e a brasileira 
Angelica abriram um negócio  

de focaccia em Lisboa

ALMOÇO COM PÁGS. 6 E 7

Ministra da Justiça 
recua na proibição  
da advocacia 
a vereadores 
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