
Inquérito exclusivo

Famílias
Desemprego e sufoco financeiro moldam a vida de muitas famílias. 
O nosso inquérito revela dados alarmantes da sociedade portuguesa

cada vez mais pobres

um país acossado por um 
resgate financeiro, incerto 
sobre o seu futuro, a 
conviver diariamente com a 
presença do Fundo 

Monetário Internacional, a braços com 
cortes salariais inéditos em décadas e a 
assistir a uma vaga de emigração 
persistente, os portugueses acusam os 
sintomas de uma crise que tarda em 
abrandar. Segundo os dados do nosso 
inquérito, uma em cada 10 famílias vive 
em pobreza real: não tem forma de pagar 
a prestação ou renda da casa, o 
empréstimo automóvel, as contas da água 
e luz ou tratamentos médicos essenciais. 
A convite da troika, a DECO apresentou, 
em abril de 2011, o panorama das famílias 
portuguesas sobreendividadas. Mas, 
desde essa altura, o cenário complicou-se 
e o número de agregados naquela situação 
aumentou: face a 2011, registaram-se mais 
mil processos em 2012, ou seja, 5407. Até 
ao final de setembro último a DECO já 
recebeu 3053 processos. 
Mais: 38% das famílias portuguesas 
chegam ao fim do mês com um saldo 
negativo de cerca de 300 euros. Perto de 
70 mil agregados assumem não ter 
dinheiro para se alimentarem de modo 
conveniente. Cortam em alimentos 
essenciais ou saltam refeições. Se dúvidas 
houvesse, o nosso estudo demonstra que 
em muitos lares se vive na corda bamba. 
Nos últimos 5 anos, o índice de 
autoperceção de qualidade de vida em 
Portugal desceu de forma vertiginosa de 
68,9 para 47,3 numa escala até 100, uma 
tendência comum aos países do estudo. 
Estes dados confirmam que ninguém 
escapa aos efeitos nefastos da tão falada 
crise financeira. 
Desde o início de 2012, num quarto dos 
lares portugueses, pelo menos um dos 

N
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O estudo, realizado com as associações 
nossas congéneres da Espanha, Itália e 
Bélgica, pretendeu conhecer os hábitos e 
as dificuldades das famílias com despesas 
básicas (como a prestação da casa, 
alimentação, cuidados de saúde e 
educação). Analisámos o impacto da  
conjuntura económico-financeira na 
qualidade de vida. Recolhemos os dados 

em abril e maio de 2013 através de 
questionários enviados pelo correio e por 
e-mail, a uma amostra aleatória da 
população. Recebemos 2230 inquéritos 
válidos. Ponderamos os dados para a 
amostra ser proporcional à população 
residente em Portugal Continental quanto 
ao sexo, idade (25-74 anos), região e nível 
de escolaridade. 

2230 fAmílIAs REsPOndEm
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80 mil
famílias sem rendimento 

para pagar a prestação 
ou renda da casa

Meter mãos no combate à crise 
nos últimos 9 meses, mais de 3 mil famílias em dificuldades contactaram o 
Gabinete de Apoio ao sobreendividado. Consulte os nossos simuladores e testes.  

no portal consulte dicas para poupar na 
habitação, automóvel, supermercados 

seus membros perdeu o emprego. 
O pessimismo face ao futuro é também 
manifestado pelo receio de 30% de que 
alguém no agregado possa perder o 
emprego nos próximos 12 meses.
Trata-se de uma situação que acarreta 
instabilidade financeira e torna arriscada 
qualquer planificação no agregado. 
A acentuada vaga de emigração nos 
últimos anos confirma a inevitabilidade, 
em muitos casos, de ir além fronteiras em 
busca de oportunidades de emprego. 
Aliás, este passo é uma hipótese 
seriamente considerada em cerca de 20% 
das famílias que participaram no nosso 
estudo. 
Os momentos de maior sufoco financeiro 
atingem de forma mais aguda as famílias 
monoparentais, com membros que 
padecem de doenças crónicas ou 
deficiência e os agregados numerosos. 
Por essa razão, as autoridades deveriam 
dedicar uma atenção redobrada no apoio 
a estas famílias.  

menos de € 1000 por família
Apenas um em quatro lares vive com mais 
de € 1750 por mês. Um terço das famílias 
tem de se governar com menos de € 1000 
mensais. Entre os países que participaram 
no estudo, Portugal apresenta os 
rendimentos mais baixos. Por sua vez, nos 
países na mira deste inquérito, o 
rendimento médio mensal por agregado 
varia entre € 1428, no nosso país, e € 2819, 
na Bélgica. Em Portugal, o valor médio 
mensal disponível para cada membro do 
agregado é inferior a € 350 em 30% dos 
casos.
Os números denunciam um fosso colossal: 
5% da população mais rica ganha, em 
média, 12 vezes mais do que os 5% da 
população mais pobre.  
Lisboa e Vale do Tejo surge como a zona 
onde o rendimento per capita é mais 
elevado. A pobreza é mais acentuada no 
Norte (15%) e no Alentejo (16 por cento). 

Em 12 meses tudo piorou
Quase 70% dos que responderam ao nosso 
inquérito não têm dúvidas: a sua situação 
financeira piorou bastante ao longo do 
último ano. O poder de compra baixou e 
há resultados inequívocos a comprová-lo. 
Comprar bens essenciais torna-se cada 
mais difícil de gerir. Exemplo disso é a 
dificuldade em adquirir alimentação e 
vestuário adequados ou recorrer a 
cuidados de saúde. Para a grande maioria 
das famílias com a “corda na garganta” a 
primeira medida é cortar em qualquer 
despesa relacionada com lazer ou 
entretenimento. Jantar fora, ir ao cinema 
ou a um concerto ou comprar um disco 

Se está em situação de sobre-
endividamento e tem dificuldade em 
renegociar os créditos, recorra ao 
Gabinete de Apoio ao Sobreendividado 
(GAS), criado em 2000 pela DECO. Treze 
anos depois, soma quase 26 mil 
intervenções. Está à disposição nas 
delegações regionais. Qualquer 
consumidor de boa-fé, incapaz de pagar 
as suas dívidas não profissionais, pode 
pedir ajuda aos gabinetes da DECO. 
As dívidas devem ter por base uma 
relação de consumo e não podem estar 
em tribunal. Não pode haver dívidas ao 
Fisco nem à Segurança Social. A DECO 
atua ao nível da intervenção 
extrajudicial, pelo que não evita o 
recurso aos tribunais (se for 
necessário), não suspende as ações que 
estejam a decorrer, nem substitui a 
constituição de um advogado.
As despesas com a alimentação pesam 
no orçamento familiar, mas há formas 

de poupar nas refeições. No nosso 
portal encontra dicas para poupar na 
alimentação com equilíbrio. Também 
encontra no nosso simulador 
Supermercados: qual o mais barato? 
a melhor opção para o seu cabaz de 
compras. 
Outros simuladores ajudam a controlar 
as despesas: água quente, eletricidade, 
gás, crédito à habitação, telemóveis e 
seguro automóvel. 
 

APOIO dE nORtE A sul

Lisboa  213 710 200
Porto  223 391 960
Coimbra  239 841 004
Santarém  243 329 950
Évora  266 744 564
Viana do Castelo  258 821 083 
Faro  289 863 103

www.deco.proteste.pt/alimentacao/
produtos-alimentares

www.deco.proteste.pt/
supermercados

www.deco.proteste.pt/seguroauto

www.deco.proteste.pt/dinheiro/
credito-habitacao
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luz tREmIdA AO fundO dO túnEl 

A falta de dinheiro obriga as famílias a cortar em despesas essenciais, como as de 
alimentação e saúde, e a prescindir de férias fora de casa. Em casos extremos, há 
quem cancele a eletricidade ou o gás. devastadores, os efeitos da crise levam a 
problemas psicológicos e familiares.

muItO dIfíCIl Ou ImPOssíVEl PAGAR....

Uma semana de férias

Lazer e entretenimento

Climatização da casa

Cuidados de saúde 

Mobiliário e eletrodomésticos

Roupa

Contas (gás, água, etc.)

Prestação ou renda da casa

Transportes

Alimentação

66%

40%

59%

30%

25%

25%

21%

20%

20%
15%

são luxos que o orçamento não suporta. 
Uma semana de férias fora de casa é uma 
ideia proibida para quase metade das 
famílias por ser uma despesa 
incomportável. 
A pobreza real afeta cerca de 12% das 
famílias portuguesas, um número três 
vezes maior ao da Bélgica (4%) e um pouco 
abaixo da vizinha Espanha (15%). 
Verificámos tratar-se de uma condição 
agravada em lares com membros que 
sofrem de algum tipo de deficiência ou 
doença crónica. Por vezes, não há outra 
saída, quando já se abdicou de outras 
despesas mais supérfluas (serviço pago de 
televisão e de Internet, por exemplo) 
senão mesmo cortar a água, a eletricidade 
ou o gás.

Bancos não perdoam
Uma das consequências de situações 
financeiras dramáticas é a perda de casa 
por impossibilidade de pagar o 
empréstimo ao banco ou a renda, segundo 
resultados do nosso estudo. O automóvel 
entra também no conjunto de bens que se 
perdem por falta de dinheiro. 
Outras situações ao nível financeiro a 
afetar a tomada de decisões passam pelo 
abandono escolar ou o impedimento de 
prosseguir um curso superior por 
impossibilidade de pagar propinas,  
material escolar ou alojamento. Devido a 
dívidas, há agregados a confrontar-se com 
bens confiscados, contas bancárias 
canceladas e ainda o salário parcialmente 
penhorado. 
Uma das saídas para a situação de 
endividamento dos agregados no limite 
das suas possibilidades financeiras é a 
negociação com os seus bancos. Entre os 
que o fizeram, mais de um terço (35%) 
conseguiu prolongar o prazo de 
pagamento. Porém, a solução para 10% 
dos inquiridos foi a contratação de outro 
crédito para pagar as dívidas, caminho 
que pode agravar as dificuldades 
económicas do endividado. Quase um 
quinto dos inquiridos arranjou outro 
desfecho para sanar as dívidas, entre os 
quais um empréstimo familiar.  
Cerca de metade (46,5%) dos inquiridos 
está insatisfeito com a solução proposta 
pelo banco, mas recorrer à ajuda de outra 
entidade bancária ainda gera maior 
descontentamento (69 por cento). Na hora 
de pagar, os bancos não perdoam um 
cêntimo, por maiores que sejam as 
dificuldades económicas da família. 
Essa dura realidade não gera satisfação. 
As instituições a originar um índice de 
satisfação mais elevado são as religiosas, 
a par das organizações privadas de 
solidariedade social que, por estes dias, 

PROBlEmAs fInAnCEIROs COnduzEm A CAsOs GRAVEs dE...

Ansiedade

Irritabilidade

Sintomas de depressão

Problemas de sono

Dores de cabeça

Problemas de concentração

Isolamento social

25%

21%
21%

17%

13%

11%

10%

ImPACtOs nEGAtIVOs dA EsCAssEz mOnEtÁRIA

56%
33%

23%

17%

Problemas no funcionamento da família

Tomar calmantes 

Renunciar a cuidados de saúde

Comportamento desviante (evasão 
fiscal, atividades ilegais, etc.) 

fORÇAdO A CAnCElAR sERVIÇOs POR fAltA dE dInHEIRO

Telefone ou telemóvel

Internet

Televisão

Eletricidade

Gás 

Água

17%
17%

14%

3%

2%
1%
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deco Proteste entrevIsta carlos morgado

Quais as conclusões gerais 
deste estudo?
A crise económica e financeira 
alterou bastante a vida dos 
portugueses. A qualidade de 
vida caiu em flecha nos 
últimos anos. É a mais baixa 
dos países participantes. O 
aumento do desemprego e da 
carga fiscal empurraram 
muitas famílias para a 
pobreza. Quase metade dos 
lares portugueses não 
consegue fazer face às 
despesas mensais. Os 
cuidados de saúde são muitas 
vezes descurados, com 
consequências médicas 
graves. A alimentação 
também é frequentemente 
descurada.   

Como identifica os sinais mais 
alarmantes em Portugal? 
As estimativas são 

inquietantes: cerca de 80 mil 
famílias no nosso país não têm 
rendimentos para pagar a 
prestação ou a renda da casa. 
Mais de 60 mil não sabem 
como pagar o empréstimo do 
automóvel. Além disso, no 
último ano e meio, em 120 mil 
agregados um dos membros 
deixou de estudar por falta de 
recursos financeiros. 
Mais: cerca de meio milhão de 
famílias vivem com problemas 
financeiros e sociais muito 
graves. 

Que grupos são mais 
vulneráveis?
Com maiores dificuldades de 
subsistência estão as famílias 
monoparentais, com doentes 
crónicos e as numerosas (com 
cinco ou mais membros). As 
políticas sociais devem dar 
especial atenção a estes 

agregados com situações 
muitas vezes insustentáveis.

Que decisões tomam as 
famílias em situação mais 
crítica? Onde pedir ajuda? 
A maioria das famílias em 
dificuldade acaba por negociar 
com o banco o alargamento do 
prazo para a amortização da 
sua dívida ou recorre a 
empréstimos para pagar 
outras dívidas. Muitas destas 
habilidades financeiras 
parecem ser a tábua de 
salvação, mas podem afundar 
ainda mais as famílias. 
Antes de tomar qualquer 
decisão, que se poderá revelar 
ineficaz, é aconselhável 
contactar o Gabinete de Apoio 
ao Sobreendividado da DECO 
que presta apoio e esclarece o 
consumidor com problemas 
financeiros. 

Qualidade de vida em queda
nos últimos 5 anos, o índice de autoperceção de 
qualidade de vida em Portugal desceu de forma drástica.

Carlos morgado, 
coordenador do estudo 

“Meio milhão de lares 
vivem com problemas 
financeiros e sociais 
muito graves”

10%
dos inquiridos pensa 
no suicídio como uma 
saída para os problemas 

não têm mãos a medir perante tantos 
pedidos de ajuda.

metade dos portugueses ansiosos
As consequências negativas da crise 
financeira não são apenas materiais, mas 
também psicológicas e muitas vezes 
difíceis de combater. Um dos maiores 
medos é, para 54% dos inquiridos, não 
conseguir atender às necessidades básicas 
da família. Os efeitos dos problemas 
financeiros podem evidenciar-se em três 
sintomas mais comuns: ansiedade, 
irritabilidade e dificuldade em dormir. 
Quase metade dos portugueses vive em 
estado de ansiedade, um pouco à 
semelhança dos nossos vizinhos 
espanhóis. As situações mais graves destas 
manifestações atingem, no caso da 
ansiedade, por exemplo, um em cada 
quatro portugueses.

soluções drásticas
Nos últimos 12 meses, o recurso ao álcool 
ou a drogas ilícitas para “esquecer” os 
problemas financeiros é apontado por 
quase 5% dos inquiridos. A evasão fiscal é 
uma prática assumida por 14%, enquanto 
uma minoria admite o envolvimento em 
outras atividades ilegais. O uso de 
calmantes para enfrentar melhor dias 

difíceis tem uma expressão significativa 
em Portugal: no último ano foram 
utilizados por 33% dos inquiridos e tem 
maior expressão nas famílias com menos 
posses. Em casos mais graves, em que a 
estabilidade foi abalada (desemprego ou 
dívidas incomportáveis) e a vida deixa de 
fazer sentido, um em cada 10 portugueses 
chega a pensar no suicídio como a única 
saída para os seus problemas. ¬
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47,3 Portugal

51,4 Espanha
54,6 Itália

53,3
56,7

59,2

65,4
64,2 Bélgica

73,3
71,4
70,8
68,9


