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RESUMO 

 

 O presente estágio curricular surgiu no âmbito do Mestrado de Economia e Políticas 

Públicas tendo sido realizado na Direcção Geral do Consumidor. Este teve como principal 

objecto de estudo compreender os mais recentes níveis de endividamento e sobreendividamento 

das famílias portuguesas apurando o seu impacto na economia nacional.  

 Com a mudança permanente dos hábitos de consumo, os indivíduos recorrem cada vez 

mais ao crédito, que associado às facilidades oferecidas pelas instituições financeiras, fez 

despoletar o aumento dos níveis de endividamento dos consumidores. Nos últimos anos, países 

como a Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Espanha e Portugal aumentaram extraordinariamente 

os níveis de endividamento. Em Portugal, estes representavam 129% em percentagem do 

rendimento disponível. Com o aumento sucessivo das taxas de desemprego e consequentemente 

redução do rendimento disponível das famílias surgiu o aumento sustentado do incumprimento 

dos particulares, com especial atenção para o segmento do crédito ao consumo. Aliada a esta 

situação no seio de muitas famílias surgiu o fenómeno do sobreendividamento.  

 De modo a sustentar metodologicamente este estudo, procedeu-se à realização de um 

questionário a 50 famílias sobreendividadas. Os resultados indicam que, os inquiridos em média 

apresentam três dívidas em incumprimento.   

  

 

Palavras-Chave: Crédito, Endividamento e Sobreendividamento. 
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ABSTRACT 

 

 This traineeship has emerged within the Master of Economics and Public Policy and was 

conducted in the Directorate General for the Consumer. This stage was the main object of study 

to understand the latest levels of indebtedness and over-indebtedness of Portuguese families 

investigating their impact on the national economy.  

 With the constant change in consumer habits, individuals are increasingly turning to 

credit, which associated with the facilities offered by financial institutions, did trigger the 

increased levels of consumer debt. 

 In recent years, countries such as the Denmark, Netherlands, United Kingdom, Spain and 

Portugal have increased tremendously debt levels. In Portugal, they represented 129% as a 

percentage of disposable income. With the successive increase in unemployment and 

consequently reducing the disposable income of households emerged the sustained increase in 

the default of individuals, with special attention to the segment of consumer credit. Allied to this 

situation within many families appeared the phenomenon of over-indebtedness. 

 In order to sustain methodologically this study, we proceeded to carry out a questionnaire 

to 50 households over-indebted. The results indicate that respondents on average have three 

debts in default. 

 

 

Keywords: Credit, Indebtedness and Over-Indebtedness.  
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Enquadramento do Estágio 

 

 Caracterização de Instituição 

 

O Instituto do Consumidor, denominado na actualidade de Direcção Geral do 

Consumidor (DGC), surgiu em 1993 e desde logo assumiu um carácter pioneiro na sociedade 

portuguesa. Está sediada na Praça Duque de Saldanha, nº3. 

A Direcção-Geral do Consumidor é um serviço central da administração directa do 

Estado, dotado de autonomia administrativa, que se estrutura nas seguintes unidades orgânicas 

nucleares: 

1)  Direcção de Serviços de Assuntos Internacionais e de Segurança do Consumo; 

2)  Direcção de Serviços de Comunicação ao Consumidor; 

3)  Direcção de Serviços de Direito do Consumo. 

 No entanto, a instituição também é composta por uma divisão de publicidade e pela 

divisão de serviços e bens de consumo.  

 “A Direcção-Geral do Consumidor tem por missão contribuir para a elaboração, 

definição e execução da política de defesa do consumidor com o objectivo de assegurar um 

elevado nível de protecção." - Decreto Regulamentar nº 57/07 de 27 de Abril.  

Em termos de competências cabe-lhe: 

 Garantir o acesso dos consumidores aos mecanismos extrajudiciais de resolução 

de conflitos de consumo - Centros de Arbitragem e os Centros de Informação 

Autárquica ao Consumidor; 

 Informar os consumidores sobre os direitos de que são titulares e sobre a 

legislação que protege os seus interesses,  

 Encaminhar as reclamações ou queixas dos consumidores para as entidades 

reguladoras competentes
1
. 

 

 Descrição das Actividades de Estágio 

 

 No âmbito do Mestrado de Economia e Políticas Públicas surgiu a oportunidade realizar 

um estágio curricular, mais concretamente na DGC. O período de estágio iniciou-se a 15 de 

Fevereiro de 2010 e foi concluído a 10 de Maio de 2010, com uma duração de aproximadamente 

512 horas. 

 O presente estágio visa apoiar a DGC, em relação aos níveis mais recentes de 

endividamento e sobreendividamento dos agregados familiares e a sua ligação com certas 

variáveis económicas.   

 As actividades de estágio foram realizadas mediante reuniões periódicas com a co-

orientação da instituição
2
. De acordo, com o sugerido nas reuniões foram delimitados os 

                                                           
 

1
 Portaria nº 536/07, de 30 de Abril onde se definem as respectivas competências. 

2
 Anexo 1 
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principais focos de interesse deste estudo. De igual forma, este foi um espaço de partilha de 

conhecimento e experiência respeitantes à instituição e a própria conjuntura actual.  

 Numa primeira fase, estabeleci contacto com o GOEC de modo a agendar uma reunião 

com a sua equipa (18 de Fevereiro). Seguidamente procedi à selecção de todas as referências 

estatísticas presentes no Banco de Portugal, que continham motivos de interesse para o estudo 

em causa. Nesta fase inicial recorri também, a aspectos históricos sobre a origem do 

endividamento e sobreendividamento e sobre os aspectos estatísticos a nível internacional sobre 

os níveis de endividamento em diversos países, através da informação presente no Eurostat. 

 Na segunda fase procedi à marcação de uma reunião com o Gabinete de Orientação do 

Consumidor Endividado, de modo a definir e validar as questões a realizar pelas famílias 

sobreendividadas, para a aplicação de um questionário. Toda a sua elaboração teve em conta, que 

sendo um processo delicado poderia desencadear resistências nos sujeitos inquiridos pelo teor 

das questões colocadas e deste modo impedir o acesso a informação útil por parte dos 

investigadores.   

 O estudo preliminar que esteve na origem deste instrumento de medida incidiu sobre dois 

vectores, a saber: 

  a) Os objectivos subjacentes a esta investigação e que foram anteriormente apresentados; 

  b) A revisão de literatura efectuada sobre as áreas endividamento e sobreendividamento.  

 Nesta investigação participaram voluntariamente 50 sujeitos. A administração do 

questionário
3
 foi efectuada via telefónica e a presencial, realizada com a ajuda de pessoas 

devidamente preparadas para o efeito (GOEC). A recolha de dados ocorreu entre os meses 

Março e Abril de 2011 em diversas regiões do país. Contudo, não conseguimos contemplar a 

região autónoma da Madeira e Açores. Seguidamente procedeu-se ao tratamento dos dados e à 

elaboração de uma ficha técnica correspondente, com a ajuda do programa Microsoft Excel 

durante aproximadamente 10 dias.   

 Numa terceira fase, procedeu-se à organização e redacção do estudo, ou seja, à definição 

das linhas gerais e dos principais conteúdos. 

 Por fim, numa última fase do relatório houve uma apresentação na DGC, agendada 

previamente, com todo o trabalho desenvolvido. 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                           
 

3 Anexo 2 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do Mestrado de Economia e Políticas Públicas, ministrado pelo Instituto 

Superior de Gestão, surgiu a oportunidade da realização de um estágio curricular na Direcção 

Geral do Consumidor, com sede na Praça Duque de Saldanha.  

O estágio curricular teve a duração de aproximadamente 3 meses (512horas), sob a co-

orientação da Directora dos Serviços de Assuntos Internacionais de Segurança do Consumo, Dra. 

Patrícia Carolino, responsável pela atribuição e coordenação das actividades. Como responsável 

pela supervisão académica, apresenta-se o Professor Henrique Vasconcelos, docente do ISEG, 

do Departamento de Economia, cuja presença apoiou a ligação com a instituição e o 

acompanhamento do trabalho realizado.  

A opção de realizar um estágio constitui uma oportunidade para a consolidação e 

maturação dos conhecimentos em contexto real de trabalho. No sentido de inserção no mercado 

de trabalho, surge a motivação de realizar o presente estágio, como forma de ampliar as 

expectativas de realização académica e profissional e aplicar os conhecimentos económicos 

numa temática cada vais mais presente na vida económica portuguesa.  

No primeiro capítulo, aborda-se o enquadramento teórico sobre esta temática. O segundo 

capítulo é relativo à análise de dados sobre o endividamento e sobreendividamento dos 

consumidores a nível nacional e internacional, procurando descrever e analisar os aspectos mais 

pertinentes relativamente a cada uma das variáveis. No terceiro capítulo refere-se à análise dos 

resultados do inquérito de modo a permitir delinear um conjunto de conclusões. 

Por fim, foi elaborada uma análise conclusiva, de forma a conciliar a aprendizagem e a 

experiência decorrente das actividades de estágio. 
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CAPÍTULO I 

Enquadramento Teórico 

 

 

2.1 O Recurso ao Crédito, o Endividamento e o Sobreendividamento 

   2.1.1 A Origem do Endividamento e do Sobreendividamento  

 

Quando Henry Ford pretendeu aumentar a venda de veículos automóveis gerou uma 

estratégia que, combinando a poupança e as facilidades de crédito, possibilitava aos seus 

operários, controlar as movimentações sindicais e construir o Modelo T. Esta situação demonstra 

como a sociedade norte-americana de há um século atrás, fez do crédito aos consumidores um 

factor de promoção do bem-estar social e de dinamização da sua economia (Marques, 2000).  
Nos últimos anos do século XX e nos primeiros do século XXI, países como os Estados 

Unidos, o Reino Unido, a Irlanda, a Espanha e Portugal, aumentaram de forma extraordinária os 

seus níveis de endividamento, para aquisição de habitação e consumo. Na Dinamarca e na 

Holanda, por exemplo, o endividamento ultrapassou em mais de duas vezes o rendimento gerado 

anualmente. 

 Em Portugal, esse crescimento estava patente nas alterações estruturais do lado da oferta 

de crédito, ligadas ao processo de liberalização do sistema bancário português. Essas 

modificações traduziram-se na reorientação do crédito bancário para os particulares, na quebra 

nas taxas de juro e na taxa de inflação, no baixo nível de endividamento das famílias portuguesas 

e na agressividade das campanhas publicitárias para a concessão de crédito. Aliado a isso, a 

liberalização do sistema financeiro foi marcada, a partir de 1990, pela eliminação progressiva 

dos mecanismos de controlo administrativo limitativos do destino do crédito. Uma outra variável 

que estimulou o aumento da concorrência e o desenvolvimento do crédito a particulares, a partir 

de meados dos anos noventa, foi a intensificação da concorrência no mercado interbancário e a 

perda de relevância do crédito às empresas que, dado o aumento do incumprimento por parte das 

empresas nos anos 1992 e 1993, em consequência da recessão da actividade económica, levou os 

bancos a apostarem nesse novo mercado.  

Do lado da procura, o crédito tornou-se uma resposta adequada às necessidades das 

famílias, assumindo diversos formatos. O crédito passou a ser considerado indispensável no 

primeiro ciclo de vida das famílias, nomeadamente quando a aquisição de certos produtos 

indispensáveis à sua autonomia familiar e económica (habitação, automóvel, electrodomésticos, 

mobiliário, computador). Esta antecipação de rendimentos proporcionada pelo crédito, ajudava o 

consumo de determinados produtos que outrora demoravam bastante tempo para a adquirir, 

como sucedia com a compra de habitação ou de automóvel (Marques, 2000). 
Até ao início do século XX a poupança era um modo de vida austero, que caracterizava o 

modo de vida das famílias e das empresas, sendo vista como virtude que favoreciam o 

desenvolvimento da economia. Contudo, a renitência das famílias em recorreram ao crédito foi 

ultrapassada pelas campanhas de marketing dos bancos americanos pois, o crédito passou a ser 

uma qualidade digna de admiração.  

A universalização de acesso ao crédito funcionava como instrumento de redistribuição de 

rendimento, possibilitando às famílias de rendimentos mais baixos beneficiar no presente, dos 
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rendimentos mais elevados que o sonho americano lhes prometia para o futuro. Este sentimento 

foi partilhado por famílias e empresas de muitos outros países, incluindo Portugal. A longa 

expansão que caracterizou o comportamento da economia americana e dos países 

industrializados desde meados dos anos 80 contribuiu para reforçar a confiança na realização 

daquelas expectativas.  

No entanto, a crise financeira veio mais uma vez, mostrar que a redistribuição de 

rendimentos entre o futuro e o presente tem limites: o consumo no presente dos rendimentos 

futuros, só é sustentável quando estes se materializam. Quando esta situação não se verifica para 

uma parte importante dos devedores, os contratos estabelecidos com os credores deixam de ser 

cumpridos, a confiança vai desaparecendo, os mercados financeiros deixam de funcionar e a 

actividade económica fica debilitada.  

A confiança na estabilidade das economias e na sua capacidade de ajustamento quando 

afectadas por choques adversos, que foi sendo interiorizada pelos investidores, consumidores e 

decisores políticos ao longo da grande moderação, levaram à criação de condições para o 

desenrolar da crise financeira de 2007. 

A crise financeira de 2007 é o exemplo mais recente e dos mais notáveis da história do 

capitalismo, desta dinâmica de expansão de contracção das economias motivada pelo 

crescimento excessivo do endividamento. Com a proliferação das bolhas especulativas das 

empresas de novas tecnologias de informação e comunicação (conhecidas como dotcoms) na 

década de 90, com a bolha de habitação nos primeiros anos do século XXI, com o desequilíbrio 

externo da economia americana e com os excedentes das economias emergentes, surgiria uma 

inevitável recessão ou crise da economia mundial.  

 Em Setembro de 2008, com o colapso do Lehman Brothers, a crise financeira e 

económica uniram-se, provocando consequências muito graves para a economia mundial. O 

comércio mundial entrou em colapso, com a queda abrupta do sector automóvel, do turismo e 

dos bens duradouros, uma vez que, as pessoas com uma fortíssima incerteza quanto ao futuro, 

retraíram-se nas suas despesas de consumo. Estes aspectos negativos levaram à queda da 

actividade económica em Portugal, caindo para valores negativos (recessão que durou desde 

Outubro/Novembro de 2008 a Maio/Junho de 2009).  

 Sem contar com este contexto, em Portugal e nos demais países industrializados onde os 

Governos, as empresas e as famílias tinham a ideia de que para a economia se movimentar e 

crescer era necessário um intenso endividamento, a dívida pública e o endividamento das 

famílias aumentou bruscamente e as empresas desequilibraram-se.  

Em Portugal, com o constante aumento do desemprego, da carga fiscal e da instabilidade 

política, económica, social e mesmo cultural, que aumentou drasticamente as despesas do 

indivíduo e do seu agregado familiar, surgiu inevitável o aparecimento do fenómeno do 

sobreendividamento. 

A ruptura financeira das famílias – o sobreendividamento – representa então, o lado 

obscuro da actual democratização do crédito, com consequências muito graves para a qualidade 

e sustentabilidade da vida familiar e para o desempenho económico e social dos indivíduos e da 

própria sociedade. 
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   2.1.2 Conceitos de Crédito, Endividamento e Sobreendividamento 

 

O termo crédito deriva do latim creditum e originalmente designa uma crença ou 

confiança. Em termos económicos, este conceito diz-nos que o fornecedor pode confiar na 

capacidade de outra pessoa e na sua intenção de pagar mais tarde pelos bens e serviços que 

alcance no presente. 

Por endividamento, entende-se o saldo devedor de um agregado familiar. Este conceito 

está habitualmente ligado aos comportamentos de crédito (habitação e consumo). O saldo 

devedor pode decorrer da existência de apenas um compromisso de crédito ou pode resultar de 

vários compromissos de crédito - multiendividamento (OEC, 2006).  

 O endividamento pode gerar incumprimento, isto é, situações de não pagamento 

atempado de devedores. Normalmente considera-se que existe incumprimento, ao fim de três 

prestações em atraso e incumprimento absoluto quando se esgotam as possibilidades de 

renegociação e se inicia a acção judicial. O incumprimento não implica forçosamente 

incapacidade, mesmo que temporária, de o devedor proceder ao pagamento. Em último caso, 

poderá tratar-se de uma situação de oportunismo por parte do devedor.  

 Apesar da inexistência de uma definição europeia comum sobre o conceito de 

sobreendividamento, este pode ser considerado como o resultado de um desequilíbrio entre os 

gastos e o rendimento do consumidor, conduzindo a uma impossibilidade de pagamento de uma 

ou mais dívidas, ou seja, quando o nível da dívida é insustentável (OCR Macro, 2001). 

 O sobreendividamento pode ser assumido como activo ou passivo. Considera-se activo 

quando é o próprio devedor que contribui activamente para se colocar numa situação em que se 

torna impossível o pagamento das suas dívidas (gestão desordenada dos rendimentos e das 

dívidas assumidas) por outro lado, considera-se passivo quando devido a factores imprevisíveis 

ou à ocorrência de acontecimentos negativos (doença, desemprego ou morte de um dos 

elementos do agregado), o devedor se vê impossibilitado de cumprir as suas obrigações 

financeiras (OEC, 2002). 

 

  2.1.3 Teoria Explicativa do Endividamento 

 

 O endividamento tem merecido atenção da comunidade científica nos últimos trinta anos, 

sendo actualmente compreendido como um comportamento multifacetado, que para a sua 

percepção necessita do contributo de disciplinas tão diversas como: a psicologia, a economia, a 

sociologia e a ciência política. Contudo, no nosso caso interessa perceber a vertente económica.  

 

      2.1.3.1 A Abordagem Económica 

 

 Uma das teorias de base do endividamento é a teoria do rendimento permanente de 

Milton Friedman (1957), que explica o comportamento do consumidor em relação ao consumo e 

à formação de expectativas. Ele considera o rendimento permanente como a parte do rendimento 

que as pessoas consideram manter no futuro e o rendimento transitório como o desvio do 

rendimento corrente em relação ao permanente. O consumo permanente é então, o consumo 

planeado pelo indivíduo, o consumo transitório resulta de factores específicos da vida, como por 
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exemplo, uma perda de emprego. Assim, quando existe uma variação de rendimento, a forma 

como o indivíduo a encara é que determina a afectação do seu consumo.  

 A teoria do rendimento permanente, defende que o plano de consumo de um indivíduo 

depende das suas expectativas em relação ao rendimento permanente, desempenhando um papel 

central na tomada de decisões financeiras.  

 A teoria do ciclo da vida é outra perspectiva para explicar o comportamento dos 

consumidores. Segundo Modigliani e Brumberg (1954), a teoria do ciclo da vida assenta nas 

seguintes hipóteses: “o comportamento individual está orientado para o futuro; os indivíduos 

optimizam os seus recursos ao longo da vida; quando estão a optimizar os seus recursos ao longo 

da vida, os indivíduos são sensíveis a alterações nas taxas de juro (…); o rendimento presente é 

um indicador do que será o rendimento futuro”.  

 Logo, os indivíduos são agentes económicos racionais, ou seja, planeiam o seu 

comportamento financeiro para o futuro de modo a manterem um padrão de vida estável. Os 

indivíduos jovens tendem a contrair empréstimos, na meia-idade liquidam as dívidas contraídas 

na fase inicial da sua vida e começam a preocupar-se com as poupanças, de modo a utiliza-las na 

reforma para manter um padrão de vida estável. 
 

   2.1.4 Os Factores que Influenciam o Endividamento 

 O acesso ao endividamento é influenciado por diversos factores. De um modo 

geral, estão evidenciados na tabela seguinte.  
 
 

Tabela 1 – Factores de Endividamento 

Rendimentos 

elevados 

As pessoas com rendimentos mais elevados gastam e solicitam mais 

empréstimos e revelam uma maior propensão para usar cartões de 

crédito. Quando o agregado têm um rendimento mais elevado que o 

previsto e tem uma expectativa positiva sobre o seu nível de rendimento 

no futuro, tem tendência a aumentar o seu consumo e a pedir 

empréstimos que pensa vir a liquidar com esses rendimentos esperados. 

(Van Raaij & Gianotten, 1990) 

Sexo 
Os homens têm montantes de dívidas superiores ao das mulheres. 

(Boddington & Kemp, 1999) 

Tamanho do 

Agregado 

Está positivamente relacionado com o aumento do endividamento do 

agregado. (Godwin, 1998) 

Estado civil 
Quando se é casado, os gastos com o cartão de crédito são superiores. 

(Kinsey, 1981) e (Steidle, 1994) 

Número de 

Crianças 

Quando o agregado é composto por um maior número de crianças e essas 

crianças são mais novas a dívida é maior. (Lea & Walker, 1995) 

Grau educacional 

Os agregados com menor formação escolar e os agregados com uma 

formação de nível superior tendem a apresentar mais dívidas em relação 

ao rendimento. (Canner & Luckett, 1991; Lea, Webley & Levine, 

1993) 

Idade 

Está negativamente correlacionada com a quantidade de dívidas mantidas 

pelos agregados. O montante da dívida está relacionado com o ciclo de 

vida em que se encontra o agregado, já que os compromissos financeiros 

normalmente aumentam com a idade e os indivíduos mais velhos tem 
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maior probabilidade de terem dívidas superiores aos dos indivíduos mais 

jovens. (Cameron & Golby, 1990, 1991) 

Atitudes 

Os indivíduos com atitudes fortemente favoráveis face aos cartões de 

crédito têm maior probabilidade de possuírem múltiplos cartões, terem 

um nível de endividamento maior e estarem mais sujeitos à publicidade. 

(Chen & DeVaney, 2001; Davies & Lea, 1995) 

Classe Social 

Quando um indivíduo pertence a um estrato social mais elevado, acredita 

ser mais vantajoso recorrer ao crédito para adquirir bens luxuosos do que 

aqueles que pertencem a classes média ou baixa. (Solomon, Bamossy & 

Askegaard (2002) 

Situação Laboral 
As pessoas empregadas, tendem a apresentar um maior número de 

dívidas. (Bird, Hagstrom & Wild, 1997) 

 

   2.1.5 Os Factores que Influenciam o Sobreendividamento 

 

O sobreendividamento segundo Braucher (2006), pode ser compreendido a através de 

dois factores, os factores culturais e os estruturais.  

 

Tabela 2 - Factores Estruturais e Culturais que Influenciam o Sobreendividamento 

Factores estruturais 

1. Oferta de crédito 

- Enquadramento legal; 

- Técnicas de promoção do crédito e gestão do 

risco de crédito ao dispor das instituições de 

crédito. 

2. Procura de crédito 

-Insegurança do rendimento/estagnação 

salarial; 

-Reduzida protecção social na doença, no 

desemprego e na invalidez; 

- Divórcio. 
 

 

Factores culturais 

3. Afectam a oferta 

- Ideologia de liberalização do mercado; 

- Cultura de endividamento: 

     - Marketing aos sobreendividados; 

     - Ter como target os sobreendividados; 

     - Explorar as minorias que tem vindo a ser 

excluídas tradicionalmente da banca. 

 

4. Afectam a procura 

- Cultura de satisfação de necessidades e 

desejos; 

- Desenvolvimento de expectativas em relação    

ao rendimento futuro por parte dos indivíduos 

(influência dos media); 

- Endividamento é mais aceite e considerado 

como normal; 

- Poupança está a tornar-se menos comum; 

- Enviesamentos cognitivos (e.g.,optimismo). 

Fonte: Adaptada de Braucher (2006). 
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Pela multiplicidade de factores envolvidos, torna-se evidente que o problema do 

sobreendividamento é complexo. As causas de carácter estrutural são complementadas e 

reforçadas pelos factores culturais e agravam a dificuldade das intervenções para lidar com o 

problema. 

Aliado a isto, existem também certas especificidades que contribuem para a 

complexidade deste fenómeno, ou seja, o nível da dívida face ao qual o agregado fica 

sobreendividado depende de muitos factores: a dimensão e a estrutura da dívida, os planos de 

pagamento e condições de pagamento da(s) dívida(s), os activos do agregado, as características 

económicas e pessoais do agregado, assim como factores externos como a situação económica 

do país. Assim, o nível crítico da dívida difere de agregado para agregado (OCR Macro, 2001). 
 

   2.1.6 As Consequências do Sobreendividamento 

 

O crescimento excessivo da dívida por parte dos agregados constituiu uma ameaça de 

bem-estar deste, o que levou a um aumento sucessivo das dívidas em incumprimento e a muitos 

pedidos de insolvência ou sobreendividamento.  

Este crescimento desenfreado tem ganho cada vez mais expressão nas sociedades 

ocidentais. Este situação envolve um conjunto de consequências graves para o indivíduo ou 

família, ao nível psicológico, social e económico.  

No plano económico é colocado em causa o estado financeiro e o equilíbrio orçamental 

do agregado, promovendo o aumento do nível do stress financeiro (Worthington, 2006).  

Os grupos com mais fracos recursos económicos são aqueles com maior número de 

dívidas prioritárias (contas de serviços, hipotecas e taxas municipais) e que podem sofrer 

impactos muito graves, como a perda da habitação, além de se verem impedidos a recorrer ao 

crédito no futuro por constarem na chamada “ lista negra” no Banco de Portugal.  

Ao nível psicológico estas pessoas podem ser marginalizadas, excluídas e muitas vezes 

existe tensão na relação marital (divórcios) e perturbações na saúde mental e no desempenho 

escolar dos filhos das famílias endividadas (CES, 2000; Conger, Elder, Lorenz & Simmons, 

1994). 

Este sobreendividamento também abrange a economia, uma vez que, as dívidas não são 

amortizadas (Haas, 2006) e o aumento das famílias sobreeendividadas pode restringir o consumo 

privado. 
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CAPÍTULO II 

O Endividamento e o Sobreendividamento dos Consumidores 

 

2.1 O Endividamento: A Situação Internacional  

O recurso ao crédito está cada vez mais enraizado na sociedade ocidental, suscitando nos 

últimos anos uma crescente evolução do nível de endividamento em diversos países.  Este 

aumento do endividamento dos agregados familiares para níveis históricos, ocorreu sobretudo 

devido ao crédito à habitação ter sido acompanhado por condições financeiras acessíveis e 

mercados imobiliários flutuantes. 

 

Gráfico 1 - Taxa de Endividamento dos Particulares em % do Rendimento Disponível 

         Fonte: Eurostat (European economic statistics, 2010). 

  

 Entre os anos de 2004 e 2009, assistiu-se a um crescimento exponencial do nível de 

endividamento dos agregados familiares em inúmeros países. As situações mais graves 

encontravam-se em países como a Dinamarca (282,8%) e a Holanda (199,8%). No entanto, 

países como o Reino Unido, apesar de ostentaram níveis de endividamento muito elevados 

(164,9%) reduziram a percentagem de endividamento a partir de 2007. Em Espanha houve um 

decréscimo ao longo dos vários anos, contrapondo com o aumento progressivo dos níveis de 

endividamento em Portugal (130%). Em França, apesar da crescente evolução do endividamento, 

este era muito menor do que nos demais países. A Grécia (67,4%) e a Itália (50%) eram os países 

que ostentavam as menores taxas de endividamento em relação ao rendimento disponível.  
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   2.1.1 Os Empréstimos à Habitação 

 

Os empréstimos à habitação constituem uma grande parte do montante da dívida das 

famílias e foram a principal fonte de acumulação de dívida no período pré-crise financeira. 

 

Gráfico 2- Empréstimos à Habitação em % do Rendimento Disponível 

          Fonte: Eurostat (European economic statistics, 2010). 
 

Em 2004, na Dinamarca, Holanda e Reino Unido os empréstimos relativos à habitação 

representavam mais de 100% do rendimento disponível das famílias. 

Entre 2004 e 2006 verificou-se um crescimento acentuado destes montantes em todos os 

países, com excepção da Alemanha que apresentou valores constantes (49,7%).  

 Em 2007, o crédito á habitação ascendeu a mais de 120% do rendimento disponível em 

países como a Dinamarca (229,3%), Holanda (171,8%), Irlanda (133,3%) e Reino Unido 

(126,8%), cerca de 90% em Espanha e Portugal e mais de 80% na Suécia. Estes 120% do 

rendimento disponível contrastavam com países como a França (50,5%), Alemanha (47,3%) e 

Grécia (41,5%). 

 Em 2008, na Alemanha, Irlanda, Espanha, Itália, Portugal, Suécia e Reino Unido o 

montante de crédito à habitação em percentagem do rendimento disponível diminuiu. No 

entanto, esta descida foi pouco notada em alguns deles pois, em 2009 voltaram a subir os seus 

valores (Suécia, Irlanda e Reino Unido). Em países como a Dinamarca, Holanda, Finlândia e 

França o crescimento das taxas foi sempre exponencial, com grande atenção para o caso 

dinamarquês onde os valores respeitantes ao crédito à habitação ultrapassaram os 240% do 

rendimento disponível. 
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   2.1.2 Os Empréstimos ao Consumo e Outros Fins  

 

O crédito ao consumo tem assumido cada vez mais importância na sociedade actual, 

representando um aumento progressivo ao longo dos anos em diversos países.  

 

Gráfico 3 – Empréstimos ao Consumo e Outros Fins em % do Rendimento Disponível 

          Fonte: Eurostat (European economic statistics, 2010). 

 

Em 2004 o crédito ao consumo e outros fins representava mais de 15% do rendimento 

disponível em países como, o Reino Unido (25,4%) Irlanda (19,2%) e Alemanha (15,4%).  

Entre 2004 e 2007 na maioria dos países assistiu-se a um acréscimo deste em 

percentagem do rendimento disponível, com excepção da Alemanha, Holanda e França que 

apresentavam um declínio ao longo do período. Este crescimento foi mais acentuado em países 

como a Grécia (6,2%), Dinamarca (3,9%) e Portugal (3,3%). 

Em 2008, o crédito ao consumo continuou a diminuir em relação ao rendimento 

disponível, na Alemanha (13,4%), Irlanda (18,6%) e Espanha (14,3%), onde a crise financeira 

atingiu a economia mais cedo do que na maioria dos outros Países. 

No entanto, em 2009 existiu um acréscimo do crédito ao consumo e outros fins 

relativamente ao rendimento disponível em países como, Portugal (13,3%), Itália (10,2%), 

França (12%) e Suécia contrabalançado com a redução em países como, a Espanha (12,9%), 

Dinamarca (15,1%) e Reino Unido (14,8%). 
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2.2 O Endividamento: A Situação Portuguesa 

 

 

 A taxa de endividamento dos particulares tem vindo a aumentar nos últimos anos, 

ostentando taxas mais elevadas relativamente à média da união europeia em percentagem de 

rendimento disponível. Atendendo aos presentes dados, o endividamento revelou um 

crescimento muito acentuado passando de 109% do rendimento disponível em 2004, para 130% 

em 2009. No entanto, em 2010 assistiu-se a uma pequena redução do nível de endividamento em 

1 pp relativamente a 2009. Esta evolução também foi sentida em termos de percentagem do PIB, 

pois o nível de endividamento passou de 80% do PIB em 2004 para 97% do PIB em 2009, 

verificando-se também a uma redução de 2010 para 2009 (97% para 96%). 

 

Gráfico 4 - Taxa de Endividamento dos Particulares 

   Fonte: Banco de Portugal, Relatório de Estabilidade Financeira (Agosto, 2011). 

 

Esta situação pode ser consequência da crescente mudança dos hábitos de consumo que 

altera os comportamentos culturais e sociais. Além disso, as campanhas publicitárias 

extremamente apelativas e agressivas por parte das instituições de crédito “spread 0%” (por 

exemplo no crédito à habitação), levam as famílias portuguesas a sentirem-se muito atraídas a 

consumir sem terem recursos para tal. 

Este rápido crescimento do endividamento das famílias em Portugal nos últimos anos, 

tem suscitado uma enorme preocupação face à possibilidade dos encargos ligados às dívidas se 

revelarem excessivamente “penosos” nos orçamentos familiares, colocando em causa a 

solvabilidade financeira das famílias e a sua estabilidade familiar e social (OCE, 2002) podendo 

em último caso, levar a situações de incumprimento ou mesmo sobreendividamento. 

Um dos indicadores úteis, que fornece a informação necessária para descobrir o risco de 

sobreendividamento é a taxa de esforço que relaciona o valor da prestação mensal de um 

empréstimo com o valor do rendimento mensal do devedor. 

 

http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Empr%C3%A9stimo
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Gráfico 5 – Taxa de Esforço dos Particulares 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de Portugal, Relatório Anual (2010). 

 

  Esta taxa revelou uma estabilização entre os anos de 2004 e 2005, um progressivo 

aumento em 2006 e 2007 e uma subsequente redução em 2008 (decréscimo das taxas de juro no 

último trimestre). Em 2009, voltou a aumentar devido ao aumento da instabilidade financeira dos 

mercados e ao aumento da taxa de desemprego.                          

 Com as taxas de esforço encontradas e de acordo com a taxa de esforço ideal, que não 

deve ultrapassar os 45% a 50% do rendimento médio mensal do agregado familiar, podemos 

verificar que em todos os anos esse ideal foi ultrapassado, verificando-se um maior risco de 

sobreendividamento dos agregados familiares em 2009. 

 

   2.2.1 O Crédito à Habitação e o Crédito ao Consumo e Outros Fins  

 
 

Em Portugal, o desenvolvimento do crédito desenrolou-se tardiamente relativamente à 

maioria dos membros da União Europeia. Somente a partir da década de noventa o crédito ao 

consumo e outros fins e à aquisição de habitação começou a assumir uma forma mais robusta 

nomeadamente, através das alterações nos padrões de consumo das famílias, descidas da taxa de 

juro e de inflação, contenção do desemprego e aumento do rendimento. Além disso, houve uma 

liberalização do sistema financeiro marcado por uma oferta mais diversificada do crédito e num 

redireccionamento para os particulares.  

 No crédito à habitação, o seu crescimento ficou também a dever-se à inexistência de um 

mercado de arrendamento e à modernização da oferta comercial. 
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Gráfico 6 - Empréstimos Concedidos a Particulares 

 Fonte: Banco de Portugal, Relatório Financeiro (Agosto, 2010) e Indicadores Conjunturais (Abril, Maio, Junho e Agosto 

2011). Nota: Os valores são calculados com base na variação anual, em %, fim de período. 

 

Ao contrário do observado no ano de 2009, o 1º e 2º trimestre de 2010 foi marcado por 

uma ligeira aceleração dos empréstimos concedidos a particulares. Esta aceleração ficou a dever-

se a um maior dinamismo nos empréstimos para aquisição de habitação, segmento que após um 

período de abrandamento entre meados de 2006 e meados de 2009, aumentou gradualmente a 

sua taxa de variação anual devido à permanência das taxas de juro
4
 a níveis historicamente 

baixos. Assim, os empréstimos a particulares apresentavam em Junho de 2010 uma taxa de 

crescimento anual de 3,3%, em linha com o observado no conjunto da área do euro. 

Após a aceleração gradual, a partir do 3º trimestre de 2010, assistiu-se a uma diminuição 

dos empréstimos a particulares, em especial no segmento dos empréstimos para o consumo e 

outros fins. No caso dos empréstimos para a aquisição de habitação, a taxa de variação anual 

passou de 3,3% em Junho de 2010 para 0,4% em Junho de 2011. Em relação, aos empréstimos 

ao consumo e outros fins verificaram-se taxas de crescimento negativo, de Junho de 2010 para 

Junho de 2011, 1,9% para -2,2%, respectivamente.  

Esta desaceleração em ambos os segmentos deveu-se a factores do lado da procura 

nomeadamente, a menor confiança dos consumidores, as perspectivas negativas relativamente ao 

mercado da habitação e a menor despesa em bens de consumo duradouro. Por sua vez, surgiram 

também factores do lado da oferta, ou seja, a dificuldade dos bancos se financiarem nos 

mercados internacionais e perspectivas negativas relativas à actividade económica que 

conduziram a uma maior restrição dos critérios de concessão de empréstimos com o aumento dos 

spreads nos empréstimos à habitação. 

 

 

                                                           
 

4 Anexo 3  
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  2.2.2 O Incumprimento dos Particulares 

 

 

 

 A recente crise económica aliada a um elevado nível de endividamento das famílias fez 

aumentar a preocupação face à incapacidade das famílias honrarem os seus compromissos. 

 

Gráfico 7 – Incumprimento dos Particulares e das Empresas 

 Fonte: Banco de Portugal, Relatório de Estabilidade Financeira (Agosto, 2011). Nota: Estes dados são calculados através 

do rácio de crédito vencido dos particulares.  

 

 Com a evolução do incumprimento do crédito das empresas podemos percepcionar, que 

nos primeiros anos a trajectória dos níveis de incumprimento dos particulares foi semelhante ou 

mesmo igual ao incumprimento das empresas, apesar de no ano de 2007 a proporção de 

particulares com crédito em incumprimento tivesse aumentado mais do que o das empresas. A 

partir de 2008, tanto os particulares como as empresas, aumentaram os seus níveis de 

incumprimento com uma evolução mais acentuada para as empresas. O caso que importa focar é 

então, o modo como decorreu a trajectória dos incumprimentos no segmento dos particulares.  

 Em 2005 e 2006 surgiu uma situação inversa. Para os particulares apareceram novos 

produtos de mercado que contemplavam a possibilidade de existência de períodos de carência de 

capital nos primeiros anos dos empréstimos e a adopção de prazos de amortização variáveis ou 

mesmo a possibilidade de pagamento deferido de uma parte importante dos empréstimos Por sua 

vez em 2006, existiu um quadro de concorrência entre instituições bancárias que possibilitava 

um alargamento dos prazos de reembolso dos empréstimos em rácios, que relacionavam o 

montante de um empréstimo com o valor da garantia prestada de modo menos restritivo e  uma 

redução das taxas de juro e spreads. 

 O crescimento dos incumprimentos dos particulares, alcançados a partir sobretudo de 

2008 são reflexo do impacto da crise económica e financeira internacional. Sendo Portugal uma 

pequena economia fortemente integrada em termos económicos e financeiros, o país está 

fortemente exposto aos desenvolvimentos observados a nível global.  

http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Empr%C3%A9stimo
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Habitação Consumo e Outros Fins 

Neste contexto surgiu o crescimento das taxas de desemprego
5
, que influenciaram em 

muito o rendimento disponível das famílias fazendo disparar para valores negativos o consumo 

privado. Tudo isto, fez disparar o nível de incumprimento dos particulares. 

No entanto, há que ressaltar que este crescimento não se verificou de igual modo em 

todos os segmentos. Enquanto o rácio de incumprimento nos empréstimos a particulares para a 

aquisição de habitação permaneceu estável a níveis historicamente elevados 1,9%, o 

incumprimento dos empréstimos relativos ao consumo e outros fins aumentou 

consideravelmente atingindo os 9,2 % no 2º trimestre de 2011. 
 

Gráfico 8 – Incumprimento na Habitação e no Consumo e Outros Fins 

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Estatístico (Agosto, 2011). 

 

 

   2.2.3 Dados sobre o Sobreendividamento 

 
 

Na sociedade ocidental verifica-se um crescimento acentuado do apelo ao consumo 

através do recurso ao crédito. A actual conjuntura do apelo ao consumo através do crédito tem 

ajudado ao aumento do nível de endividamento das famílias nos últimos anos. Com a subida dos 

juros há cada vez mais casos de famílias que deixam de cumprir os compromissos com a banca. 

Para não deixarem de pagar a prestação recorrem muitas vezes ao crédito "fácil" cuja publicidade 

é hostil e tentadora e os encargos muito elevados.  

Assim, o excesso de consumo aliado às elevadas taxas de desemprego e consequente 

endividamento levam a um aumento cada vez mais sustentado do sobreendividamento. 

De acordo com os dados cedidos pelo Gabinete de Orientação ao Endividamento do 

Consumidor (GOEC) no ano de 2009 foi registado um maior número de processos relativamente 

aos anos anteriores. No entanto, nos anos posteriores houve uma redução do número de 

processos
6
.  

                                                           
 

5 Anexo 4 
6
 Ano de 2011, só dados do 1ºtrimestre. 
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GOEC 

No Gabinete de Apoio ao Sobreendividado (GAS) em 2009 existiu um aumento 

significativo do número de processos, tendência que se prolongou no ano seguinte com 2837 

processos. Com os dados disponíveis até Julho 2011, percepcionam-se que o número de 

processos será gravemente inflacionado devido à implementação do plano de austeridade,com 

medidas como, o corte do subsídio de natal, aumento da carga fiscal e aumento dos transportes 

públicos.  

Em ambas as instituições são apontadas como principais causas desta situação, o 

desemprego, doença e morte ou invalidez de um dos elementos do agregado familiar. 
 

Gráfico 9 – Número de Processos de Famílias Sobreendividadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cálculos próprios, relativos às médias de cada ano, de acordo com os valores disponibilizados de cada trimestre 

pelo GOEC. Dados disponíveis no GAS.  

 

 

CAPÍTULO III 

Descrição e análise dos resultados 

 
3.1 O Endividamento dos Agregados Familiares 

 
 

A apresentação do conjunto de resultados obtidos incidirá sobre o número de dívidas em 

incumprimento. Este itinerário de pesquisa prossegue com a análise das diversas variáveis 

estudadas e da teia de relações que mantém entre si. 

 

   3.1.1 A Origem das Dívidas de Incumprimento do Crédito  

 

 Entre os indicadores utilizados para caracterizar o endividamento na vertente dívidas de 

crédito contam-se o número de dívidas de crédito em incumprimento, o montante do rendimento 

familiar associado ao montante total da dívida de crédito e as razões que levaram ao 

incumprimento.  

 Constata-se pela análise da quantidade de dívidas em incumprimento relatadas pelos 

agregados familiares portugueses, que a sua maioria apresenta em média três dívidas em 

incumprimento.  
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Tabela 3 - Quantidades de Dívidas de Crédito em Incumprimento 

Dívidas em 

Incumprimento N 

Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

1 5 5 1,0 

2 14 28 2,0 

3 9 27 3,0 

Mais de 3 22 88 4,0 

Total 50 148 3,0 

      Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito.  

  

 Através da análise sócio-demográfica
7
 a amostra é essencialmente composta por 

indivíduos do sexo feminino. Relativamente à média de dívidas em incumprimento são os 

indivíduos do sexo masculino que apresentam um maior número médio de dívidas em 

incumprimento.  

 A variável escalão etário é composta sobretudo por indivíduos com idades compreendidas 

entre os 18 e os 44 anos. De todos os escalões, os inquiridos com mais de 45 anos apresentam em 

média um maior número de dívidas em incumprimento. 

 O estado civil é maioritariamente constituído por inquiridos casados/união de facto e são 

este que apresentam um maior número médio de dívidas em incumprimento.  

 Observando a variável caracterização do agregado familiar, os inquiridos são sobretudo 

casal com filhos. Os indivíduos sós são os que apresentam um menor número de dívidas em 

incumprimento, contrapondo com os casais sem filhos que se destacam como classe que em 

média têm maior número de incumprimentos. 

 Em relação ao número de pessoas do agregado familiar, este é definido maioritariamente 

por três elementos. As famílias com dois indivíduos são as que apresentam um maior número de 

dívidas, opondo-se às famílias compostas por um ou cinco elementos. 

 As famílias dos inquiridos na sua maioria não têm filhos. No entanto, as famílias com um 

filho são aquelas onde a média de dívidas em incumprimento é superior.  

 Os inquiridos com um maior grau de escolaridade (do 10º ao Ensino Superior) têm uma 

maior expressão na variável habilitações literárias. Este apresenta ainda uma maior média de 

dívidas em incumprimento. 

 Analisando o resultado da amostra relativa à conjuntura laboral, os inquiridos que 

trabalham essencialmente em full time, com vínculo laboral efectivo e maioritariamente 

operários são aqueles com maior expressão na amostra. Os desempregados possuem em média 

menos dívidas, seguindo-se os empregados em full time e os reformados que sustentam o maior 

número de dívidas em média por pagar. Os contratados a prazo/temporário apresentam em média 

menos dívidas, diferenciando-se dos trabalhadores com contracto efectivo que representam a 

classe mais incumpridora. Além disso, são os indivíduos que pertencem aos quadros 

técnicos/superiores que ostentam em média um maior número de dívidas em incumprimento.  

                                                           
 

7
 Anexo 5 
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 Em relação ao rendimento líquido mensal do agregado a maioria possui um rendimento 

superior a 1200 euros. São as famílias com rendimentos entre os 806 euros e 1200 euros que 

mais dívidas em média têm e incumprimento.  

 É na região centro que reside a maioria dos inquiridos, reflectindo também uma maior 

incidência de indivíduos com um maior nível médio de dívidas em incumprimento. Já as regiões 

do Norte e Sul apresentam valores médios idênticos de incumprimento.  

 Os inquiridos têm como principal fonte de rendimento o ordenado. Em ambas as fontes 

de rendimento o número médio de dívidas é semelhante.  

 A gestão do orçamento familiar
8
 dos inquiridos é elaborada essencialmente pelo próprio. 

Quando elaborada em conjunto, apresenta um nível médio de dívidas em incumprimento 

superior à gestão do orçamento feita pelo próprio.  

 Os inquirido na sua maioria nunca poupam
9
. Quando a poupança é feita anualmente 

revela um maior número médio de dívidas em incumprimento. 

  Relativamente à análise correspondente à maneira como os indivíduos encaram o crédito 

estes recorrem na sua maioria a bancos quando pretendem realizar algum crédito. A relação entre 

o tipo de instituição financeira e a quantidade média de dívidas em incumprimento que é mantida 

refere que, os indivíduos que recorrem a instituições apresentam em média um maior número de 

dívidas em incumprimento.  
 

Tabela 4 – Tipo de Instituição Financeira 

Tipo de Instituição 

Financeira 
N 

Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de dívidas 

em incumprimento por 

indivíduo 

Banco 48 139 2,9 

Instituições 40 123 3,1 

Total 88 262 3,0 

     Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito.  
 

 Raramente os inquiridos recorre ao crédito. A frequência com que se recorre ao crédito 

influencia positivamente o número médio de dívidas, nomeadamente quando os indivíduos 

recorrem ao crédito bimensalmente e menos quando o fazem ocasionalmente e raramente 

(valores idênticos).  
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Tabela 5 – Frequência com que Recorre ao Crédito  

Frequência com que 

recorre ao crédito 
N 

Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de dívidas 

em incumprimento 

por indivíduo 

Uma vez por mês 7 23 3,3 

Duas vezes por mês 3 12 4,0 

Ocasionalmente 8 23 2,9 

Raramente 32 90 2,8 

Total 50 148 3,0 

                Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 

 É pertinente compreender quais as principais situações que levam os portugueses a 

recorrerem ao crédito. Os inquiridos da amostra possuem significativamente mais créditos 

pessoais. São os indivíduos com crédito à habitação que em média apresentam um maior número 

de dívidas.  

 

Tabela 6 – Situações de Crédito 

Situações de 

créditos 
N 

Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Crédito à Habitação 25 81 3,2 

Crédito Automóvel 14 41 2,9 

Crédito Pessoal 46 137 3,0 

Total 83 259 3,0 

                      Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 O motivo mais referenciado pelos inquiridos foi sobretudo manter/melhorar o estilo de 

vida. De todos os motivos apresentados, a facilidade em obter crédito induz em média a um 

maior número de dívidas em incumprimento.  

 

Tabela 7 – Os Motivos Para Recorrer ao Crédito 

Motivos N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Aceder a bens essenciais 7 20 2,9 

Manter/Melhorar o estilo de vida 31 94 3,0 

Facilidade em obter crédito 10 34 3,4 

Dificuldades Financeiras 26 79 3,0 

Ajudar um familiar/amigo 7 20 2,9 

Outro 3 9 3,0 

Total 84 256 3,0 

       Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 
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 Registam-se com maior frequência os casos em que o total das dívidas corresponde a 

mais de 25 anos do rendimento disponível. Os indivíduos pertencentes a esta categoria são 

aqueles que em média apresentam um maior número de dívidas, contrapondo com a situação 

daqueles em que o total das dívidas corresponde até 15 anos do seu rendimento disponível. 
 

Tabela 8 – Total da Dívida com Origem no Crédito 

Total da Dívida N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de dívidas 

em incumprimento por 

individuo 

Até 15 anos do seu 

rendimento disponível 
14 31 2,2 

Entre 16 e 25 anos do seu 

rendimento disponível 
15 44 2,9 

Mais de 25 anos do seu 

rendimento disponível 
21 73 3,5 

Total 50 148 3,0 

          Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito.  

 Tendo em conta as razões que levam os inquiridos a não cumprirem as suas dívidas 

financeiras, a perca de emprego e outras razões (aumento do agregado familiar, deteorização das 

condições laborais e casos de insolvência de empresas) foram as mais apontadas para o 

incumprimento. De todas, as que apresentam em média um maior número de incumprimentos 

são a perca de emprego e a redução do rendimento familiar. 

Tabela 9 – Razões Para o Não Pagamento das Dívidas 

Razões para o não pagamento N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de dívidas 

em incumprimento 

por indivíduo 

Falta de controlo 10 32 3,2 

Redução do rendimento familiar 4 14 3,5 

Agravamento dos custos de crédito 6 14 2,3 

Perca de emprego 16 56 3,5 

Falecimento de um elemento do 

agregado familiar 
5 15 3,0 

Divórcio 5 13 2,6 

Doença ou Acidente 14 35 2,5 

Outra 16 48 3,0 

Total 76 227 3,0 

    Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 É igualmente pertinente compreender o modo como os indivíduos pretendem fazer a 

gestão das suas dívidas independentemente da origem que estas possam apresentar. Existe uma 

posição razoavelmente consensual no que respeita a constituir uma estratégia para resolver a 

situação, seja através do recurso a um gabinete de apoio ao sobreendividado ou da renegociação 

de contratos. Aqueles que acabam por recorrer a empresas especializadas nesta área são aqueles 

que em média têm um maior número de dívidas em incumprimento.  
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Tabela 10 – Recursos Para Resolver o Problema 

Recursos a utilizar N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Renegociação de contracto 39 114 2,9 

Recurso a um gabinete de 

apoio ao sobreendividado 
50 148 3,0 

Recurso a uma empresa que 

efectua a consolidação 

negociação de contractos 

6 20 3,3 

Total 95 282 3,0 

      Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 

CAPÍTULO IV 

Considerações Finais 

 

4.1 O Enquadramento Teórico e as Actividades de Estágio 

 

Quando uma economia é estável, o sector financeiro competitivo e o mercado de crédito é 

uma parte importante, este é fundamental para acelerar o nível de crescimento de uma economia. 

No entanto, para que isso aconteça é necessário existir um bom funcionamento desse mercado de 

crédito, pois os fornecedores de crédito concorrem entre si para fornecer produtos de crédito 

harmonizados ao preço mais baixo possível e os consumidores têm informação mais clara e 

tomam melhor as decisões sobre o consumo.  

O crédito possibilita aos indivíduos satisfazem as suas necessidades e desejos nos mais 

diversos produtos e serviços, melhorando a acessibilidade temporal através das várias formas de 

crédito disponíveis no mercado (Castellani & Devaney, 2001). Contudo, o prazer de consumir no 

presente em muito influencia o consumo no futuro (Calder, 1999).  

Segundo as actividades desenvolvidas no estágio, em Portugal com a recente crise 

económica, o futuro dos agregados não foi salvaguardo muito por culpa da concessão de crédito 

“fácil” por parte das entidades competentes e pelo envolvimento dos agregados familiares numa 

teia de prosperidade que, nunca pensaram que se poderia desfazer de um momento para o outro. 

Este endividamento constante das famílias portuguesas, trouxe consequências financeiras que 

vão para além do período de endividamento estimado.  

O crescimento excessivo da dívida por parte dos agregados fez aumentar o número de 

dívidas em incumprimento e levou a muitos pedidos de insolvência ou sobreendividamento.  

Este sobreendividamento abrangeu a economia e a sociedade. O aumento das famílias 

sobreeendividadas veio restringir o consumo privado que registou um abrandamento 

significativo (-3,1%) em Julho de 2011sacrificando o crescimento da actividade económica. Esta 

redução do consumo, aliada às crescentes taxas de desemprego, diminuição do rendimento 

disponível e ao próprio endividamento do país, influenciou o crescimento do PIB (crescimento 

económico).  

Os níveis de confiança necessários para um normal funcionamento do mercado de crédito 

foram igualmente atingidos pela questão do sobreendividamento, surgindo problemas como o 
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risco moral
10

 e a selecção adversa que levaram a um racionamento do crédito por parte das 

instituições financeiras aos seus clientes. O risco de crédito e consequente diminuição da 

concessão de crédito de consumo e outros fins é uma situação bem ilustrativa dessa situação.  

Com os dados revelados e com base nos diversos estudos efectuados sobre esta temática, 

torna-se essencial a educação financeira de modo a proporcionar uma actuação financeira 

responsável. Existem diversos estudos que indicam que a educação financeira tem enorme 

relevância no aumento da poupança, comportamentos financeiros e como factor importante para 

o agregado deter maior riqueza (Fanslow & Hira, 1989). No entanto, para desenvolver esta 

medida é necessário efectuar um levantamento da literacia financeira e dos conhecimentos 

financeiros. Para essa situação já foi tomado um passo importante. O Banco de Portugal efectuou 

um pequeno inquérito à população portuguesa (2010). 
 

Tabela 11 – Indicadores de Literacia Financeira – Banco de Portugal  

Poupança 

 52% efectuam poupanças, ainda que destas, apenas 56% façam regularmente; 

 20% afirmam poupar numa lógica de médio e longo prazo, aplicando os recursos numa 

conta a prazo ou noutra aplicação financeira; 

 54% que a poupança é o dinheiro deixado numa conta à ordem para gastar mais tarde; 

 58% dos que poupam indicam razões de precaução (ou seja, para fazer face a despesas 

imprevistas); 14% poupam como forma de acumulação de riqueza (para aquisição de 

bens duradouros ou preparação da reforma) e 15% referem objectivos relativamente 

imediatos, como férias e viagens; 

 88 % não poupa devido a rendimentos insuficientes. 
 

Gestão da Conta Bancária  

 54% afirmam controlar a conta bancária mais que uma vez por semana e 7% dizem 

mesmo que o fazem diariamente; 

 25% com acesso a descoberto bancário dizem que o utilizam com alguma frequência 

(11% com “muita frequência” e 14% com “pouca frequência”); 

 74% dizem que “não sabe” ou “sabe apenas de forma aproximada” o valor das comissões 

que os bancos cobram pelas contas. 
 

 

Escolha dos Produtos Financeiros  

 83% analisam a informação pré-contratual, mas apenas 8% afirmam comparar os 

produtos. 

 Os conselhos obtidos ao balcão do banco (54%) ou de familiares ou amigos (25%) 

merecem maior destaque; 

 69% não sabem ou sabem “apenas aproximadamente” o valor da taxa de juro aplicada às 

                                                           
 

10
 É uma falha de mercado em que a existência de um seguro contra um determinado risco, aumenta a probabilidade de 

ocorrência do evento que origina esse risco. 
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suas poupanças e os 65% no caso das taxas de juro aplicáveis a empréstimos: 

 Os detentores de cartões de crédito, 43% não pagam a totalidade do saldo em dívida no 

final do mês e apenas 22% dizem saber qual o valor exacto da taxa de juro associada ao 

cartão. 
 
 

Compreensão Financeira 

 Ao conceito de Euribor, apenas 9% dos inquiridos respondem com rigor e apenas, 17% 

sabem o significado do spread que incide sobre uma taxa de juro de referência. 

 (73%) sabe correctamente identificar o saldo num extracto de conta, apenas 46% 

demonstram saber calcular esse saldo após uma simples operação de débito da conta ou 

têm noção do conceito de descoberto bancário. 

Fonte: Banco de Portugal, Inquérito à Literacia Financeira da população portuguesa, Outubro 2010.  

  

De acordo com os resultados obtidos, é prioritário sensibilizar a população para a 

importância da poupança, como forma de acumulação da riqueza necessária à satisfação de 

objectivos de longo prazo, e não apenas para fins imediatos.  

Em relação ao crédito, é importante a população perceber a adequada avaliação dos 

empréstimos com base na totalidade dos encargos que lhe estão associados.  

Por fim, é também pertinente que à população seja incutida a necessidade de comparação 

e avaliação prévia dos produtos e serviços bancários, com base em critérios objectivos.   

Para que os programas de literacia financeira sejam bem implementados é importante 

construir uma base estrutural forte na sociedade, que pode ser alcançada se a educação financeira 

fizer parte do sistema de ensino formal de crianças e jovens, pois só assim serão desenvolvidos 

adultos financeiramente responsáveis. Além disso, seria importante que existisse uma agenda 

sobre a educação financeira por parte do Estado. 

Recentemente, foi divulgado no site da OCDE que os exames feitos no âmbito do PISA 

(Programme for International Student Assessment), que avaliam o desempenho escolar dos 

jovens de 15 anos dos países da OCDE e de outros países ou parceiros económicos, vão passar a 

testar os conhecimentos dos alunos em termos de literacia financeira já em 2013. No entanto, 

numa fase experimental será apenas aplicado em 19
11

 países, onde não se inclui Portugal. 

A presença de centros de aconselhamento para os consumidores dentro de outros serviços 

públicos e em associações de defesa do consumidor, como é o caso da DECO (Gabinete de 

Apoio ao Sobreendividado) é um aspecto positivo em Portugal assim como, a criação de um 

gabinete especializado, orientado especificamente para questões do crédito e do endividamento 

(Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores) que procura dar resposta a 

inúmeras questões de natureza legal e financeira, colocada pelos consumidores e promover 

soluções para os problemas de endividamento e sobreendividamento. Contudo, a abrangência 

destes centros em Portugal ainda é muito limitada pois, não existe ainda uma rede que permita 

                                                           
 

11 Albânia, Austrália, Bélgica, Brasil, China, Colômbia, Croácia, República Checa, Estónia, França, Israel, Itália, Letónia, Nova 

Zelândia, Polónia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Estados Unidos. 
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cobrir totalmente todas as regiões do território nacional, o que seria desejável, visto que, os 

problemas de endividamento não estão apenas circunscritos a uma região do país.  

Assim, este crescente sobreendividamento influencia não só a vida dos agregados 

familiares e as entidades de crédito, mas também a economia como um todo. 

 

4.2 Apreciação Pessoal da Experiência do Estágio  

 
 

 A motivação para a realização do presente estágio surgiu no sentido de ampliar as 

expectativas de realização pessoal, académica e profissional. Como referido, uma das razões que 

sustenta a escolha da temática, prende-se com a curiosidade académica em aprofundar um tema 

cada vez mais presente na nossa sociedade e que tanto tem comprometido o próprio desempenho 

da actividade económica portuguesa, ao nível das variáveis macroeconómicas e o do próprio 

sistema financeiro. 

 De uma forma geral, a organização acolhedora correspondeu plenamente as expectativas 

na realização do estágio, no sentido da cooperação e espírito de equipa no desempenho das 

funções de estágio. Desde a fase de acolhimento e socialização até à conclusão do estágio, a 

DGC com a ajuda preciosa do GOEC foram muito importantes para a consecução das 

actividades propostas, assim como, para a conciliação com o presente Mestrado. 

 Com referência na experiência de estágio, a DGC desempenha um grande papel na 

sociedade de modo a salvaguardar os direitos e deveres dos consumidores, apresentando cada 

vez mais uma preocupação sobre esta temática. 

 A par desta apreciação, o número de palavras do relatório e a dimensão amostral utilizada 

na realização do questionário é a sua principal limitação. Possivelmente, uma situação inversa a 

esta possibilitaria um aprofundamento mais alargado sobre este estudo.  
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CONCLUSÃO 

 

 A opção do estágio curricular constitui uma excelente oportunidade de aprendizagem e 

consolidação do conhecimento académico. A integração no contexto real do trabalho permitiu o 

contacto real com abordagens presentes no Mestrado de Economia e Políticas Públicas, no que 

toca a aspectos referentes a políticas públicas e aos próprios aspectos macro e microeconómicos. 

Atendendo as especificidades da actual situação de Portugal nos últimos anos, com a alteração de 

estilos de vida e com a grande influência da globalização no mundo, as actividades 

desenvolvidas permitiram adquirir experiência e conhecimentos mais recentes sobre esta 

temática. 

De acordo com a revisão literária, podemos observar que, na primeira década deste novo 

milénio o endividamento das famílias, em toda a sociedade ocidental aumentou perigosamente. 

Países como a Dinamarca, Holanda e Reino Unido ostentavam taxas que ultrapassavam os 150% 

do seu rendimento disponível.  

 Em Portugal, a taxa de endividamento dos agregados foi caracterizada por uma evolução 

constante, com o endividamento a corresponder a 130% do rendimento disponível e a 98% do 

PIB em 2009. No entanto, em 2010 assistiu-se um pequeno decréscimo. Espanha é um país que 

espelha a mesma situação todavia, apresenta valores um pouco mais reduzidos. Já em França 

apesar da subida acentuada dos níveis de endividamento ao longo dos anos, estes são 

significativamente mais baixos.  

Com a tomada de consciência e do alarmismo que se criou em torno de tal situação e das 

previsíveis consequências catastróficas para a economia em geral, em particular para as famílias, 

assistimos a alterações por parte das instituições de crédito e um maior rigor na análise á 

concessão de crédito.  

Em Portugal, tanto no crédito à habitação, como no crédito ao consumo e outros fins 

assistiu-se a um decréscimo das suas taxas de variação anuais. No crédito ao consumo e outros 

fins os valores foram mesmo negativas no final do ano de 2010 e mais acentuadamente em Julho 

de 2011.  

Esta crescente evolução do nível de endividamento das famílias aliado a uma crescente 

instabilidade económica fez disparar o nível de incumprimento dos particulares muito por culpa 

sobretudo do crédito ao consumo e outros fins. 

Através da aplicação do questionário verificámos que em média os inquiridos apresentam 

três dívidas em incumprimento. De um modo geral, o indivíduo com um maior número médio de 

dívidas em incumprimento é do sexo masculino, casados/união de facto, com um grau de 

escolaridade superior, reformado e com salário compreendido entre os 806€ e 1200€. O 

indivíduo que recorre ao crédito pela sua facilidade em o obter, assim como o que tem crédito à 

habitação possui em média um maior número de dívidas em incumprimento. Além disso, aquele 

que refere como principal razão para o incumprimento, a perca de emprego e a redução do 

rendimento tem também em média um maior número de dívidas em incumprimento 

Com a percepção apreendida ao longo de todo o estágio e com o objectivo proposto de 

perceber qual é a realidade actual do endividamento e sobreendividamento dos consumidores, 

verificamos que, a situação é extremamente preocupante, pois o nível de sobreendividamento das 

famílias é uma realidade cada vez mais acentuada na nossa sociedade. Esta situação não só 
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destrói e restringe a vida dos agregados familiares como também da economia, através da 

redução do consumo privado que suportam em muito o crescimento económico português. 

Assim, é necessária uma maior consciência por parte das autoridades competentes para a 

adopção de programas que fomentem a literacia financeira de modo a salvaguardar a 

sustentabilidade das gerações futuras. 

 

Sugestões Para Futuras Investigações 

  

 A partir das actividades de estágio realizadas entende-se a necessidade de desenvolver 

trabalhos futuros com uma maior envolvência sobre esta temática, visto que, ela está cada vez 

mais latente não só no presente como no futuro. É necessário um acompanhamento constante dos 

dados apresentados de modo a salvaguardar e amenizar as consequências negativas para a nossa 

economia. Além disso, seria também relevante perceber qual as políticas económicas e a 

regulamentação adoptada e o modo como foram implementadas a quando o surgimento da crise 

económica e financeira. Considerando o estudo descritivo realizado a partir das actividades de 

estágio, sugere-se o alargamento da amostra, mais completa e diversificada, atendendo a outras 

variáveis de causalidade como a educação financeira. 

 

Limitações do Estudo 

 

 Uma das limitações mais pertinentes prendeu-se com a dimensão do relatório de estágio, 

o qual restringiu a recolha de informação pertinente. Esta informação poderia ter sido útil para o 

complemento da revisão da literatura. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Mapa das Actividades de Estágio 

 

Anexo 2 - Questionário às Famílias Sobreendividadas 

Assinale com um x as perguntas enunciadas abaixo.  

A- Dados Socio-Demográficos 

A1.Sexo  

Feminino           68%            Masculino           32% 

A2.Pertence a que escalão etário?  

18-24               25-29  12%       30-34   10%   35 -39   20%  40-44  18%   45-49   8%              

50-54   7%         55-59  8%           60-64  9%      65+   8%  

A3. Qual o seu estado civil? 

Solteiro………………………………………………………………………………                              18% 

Casado/ União de facto…………………………………………………………….                                60% 

Divorciado / Separado………………………………………………………..........                                22%  

Viúvo…………………………………………………………………………… 
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A4. Caracterização do Agregado Familiar  

Pessoa só (Pessoas de qualquer idade que vivem sozinhas) …………..…………..                                20% 

Casal sem filhos…………………………………………………………………….                               14% 

Casal com Filhos…………………………….………………………………………                              46% 

Família Monoparental com Filhos ………………………………………………..                                 20% 

A5. Quantas pessoas compõem o agregado?...................................................... 

A6 Quantas o número de filhos que  compõe o agregado?................................ 

A7. Quais são as suas habilitações literárias?  

1º, 2º, 3º ou 4º ano (antiga instrução primária) ………………………………..….                                   2% 

5º ou 6º ano (antigo ciclo preparatório)……………………….…………………...                                  4% 

7º, 8º ou 9º ano (antigo 3º, 4º e 5º liceal) ………………………..…………………                               30% 

10º, 11º ou 12º ano (antigo 6º e 7º liceal) …………………….……………………                               42% 

Certificado técnico profissional…………………………………………………….                               22% 

Grau Universitário……………………………………………………..…………. 

Pós Graduação Ou Superior……………………………………….…………….... 

A8. Qual a sua situação laboral? 

Full Time……………………………………………………………………………                              66%  

Part Time/Casual…………………………………………………………………… 

Auto Emprego (Trabalho independente) …………………………………….…… 

Reformado (Passe para a pergunta A10.)….………………………………….…….                              14% 

Desempregado (Passe para a pergunta A10.)………………………………….….                                 20% 

Doméstico (Passe para a pergunta A10.)……….…………………………….…... 

Estudante (Passe para a pergunta A10.)……………………………………..…... 

Voluntário (Passe para a pergunta A10.)……………………………………........ 

Outra (especifique) _______________________________________________ 

A9. Qual o seu tipo de vínculo laboral? 

Efectivo………………………………………………………………….………….                               32% 

Contrato a Termo certo…………………………………………………………......                               16% 

Contrato a Prazo ou Precário………………………………………………………                                16% 

Contrato a Tempo Parcial (Part-Time) ………………………………………….. 

Sem contrato………………………………………………………………………..                                 2% 
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A10. Qual a sua ocupação? 

Trabalhador Indiferenciado………………………………………………………..                                38% 

Operário Qualificado……………………………………………………………..... 

Empregador………………………………………………………………..……….                                 2% 

Quadros Superiores ou Técnicos………………………………………………….                                 24% 

A11.Qual é aproximadamente o rendimento líquido mensal do agregado familiar?       

Inferior ao Ordenado Mínimo………………………………………………….….                                  2% 

Ordenado Mínimo (485€)…………………………………………………….……                                  8% 

486 €- 805€……………………………………………………………………..….                                28% 

806€ – 1200 €……………………………………………………………………......                             26% 

1201€ - 1780€……………………………………………………………………...                                18% 

1781€ - 2150 €…………………………………………………………………......                                18% 

Superior a 2150 €…………………………………………………………………..                                10% 

Recusa………………………………………………………………..…………..… 

A12. Região/ Local onde Habita? 

Norte………………………………………………………………………….…….                               12% 

Centro……………………………………………………………………………....                               25% 

Lisboa e Vale do Tejo……………………………………………………………....                               45% 

Alentejo………………………………………………………………….………….                                8% 

Algarve………………………………………………………………………………                             10% 

Açores……………………………………………………………………………... 

Madeira………………………………………………………………….………… 

A13. Quais as fontes de rendimento que dispõe?  

Ordenado…………………………………………………………………………....                               66% 

Pensões……………………………………………………………………………...                              34% 

Rendas………………………………………………………………...…………… 

Outras (Especifique)______________________________________________ 
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B- Atitudes e comportamentos financeiros do agregado familiar 

B1.Quem faz a gestão do orçamento familiar? 

O próprio………………………………………………………………….………..                                54% 

Outra pessoa………………………………………………………………………..                                46% 

Em conjunto………………………………………………………………………… 

B2. Com que frequência poupa? 

Todos os meses…………………………………………………………………… 

Entre 4 a 12 meses por ano……………………………………………………….. 

Anualmente………………………………………………………………………...                                30% 

Nunca……………………………………………………………………………....                                70% 

B3. Qual o tipo de instituição financeira que costuma recorrer? 

Bancos……………………………………………………………………………....                               55% 

Outras instituições………………………………………………………………….                               45% 
 

B4. Com que frequência recorre ao crédito? 

Pelo menos uma vez por semana………………………………………………….  

Uma vez por mês…………………………………………………………………..                                14% 

Duas vezes por mês………………………………………………………………..                                  6% 

Ocasionalmente…………………………………………………………………….                                16% 

Raramente……………………………………………………………..…………...                                64% 

B5. Quais os tipos de crédito contraídos? 

 

Habitação……………………………………………………            30%        ….. 

Automóvel…………………………………………………..            16%         …. 

Crédito Pessoal……………………………………………...           54%         .….     

B6. Quais os motivos que o levam a recorrer ao crédito?  

Aceder a bens essenciais………………………………………………….         ………                          8%      

Pagar outras dívidas………………………………………………………      ………. 

Manter/melhorar o estilo de vida…………………………………………          ………                         37% 

Facilidade em obter crédito………………………………………………          ………                           8% 

Publicidade ao crédito……………………………………………………          ………                           4%    

Dificuldades financeiras…………………………………………………..       ………                          31% 

Sim          Não      Duração  

Sim           Não         

Não        
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Ajudar um familiar/amigo…………………………………………………       ………                         8% 

Outra (Especifique)………………………………………………………..        ………                          4% 

B7. O total da dívida com origem no crédito representa: 

Menos de um ano do seu rendimento líquido………………………………………… 

Entre 1 a 5 anos do seu rendimento líquido…………………………………………..                            8% 

Entre 6 e 10 anos do seu rendimento líquido………………………………………....                            10% 

Entre 11 e 15 anos do seu rendimento líquido………………………………………..                            10% 

Entre 16 anos e 20 anos do seu rendimento líquido…………………………………..                             8% 

Entre 21 anos e 25 anos do seu rendimento líquido…………………………………..                           22% 

Mais do que 26 anos do seu rendimento líquido……………………………………..                            42% 

B8. Quantas dívidas por não pagamento de bens e serviços têm neste  

momento?.................................................................................................................. 

 

B9. Qual a razão para o não pagamento das dívidas em atraso? 

 

 

Falta de controlo………………………………………………………………...          ...                       13% 

Redução do rendimento familiar………………………………………………….       …                        5% 

Agravamento dos custos de crédito……………………………………………..         …                         2% 

Perca de emprego……………………………………………………………….          …                       21% 

Falecimento de um elemento do agregado familiar……………………………          …                         7% 

Divórcio…………………………………………………………………………         ….                        7% 

Doença ou Acidente……………………………………………………………....       …                         8% 

Outra (Especifique)______________________________________________       __                            21% 

B11. Que tipo de recurso irá utilizar? 

Renegociação dos contractos………………………………………………………… .                          41% 

Recurso a um gabinete de apoio ao sobreendividado………………………………….                          53% 

Recurso a empresas que efectuam a consolidação e renegociação dos crédito………                              6% 

                                                              

 MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 

 

 

     Sim     Não        
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3,80% 3,70% 
4,30% 

5,10% 5,70% 

3,30% 

1,70% 2,12% 2,17% 2,19% 2,22% 2,26% 

7,80% 7,70% 8,00% 
8,60% 9,00% 

7,30% 7,70% 
7,97% 8,08% 8,06% 8,12% 8,16% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jun 

2010 

Dez 
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Fev 

2011 
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2011 

Abril 

Habitação Consumo e Outros Fins 

0,4% 

3,6% 2,9% 

5,0% 4,3% 

0,7% 

2,6% 

0,8% 

2,5% 

2,7% 3,1% 3,0% 
2,5% 

-2,4% 

1,6% 

-2,1% 

6,7% 
7,6% 7,7% 8,0% 7,6% 

9,5% 

10,8% 

12,4% 

-5% 

-2% 

1% 

4% 

7% 

10% 

13% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1º 

Trim 

Rendimento Disponível  Consumo Privado Taxa de Desemprego 

Anexo 3- Taxas de Juro 

   Fonte: Banco de Portugal, Relatório Anual (2010) e Indicadores Conjunturais (Maio, Junho e Julho, 2011). 

   Nota: Os valores são apresentados em % dos valores médios.   

 

Anexo 4 – Rendimento Disponível, Consumo Privado e Taxa de Desemprego  

Fonte: Banco de Portugal, Relatório Anual (2010) e Indicadores Conjunturais, Março, Abril, Maio, Junho e Julho 

(2010). 

 

 

 

 



Endividamento e Sobreendividamento dos Consumidores 

 
46 

 

Anexo 5 – Dados Socio-Demográficos 
 

 Sexo dos Inquiridos 

Sexo N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Masculino 16 54 3,4 

Feminino 34 94 2,8 

Total 50 148 3,0 

                              Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 
 

Escalão Etário 

Escalão Etário N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de dívidas 

em incumprimento 

por indivíduo 

18 a 44 anos 30 88 2,9 

45 a 65 anos 16 48 3,0 

Mais de 65 anos 4 12 3,0 

Total 50 148 3,0 

                    Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 

Estado Civil 

Estado Civil N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Solteiro 9 22 2,4 

Casado/União de 

Facto 
30 93 3,1 

Divorciado/Separado 11 33 3,0 

Total 50 148 3,0 

                    Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 
 

Composição do Agregado Familiar 

Composição do Agregado 

Familiar 
N 

Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Pessoa só 10 26 2,6 

Casal sem filhos 7 24 3,4 

Casal com filhos 23 69 3,0 

Família monoparental com filhos 10 29 2,9 

Total 50 148 3,0 

       Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 



Endividamento e Sobreendividamento dos Consumidores 

 
47 

 

Número de Pessoas por Agregado Familiar 

Nº de pessoas por 

Agregado Familiar 
N 

Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

1 10 26 2,6 

2 11 36 3,3 

3 14 43 3,1 

4 11 33 3,0 

5 4 10 2,5 

Total 50 148 3,0 

                      Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 

Número de Filhos 

Nº de filhos N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

0 17 50 2,9 

1 14 45 3,2 

2 13 36 2,8 

3 6 17 2,8 

Total 50 148 3,0 

                               Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 

Habilitações Literárias 

Habilitações N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Até ao 9º ano 18 46 2,6 

10º ao Ensino 

Superior 
32 102 3,2 

Total 50 148 3,0 

                          Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 
 

 

 

Situação Laboral, Vínculo Laboral e Ocupação 

Situação Laboral N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Full Time 33 99 3,0 

Reformado 10 32 3,2 

Desempregado 7 17 2,4 

Total 50 148 3,0 
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Vínculo Laboral 
   

Efectivo 16 52 3,3 

Contrato a termo certo 8 23 2,9 

Contrato a prazo 5 12 2,4 

Sem contrato 4 12 3,0 

Sem resposta 17 49 2,9 

Total 50 148 3,0 

Ocupação 
   

Operário 20 56 2,8 

Quadro Técnico/Superior 13 39 3,3 

Sem resposta 17 49 2,9 

Total 50 148 3,0 

             Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 

Rendimento Líquido Mensal do Agregado 

Rendimento 

Líquido Mensal 

do Agregado 

N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Até 485€ 5 14 2,8 

486€ a 805€ 14 40 2,9 

806€ a 1200€ 13 42 3,2 

Mais de 1200€ 18 52 2,9 

Total 50 148 3,0 

                       Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 

Região Onde Reside 

Região N 
Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Norte 6 17 2,8 

Centro 35 106 3,0 

Sul 9 25 2,8 

Total 50 148 3,0 

                                Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 
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Fontes de Rendimento 

Fontes de 

Rendimento 
N 

Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Ordenado 33 99 3,0 

Pensões 17 49 2,9 

Total 50 148 3,0 

                            Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

Gestão do Orçamento Familiar 

Gestão do Orçamento 

Familiar 
N 

Total de Dívidas 

em Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

O próprio 27 75 2,8 

Em conjunto 23 73 3,2 

Total 50 148 3,0 

                   Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 

Frequência de Poupança  

Frequência de 

Poupança 
N 

Total de Dívidas em 

Incumprimento 

Média do nº de 

dívidas em 

incumprimento por 

indivíduo 

Anualmente 15 48 3,2 

Nunca 35 100 2,9 

Total 50 148 3,0 

                     Fonte: Cálculos Próprios baseados no tratamento de dados de um inquérito. 

 


