








palavras-chave Endividamento das famílias, crédito ao consumo, crédito à habitação, banca 

resumo O relatório tem por base um estágio onde o objectivo era compreender os tipos 
de crédito aos consumidores, e que suscitou interesse em estudar o 
endividamento das famílias, um conceito ligado ao crédito aos consumidores, 
que originou que este relatório tivesse como principal objectivo compreender 
de que forma diversas variáveis demográficas e socioeconómicas 
influenciavam o endividamento das famílias portuguesas. 
O trabalho desenvolvido baseia-se numa primeira parte constituída por um 
enquadramento teórico sobre o tema endividamento das famílias e os estudos 
realizados em Portugal acerca do mesmo. Numa segunda parte é realizado um 
estudo empírico onde através dos dados das famílias de Aveiro obtidos na 
Decisões e Soluções, empresa onde o estágio foi realizado, pode estudar qual 
o impacto de determinadas variáveis no endividamento das famílias de Aveiro.
Através da revisão da literatura foi-me possível aceder a alguns estudos 
efectuados em Portugal, mas não há muita literatura disponível acerca deste 
tema, pois é um tema relativamente recente e ao qual ainda poucos autores se 
dedicam. Contudo pude verificar que há dois tipos de crédito aos 
consumidores, o crédito ao consumo e o crédito à habitação e que a partir da 
década de 90 é que se verificou uma grande expansão do endividamento, com 
o aumentar do número de contratos de crédito a particulares. 
Desde sempre se verificou um maior aumento de créditos à habitação do que 
de créditos ao consumo, contudo nos últimos dois anos verifica-se uma ligeira 
diminuição no crescimento do crédito à habitação e um aumento significativo 
no crédito ao consumo. 
Os estudos já realizados referem o perfil do devedor e daí podemos verificar 
quais as variáveis que influenciam o aumento do endividamento e referem 
também o perfil do sobreendividado e do incumpridor que nos diz quais as 
classes de endividados mais vulneráveis a situações inesperadas.
Com os dados que obti na empresa criei variáveis que entendi serem 
explicativas do nível de endividamento das famílias, criei com estas 3 modelos 
de regressão linear que visam explicar o endividamento e mostrar de que 
forma essas variáveis influenciam o mesmo. 
Desses modelos pude verificar que os resultados vão de encontro a todo o 
trabalho realizado durante o estágio e a redacção deste relatório.
Verifica-se que o rendimento, o valor da prestação, a taxa de esforço, a taxa 
de juro, a idade, a especialização do representante do agregado familiar, o tipo 
de crédito, entre outras variáveis, explicam de facto o endividamento. Onde se 
pode verificar que o endividamento aumenta com o rendimento, com a 
especialização do representante do agregado, com a idade, entre outras, e 
diminui com a taxa de juro, com a taxa de esforço, com o valor da prestação, 
entre outras.
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abstract The report takes a traineeship as a base where the objective was to 
understand the types of credit to the consumers, and what caused interest in 
studying the debt of the families, a concept connected with the credit to the 
consumers, to whom it gave rise what this report had as the principal objective 
understanding how several demographic/economic variables were influencing 
the debt of the Portuguese families. 
The developed work is based on a first part constituted by a theoretical framing 
on the subject - debt of the families and the studies carried out in Portugal 
about the same thing. In a second part an empirical study is carried out where 
through the data of the families of Aveiro obtained in the “Decisões e 
Soluções”, enterprise, where the traineeship was carried out, can study which 
is the impact of determined variables in the debt of the families of Aveiro.
Through the revision of the literature I found some studies effectuated in 
Portugal, but there is no great available literature about this subject, since it is a 
relatively recent subject and to which few authors still devote themselves. 
Nevertheless I could verify that there are two types of credit to the consumers, 
the credit to the consumption and the credit to the dwelling and since from the 
decade of 90 is that a great expansion of the debt happened, in spite of 
increasing the number of contracts of credit to individuals. 
A bigger increase of credits always happened to the dwelling of credits to the 
consumption, nevertheless in the last two years a light reduction happens in the 
growth of the credit to the dwelling and a significant increase in consumer 
credit.
The already fulfilled studies tell the profile of the debtor and from there we can 
check which are the variables that influence the increase of the debt and they 
also tell that the profile of the overin debt one and of the non-dutiful that shows 
us which of classes are more vulnerable to unexpected situations.
With the data I have got open access in the enterprise I created variables that I 
understood like explicative ones for the level of debt of the families. I created 
with these 3 OLS models (linear regressions) that aim to explain the debt and 
to show how these variables influence it too.
The models I could check the results are the sameof all the work carried out 
during the traineeship and the editorial staff of this report.
It is a conclusive achievement of debt that the profit, the value of the 
installment, the tax of effort, the tax of interest, the age, the specialization of the 
representative of the familiar lodger, the type of credit, among other variables. It 
is possible to verify that the debt increases with the profit, with the 
specialization of the representative of the lodger, with the age, among others, 
and it decreases with the tax of interest, with the tax of effort, with the value of 
the installment, among others.
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INTRODUÇÃO

Este relatório resulta de um estágio curricular realizado na Decisões e Soluções 

(D&S), no escritório de Aveiro no âmbito do 2º ciclo do Mestrado em Economia de 

Empresas com especialização na área de Finanças, do Departamento de Economia, Gestão 

e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro (DEGEI-UA). O objectivo deste estágio 

é a integração no mundo empresarial, de forma a facultar a entrada no mundo de trabalho e 

ter uma maior percepção de como são aplicados na prática todos os conceitos assimilados 

ao longo da licenciatura e do mestrado.

O estágio teve a duração de 6 meses, compreendidos entre Novembro de 2007 e 

Abril de 2008, durante o estágio tive contacto com uma realidade com a qual não estava 

muito familiarizada, o mercado de crédito. Na empresa tratam de créditos para empresas, 

mas com maior ênfase créditos a particulares. E foi neste segundo segmento de mercado 

que eu me foquei para a realização deste trabalho, abordando um tema directamente 

associado – o endividamento das famílias portuguesas. As pessoas com quem pude 

contactar de perto eram maioritariamente do distrito de Aveiro, também por o escritório da 

D&S onde estagiei ser em Aveiro, restringi por isso o meu trabalho ao distrito de Aveiro, 

pois para a realização do estudo empírico, a minha amostra refere-se a essas famílias do 

distrito de Aveiro. Daí o tema desta dissertação ser “O endividamento das famílias 

portuguesas do distrito de Aveiro”.

O objectivo deste relatório é conhecer mais sobre o endividamento, saber qual o 

perfil dos devedores portugueses e quais as características demográficas e socioeconómicas 

que mais influenciam o aumento do endividamento.

Os principais tipos de crédito que conheci de forma mais aprofundada durante a 

realização deste estágio foram o crédito ao consumo e o crédito à habitação, com mais 

destaque para o crédito ao consumo. Basicamente apenas tive contacto com estas duas 

modalidades de crédito aos particulares, daí me ter dedicado ao estudo deste segmento de 

mercado. Dentro do crédito ao consumo, tive contacto com o crédito pessoal, o crédito 

consolidado sem hipoteca, crédito automóvel e o cartão de crédito.
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Foi uma área que me suscitou interesse, principalmente porque está relacionado 

com um conceito muito interessante, que é o endividamento das famílias. Fiquei curiosa 

por saber mais sobre este tema porque ao longo do estágio me fui apercebendo que existe 

um ciclo vicioso ligado ao conceito de endividamento, uma vez que muitas famílias que 

eram clientes da empresa não viam o seu crédito aprovado pois já tinham uma taxa de 

esforço tão elevada que não lhes permitia ter acesso a mais nenhum crédito.

O crédito acaba por ser um meio dos particulares poderem usufruir hoje daquilo 

que só poderiam usufruir daqui a alguns anos caso não recorressem a este meio de 

financiamento. Com o acesso ao crédito, os indivíduos vêm antecipados os seus 

rendimentos, que lhes permitem um conforto maior hoje, assim como um bem-estar 

superior e uma maior satisfação das suas necessidades no momento. E muitos portugueses

hoje já não têm apenas um crédito, mas dois ou mais em simultâneo. Muitas vezes estas 

famílias acabam por procurar uma forma que as ajude a ter mais rendimentos, pois os 

rendimentos de que dispõem já não são suficientes para estas cumprirem com os seus 

encargos mensais, e a solução que desejam para combater esta fragilidade era a contratação 

de um crédito pessoal para poderem com esse crédito pagar as prestações que têm 

mensalmente para pagar e já não têm condições para o fazer. 

Muitas vezes este tipo de pessoas ocultam a verdadeira finalidade para a qual 

desejam esse crédito e dizem que é para fazer algumas obras necessárias na sua habitação, 

por exemplo. Estes indivíduos desconhecem que isto não é uma solução para o seu 

problema, mas sim um agravar da sua situação financeira, porque durante dois ou três 

meses, esta atitude até parece ajudar mas depois quando acabar o dinheiro desse 

financiamento, voltam a confrontar-se com o problema de novo e ainda mais o encargo da 

prestação desse empréstimo que pensaram resolver o problema. O acesso ao crédito acaba 

por ser para muitas famílias um processo vicioso do qual estas têm muita dificuldade em 

sair mais tarde. A este tipo de indivíduos falta um educação financeira, acompanhamento e 

informação dos perigos do crédito, pois o crédito não trás só coisas boas, também tem o 

lado negativo. Um lado negativo que muitas vezes acaba em famílias sobreendividadas e 

que entram em incumprimento e muitas vezes vêm os seus bens a serem leiloados quando 

não têm mais possibilidades de cumprir com os seus encargos financeiros e acabam por 
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entrar num processo judicial com os seus credores, perdendo a questão. Por esta razão há 

autores que se questionam se o processo de crédito e consequente endividamento das 

famílias é bom ou mau para os indivíduos endividados.

Para contratar um crédito, os indivíduos deviam de ter acesso a toda a informação 

necessária para a realização desse contrato com os seus credores, e nem sempre isso se 

verifica. Os indivíduos desconhecem muitas vezes as diferenças entre os tipos de taxas de 

juro ou de prestações que podem contratar no seu empréstimo ou desconhecem que a 

conjuntura económica em que se vive também irá influenciar os seus encargos mensais, 

nomeadamente quando se está num contexto de taxas de juro crescentes e se contrata 

prestações variáveis que são revistas e actualizadas de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses 

geralmente, e que num contexto de subida das taxas de juro, normalmente indexadas à 

EURIBOR, vão agravar a sua prestação mensal. Visto que a maior parte dos créditos à 

habitação em Portugal se reporta à indexação da taxa de juro variável, o que equivale a 

prestações variáveis, e estando o país num contexto de subida de taxas de juro à mais de 

um ano e sendo as perspectivas dos consumidores de que as taxas continuem a subir, será 

este um motivo de preocupação para a maioria das famílias endividadas? 

Em Portugal o endividamento tem revelado uma grande expansão, nomeadamente 

desde a década de 90. O crédito à habitação desde sempre foi o que revelou maior peso no 

endividamento das famílias, embora neste momento esteja a crescer de forma muito ligeira, 

estando até a crescer a valores inferiores aos de há dois ou três anos. Ao contrário do 

crédito ao consumo que apesar de ter sido sempre uma parcela menor do endividamento 

das famílias, neste momento apesar de ser moderado o seu crescimento, nos últimos dois 

ou três anos tem vindo a aumentar o seu peso, nomeadamente o peso do crédito automóvel. 

O endividamento é um ‘problema’ que afecta também os indivíduos com 

rendimentos mais elevados, não é um fenómeno específico das classes com menos 

rendimentos. Os problemas do endividamento são assim transversais a todos os extractos 

sociais. Estarão a ser feitos os esforços suficientes para prevenir situações de 

sobreendividamento e incumprimento?
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Capítulo 1 – Estágio

Neste capítulo é feita uma apresentação do estágio e uma pequena apresentação das 

actividades realizadas durante o estágio. 

Este estágio teve origem no estabelecimento de um protocolo entre o Departamento de 

Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro e a Empresa de 

Consultadoria Financeira Decisões & Soluções – Escritório de Aveiro. Este protocolo visa 

a integração de alunos da Universidade de Aveiro, que tenham concluído os quatro 

primeiros anos da Licenciatura, numa empresa de consultadoria financeira, com o 

propósito de aí efectuarem o Estágio Curricular para finalizar o Mestrado em Economia de 

Empresas. 

A D&S foi uma das empresas que solicitou um estágio ao DEGEI-UA e na qual eu fui 

integrada. O estágio desenrolou-se no escritório de Aveiro, durante um período de 6 meses. 

Teve o seu início em Novembro de 2007 e prolongou-se, por um período de 6 meses, até 

Abril de 2008. 

De uma forma breve e sucinta apresento aqui o trabalho que realizei durante o estágio. 

Inicialmente foi-me apresentada a forma como o trabalho era desenvolvido e a estrutura da 

empresa, iniciei o trabalho lendo documentos onde estava a apresentação dos produtos das 

diversas Instituições Bancárias e Financeiras com que a D&S tem protocolos. Numa etapa 

seguinte foi-me apresentado o software da empresa, um programa de gestão informático 

específico onde são inseridos todos os dados necessários para a realização dos serviços que 

a D&S presta aos seus clientes, assim como a lista de todos os documentos necessários 

para os processos dos clientes. 

Ao longo do estágio tive algumas formações com as Instituições Bancárias e 

Financeiras para conhecer mais de perto o leque de produtos que dispõem, uma vez que é 

uma actividade muito dinâmica e que estão sempre a surgir novos produtos para fazer face 

às exigências do mercado. Finalmente contactei na prática com toda a evolução do 

processo, desde que o cliente nos contacta até ao momento em que o processo é 

escriturado.
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1.1 A empresa

A Decisões & Soluções é uma empresa de consultadoria financeira de dimensão 

nacional e internacional, de reconhecido prestígio e grande credibilidade, com protocolos 

exclusivos e uma relação privilegiada com as principais Instituições Bancárias e 

Financeiras que operam no nosso país.

Foi constituída em Outubro de 2003, com sede no Porto (Edifício Península) e é já 

líder no seu segmento de negócio em Portugal, contando já com cerca de 100 agências a 

nível nacional e estando já presente no Brasil desde o final de 2007.

É uma empresa especializada num serviço personalizado e independente de 

aconselhamento financeiro, tanto a particulares como a empresas, em créditos bancários, 

seguros e operações de investimento em activos financeiros.

“O seu objectivo principal é estar próximo das pessoas, aconselhando e 

apresentando as melhores e mais vantajosas soluções de financiamento, bem como as mais 

baixas prestações mensais para os seus créditos, sempre de uma forma personalizada, 

rápida e eficaz.”1

O meu estágio decorreu numa das Agências da Decisões & Soluções, localizada em 

Aveiro, que passo a apresentar de seguida.

Denominação Social: Geodecisão, Serviços de Consultadoria Financeira, Lda

Sede: Edifício Ana Vieira, Av. Dr. Lourenço Peixinho, 63 – 4º, Sala A 3800-165 Aveiro

Actividade: Prestação de serviços de consultadoria financeira

Directora de Agência: Maria Isabel Ferreira Tavares

Esta Agência, no meu período de estágio era constituída a nível interno pela Agente 

e Gestora de Clientes, Maria Isabel Ferreira Tavares, que foi a minha orientadora de 

estágio na empresa, por uma administrativa, Ângela Cristina Marques e por mim, 

estagiária. Ligados externamente à Agência estavam 5 consultores financeiros e alguns 

                                                          
1 In www.decisoesesolucoes.com, site da empresa.
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consultores comerciais.

Nesta Agência há de entre os serviços disponíveis uns que têm uma maior 

relevância e peso, como é o caso do Crédito à Habitação, quer em termos de Crédito Novo, 

quer em termos de Transferências de Crédito à Habitação. Também o Crédito Pessoal e 

Automóvel têm algum peso assim como o Financiamento a Empresas.

A escolha da D&S surgiu por ser uma empresa de renome nacional e internacional 

e por desenvolver a sua actividade na área de consultadoria financeira, que é uma área que 

aprecio bastante. É uma empresa que oferece aos seus clientes (particulares e empresas) 

um serviço de aconselhamento personalizado e independente, em todo o tipo de operações 

financeiras, procedendo à negociação com diversas Instituições Bancárias, garantindo a 

melhor solução para o cliente. E também por ser uma actividade dinâmica.

1.2 Descrição dos Objectivos do Estágio

 Um dos objectivos é ter capacidade de aconselhar e apresentar aos clientes 

as melhores e mais vantajosas soluções de financiamento, bem como as 

mais baixas prestações mensais para os seus créditos, permitindo-lhes a 

máxima poupança mensal e global, isto sempre de forma personalizada, 

rápida e eficaz.

 Aconselhar em cada operação de financiamento, a Instituição que apresenta 

as melhores condições de crédito e ser um intermediário entre o cliente e 

essa instituição. O que implica obter um conhecimento o mais completo 

possível de todos os produtos e serviços financeiros disponibilizados por 

cada uma das Instituições.

Durante o tempo de realização do estágio tive contacto as seguintes formas de 

financiamento: Crédito ao consumo (Crédito Pessoal; Crédito Consolidado; Cartões de 

crédito) e Crédito à Habitação. 

Tive alguma percepção sobre quais os documentos necessários, como inserir os 

dados para cada proposta no programa de gestão específico da empresa, e qual o percurso 
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do processo desde que o cliente nos contacta até ao momento em que é escriturado.

1.3 Calendarização das actividades realizadas

O estágio teve início em 5 de Novembro de 2007 e terminou em 30 de Abril de 

2008. Durante o período de estágio estive na Agência de Aveiro da Decisões e Soluções.

No quadro que se segue é feita uma breve descrição das actividades realizadas 

durante o período de estágio nesta Agência:

Tabela 1 – Calendarização das Actividades realizadas no estágio

Mês Actividades

Nov. 2007

 Conhecer a empresa

 Conhecer todas as Instituições Bancárias e Financeiras com quem a empresa 

tem Protocolos

 Ter acesso a todos os documentos usados diariamente para a contratação dos 

serviços da empresa

 Conhecer todos os documentos dos clientes necessários para cada um dos 

serviços

 Conhecer todos os códigos e referências internas necessárias para abrir os 

processos 

 Aprender a receber os clientes e a dar-lhes a conhecer o serviço que procuram 

 Conhecer e aprender a utilizar o programa de gestão específico da empresa

Dez. 2007
 Ter contacto directo com o serviço: crédito pessoal

 Gestão de todo o processo relativo a este serviço

Jan. 2008
 Ter contacto directo com o serviço: crédito consolidado sem hipoteca

 Gestão de todo o processo relativo a este serviço

Fev. 2008
 Ter contacto directo com o serviço: cartões de crédito

 Gestão de todo o processo relativo a este serviço

Mar. 2008
 Ter contacto directo com o serviço: Transferência de Crédito à Habitação

 Acompanhamento de todo o processo relativo a este serviço

Abr. 2008
 Ter contacto directo com o serviço: Crédito à Habitação

 Acompanhamento de todo o processo relativo a este serviço

Fonte: Elaboração Própria
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Capítulo 2 – Endividamento das Famílias

Neste capítulo irei focar o tema do meu relatório de estágio que é o Endividamento 

das Famílias Portuguesas, primeiramente farei o enquadramento teórico, generalizando o 

tema e fazendo referência a estudos já realizados sobre o endividamento dos consumidores, 

mencionando os principais autores que se dedicam ao estudo e aprofundamento deste tema. 

Numa segunda parte deste capítulo irei realizar um estudo empírico, realizado por mim 

através de dados obtidos durante o período de estágio na Decisões e Soluções. O objecto é 

verificar quais as variáveis demográficas e socioeconómicas que mais influenciam o 

endividamento, assim como o perfil do devedor. 

2.1 – Enquadramento Teórico: Endividamento dos particulares

O Endividamento dos particulares é um tema relativamente recente em Portugal e 

por essa razão não foi muito fácil encontrar grandes registos, estatísticas e dados de modo a 

poder aprofundar muito este tema. Começarei por fazer uma referência à história bancária, 

ao surgimento das Instituições de crédito, uma vez que são estas que depois realizam as 

operações de crédito aos consumidores e depois darei especial ênfase ao surgimento do 

crédito aos consumidores e a todos os conceitos mais importantes a este associados.

2.1.1 História da Banca

O primeiro banco que surge em Portugal data do ano de 1821, surge na capital, 

tendo o nome da mesma – Banco de Lisboa – este banco surge com o objectivo de “prestar 

auxílio financeiro ao estado e de expurgar o sistema monetário, a moeda de má qualidade 

surgida no País em consequência do longo período de guerra antecedente” (Reis, 1996, p. 

18). A guerra a que se referem é a Guerra Peninsular/Invasões Francesas e ainda a 

Revolução Liberal que originaram uma crise profunda no País e que de certa forma abrem 

caminho à Monarquia Constitucional que se iria extinguir mais tarde dando origem em 

1910 à Proclamação da I República.

Entretanto após a criação do Banco de Lisboa dá-se a criação uns anos mais tarde, a 

partir de 1838, de diversas companhias financeiras, entre elas a Companhia Confiança 
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Nacional, que irá em 1846 fundir-se com o Banco de Lisboa dando origem ao Banco de 

Portugal. Durante três décadas surgem em Portugal cerca de 50 bancos. Apesar de serem 

muitos os bancos, estes são de escala reduzida e muitos acabam por desaparecer, 

decretando falência muitos deles ao longo dos anos, alguns devido a crises que se foram 

constatando ao longo do Século XIX. Durante essas assiste-se a uma tendência que se 

prolonga ao longo do Século XX, um intenso processo de fusões (Mendes, 2002).

Nas primeiras décadas do Século XX, a Banca vê-se confrontada com um período 

difícil por vários motivos políticos, militares e económicos, até que em 1925 são apenas 24 

os bancos existentes em Portugal. Apesar de ser um número muito reduzido é ainda 

considerado por muitos um exagero, pois assistia-se no país a um atraso económico e 

também a actividade bancária era ainda deficitária.

Por forma a contribuir para uma organização da actividade bancária até ao 

momento inexistente, em 1925 tomam-se Medidas Legislativas, sendo promulgado o 

Decreto-lei nº 10474 em 17 de Janeiro, que é a 20 de Março de 1925 substituído pelo 

Decreto-Lei nº 10634 dessa data e que regula o exercício de operações de comércio 

bancário. Este documento distingue bancos de casas bancárias e estabelece o mínimo de 

capital para a criação de bancos ou de casas bancárias. Algumas casas bancárias acabam 

por se transformar nos mais importantes bancos. 

Com a Ditadura Militar em 1926 e com o Estado Novo em 1933 começa-se a 

assistir a um controle muito mais rígido por parte do estado, deste tipo de actividade. Com 

todas estas alterações, em 1950 apenas existem 18 bancos e 14 casas bancárias, isto devido 

ao Pós II Grande Guerra Mundial que origina a que os bancos se concentrem para poderem 

sobreviver no mercado. 

Após 1950 e até ao 1974 dá-se em Portugal aquilo a que os historiadores chamaram 

de “Anos de Ouro” da Economia Portuguesa. É nesta altura que são criados os Planos de 

Fomento, que originam o Banco de Fomento Nacional, que foi criado pelo Estado com 

vista a promover o desenvolvimento e a facilitar os investimentos. Os objectivos da criação 

deste banco eram: “ a prática de operações bancárias e financeiras, em especial, a 
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concessão de crédito a M/L prazo, com vista ao desenvolvimento económico do país; e a 

concessão de crédito industrial, predial, agrícola, exceptuando o mútuo, e pecuário” 

(Mendes, 2002, p. 45).

Em meados dos anos 60, o Estado têm de intervir, de forma a orientar o mercado 

que devido a uma grande concorrência interbancária se havia desorientado. O Estado tenta 

assim reorganizar e regulamentar algumas das operações bancárias, destacando-se o 

Decreto-Lei nº 46492, de 18 de Agosto de 1965, uma das formas encontradas pelo Estado 

esse efeito.

Em 1975 dá-se o fenómeno das nacionalizações, e todos os bancos são 

nacionalizados, à excepção de três bancos estrangeiros que se mantêm na iniciativa 

privada. Em 1983 existem apenas 16 instituições bancárias, as 3 estrangeiras privadas e as 

restantes 13 nacionalizadas. Até 1989 surgiram novas instituições mas a maioria das 

instituições bancárias continuam detidas pelo Estado. Entretanto em 1986 Portugal tinha 

aderido à CEE/EU e com esta adesão o País assistiu à internacionalização da sua 

economia.

É a partir de 1976 que surgem os principais regulamentos por parte do Estado para 

uma maior organização da actividade bancária e com estes regulamentos começa a surgir 

os conceitos de crédito a particulares com uma maior ênfase e mais explícitos.

Em 1990, dá-se o fenómeno contrário ao do ano de 1975, ou seja, começa uma 

campanha de Privatizações, e em 1997 são 61 os bancos que operam no País, são uma 

pequena percentagem deles ainda detida pelo Estado. Os bancos existentes hoje em dia e 

nas últimas décadas enfrentaram um processo de fusões que muitas vezes eram uma 

estratégia dos bancos para alcançar e manter o sucesso, para fazer face à grande 

competitividade e à vasta oferta de produtos financeiros. 

Há diversa legislação que desde o século XX, mais concretamente depois da década 

de 70, foi sendo promulgada pela Assembleia da República e que se mostrou muito 

importante para melhor ser aplicado o conceito de crédito a particulares, nomeadamente 

crédito à habitação e crédito ao consumo que são as duas formas de crédito aos 

consumidores.
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2.1.2 Surgimento do Crédito aos Consumidores 

O crédito surge nos Estados Unidos e é como que importado para Portugal alguns 

anos mais tarde, começando o conceito a fazer-se notar no nosso País a partir da década de 

90, do Século XX. “Se queremos ir à procura das suas raízes e das suas formas hoje mais 

comuns, é aos EUA que nos devemos remeter. (…) Uma cultura de menor aversão ao risco 

facilitou também a expansão do crédito nos EUA a partir do final do século XIX e 

sobretudo ao longo do século XX. (…) A expansão do crédito é mais tardia na 

generalidade dos países europeus, traduzindo, de certo modo, uma “americanização” das 

sociedades europeias, presente também em outros aspectos económicos, sociais e 

culturais.” (Marques, 2000, p. 16)

Nos Estados Unidos o conceito crédito ao consumidor surge com maior ênfase no 

início do século XX, mas a contratação e a concessão de empréstimos foi mais tarde, há 

autores que dizem que houve uma “credit revolution of the 1920s” (Calder, 1999, p. 38). 

“O montante do crédito aos consumidores cresceu continuadamente na 

generalidade dos países, atingindo nos EUA 1 331,7 biliões de dólares, em 1998, país onde 

o número de processos de falência subiram também ao longo da década, passando de 718 

107 processos, em 1990, para 1 350 118, em 1997. O crédito contagiou a Europa a um 

ritmo mais lento. Na Holanda, por exemplo, os saldos em dívida passaram de 76% do 

rendimento disponível em 1990 para 116%, em 1998, e em Portugal de 20% para 80%, em 

1999” (Marques, 2000, p. 1). 

2.1.3 Noção de crédito aos consumidores

O crédito aos consumidores compreende todo o empréstimo a particulares que não 

se destine a uma actividade económica e profissional, contrapondo-se assim ao crédito às 

empresas.
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2.1.4 Duas formas de crédito aos consumidores: Crédito ao Consumo e 

Crédito à Habitação

2.1.4.1 Crédito ao consumo

O crédito ao consumo compreende todo o crédito concedido para consumo de bens 

ou fornecimento de serviços. Alguns tipos de créditos que são considerados créditos ao 

consumo são os cartões de crédito, o crédito pessoal muitas vezes usado para a aquisição 

de móveis, férias, equipamentos informáticos ou electrodomésticos. O crédito automóvel é 

um dos créditos ao consumo que os portugueses apreciam. A conta ordenado é outra forma 

de crédito ao consumo, permite que a pessoa levante até um montante equivalente ao seu 

ordenado líquido como forma de antecipar o recebimento da quantia. 

O Decreto-Lei n.º 359/91, de 21 de Setembro aplica-se aos contratos de crédito ao 

consumo e procede à transposição para o direito interno das Directivas do Conselho das 

Comunidades Europeias n.os 87/102/CEE, de 22 de Dezembro de 1986, e 90/88/CEE, de 

22 de Fevereiro de 1990. Decorre dos mencionados diplomas comunitários a adopção da 

taxa anual de encargos efectiva global, com base na qual será calculado o referido custo do 

crédito, tendo em atenção os encargos a suportar e o crédito a conceder, no contexto de 

uma mesma operação, em momentos diversos, permitindo-se, deste modo, uma análise 

comparativa de ofertas afins em todo o espaço comunitário. São igualmente definidos os 

requisitos do contrato de crédito, que constituirão um conjunto de garantias adicionais para 

o consumidor.

Gráfico 1 – Crédito ao consumo e outros fins
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2 a. Compreende dados apenas até Agosto de 2008
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Tem-se registado nos últimos anos um significativo desenvolvimento do fenómeno 

do crédito ao consumo, a que correspondem um crescimento notório da oferta e a adopção 

de novas formas de crédito. Afigurava-se imprescindível regular as condições em que se 

realiza a publicitação do crédito, sendo igualmente necessário estabelecer mecanismos que 

permitam ao consumidor conhecer o verdadeiro custo total do crédito que lhe é oferecido. 

Crédito ao Consumo – Crédito Pessoal

O Crédito Pessoal é uma forma de obtenção de crédito rápido cada vez mais usual 

nos dias que correm. São créditos com plano financeiro e são concedidos por prazo fixo, 

sendo o reembolso feito em prestações, em geral mensais, fixas de capital e juro. Há muitas 

Instituições Financeiras que quase se especializaram em Crédito Pessoal, um crédito que 

em muitas delas basta fazer um telefonema para essa Instituição e consegue-se um crédito, 

se este for aprovado. 

Também as Instituições Bancárias tem o crédito pessoal no seu leque de produtos, 

mas são muito mais exigentes, pois para pedir um crédito pessoal não é obrigatório dar-se 

nenhum bem como garantia e portanto é um crédito de muito risco. Daí que haja empresas 

especializadas neste tipo de crédito que para fazer face a esse risco cobram taxas muito 

elevadas, mas que para muitas pessoas que necessitam de um crédito rápido é uma 

alternativa também rápida e em alguns casos ajuda preciosa. 

Crédito ao Consumo – Crédito Consolidado

O crédito consolidado reúne, num único crédito, todos os créditos que o cliente 

possui, podendo incluir cartões de crédito também. Assim o cliente passa a pagar uma 

única prestação, que será sempre inferior ao somatório de cada uma das prestações 

individuais, equivalentes aos diversos empréstimos contraídos. O cliente paga assim uma 

única prestação, num único banco, com uma taxa de juro mais baixa e uma prestação 

mensal também mais baixo, podendo requerer um prazo mais alargado.

Crédito ao Consumo – Cartão de Crédito

O Cartão de Crédito é uma forma de pagamento electrónico. Este cartão é regra 

geral de plástico e tem de conter alguns dados fundamentais, relativos ao cliente e ao banco 

onde tem a conta bancária e também sobre a identidade que criou o cartão. Esses dados 
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geralmente são: o nome do titular (titular da conta bancária referida no mesmo cartão), o 

número do cartão (que é um número único do cartão que tem como objectivo a 

identificação do cliente), a data de validade do cartão e a data de quando o cliente 

requisitou o cartão, no verso do cartão tem um espaço indicado para a assinatura do cliente, 

um número de segurança e uma banda magnética que permite identificar electronicamente 

todos os dados por detrás da criação do cartão.

Este cartão tem várias funcionalidades, por exemplo permite ao cliente pagar numa 

qualquer loja que tenha equipamento que aceite o pagamento por este tipo de cartão as suas 

compras, há cartões deste tipo que até permitem parcelar o pagamento. Este cartão tem um 

limite de crédito que é calculado de acordo com os rendimentos mensal do cliente e até 

algumas despesas mensais que o cliente tenha de cumprir, como por exemplo a prestação 

da casa, ou do automóvel. É uma linha de crédito revolving uma vez que o crédito se vai 

renovando à medida que o cliente for liquidando a sua dívida criada com o uso do cartão. 

Quando a dívida é extinguida o cliente volta a ter acesso ao plafond atribuído inicialmente, 

para voltar então a usa-lo.

2.1.4.2 Crédito à Habitação

O Crédito à Habitação está regulamentado nos seguintes diplomas, Decreto-Lei nº 

349/98 de 11 de Novembro de 1998, Lei nº 16-A/2002 de 31 de Maio de 2002 e Decreto-

Lei nº 305/2003 de 9 de Dezembro de 2003.

Existiram vários regimes de crédito à habitação, o Regime geral de crédito, Regime de 

crédito bonificado, Regime de crédito jovem bonificado, Regimes de Crédito à Habitação 

Específicos, como é o caso do Crédito Poupança-Emigrante, Crédito à habitação para 

deficientes, Poupança-Habitação e os Créditos Complementares. São exemplos deste tipo 

de créditos os créditos intercalares como: os Créditos para Sinal, os Créditos para troca de 

Habitação, os Créditos para aquisição de terreno; e financiamento para aquisição de 

garagens e parqueamentos. Existem outros produtos associados ao Crédito à Habitação, 
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como sejam, as contas poupança-condomínio, o financiamento para mobilar a casa própria 

ou o financiamento para obras (crédito comercial).

Em 2003, o Decreto-Lei nº 305/2003, de 9 de Dezembro revoga os regimes 

bonificados.

O crédito à habitação é uma linha de financiamento destinada a agregados 

familiares que pretendam adquirir, construir ou realizar obras de conservação ordinária, 

extraordinária ou de beneficiação em fogo ou em partes comuns do edifício destinado à 

habitação, permanente, secundária ou para arrendamento ou que pretendam adquirir 

terreno para construir habitação própria e permanente.

Nas condições de empréstimo temos de ter em atenção quais as modalidades 

relativamente a vários factores, nomeadamente, o montante a emprestar, o prazo de 

financiamento, a amortização ou forma de pagar, a taxa de esforço (a prestação máxima 

que possa pagar) e a taxa de juro, ou seja o custo do empréstimo. 

O crédito à habitação e o crédito ao consumo são as principais fontes de 

endividamento.

O endividamento resulta sobretudo do crédito à habitação, que representa 75% do 

crédito concedido a particulares. No crédito ao consumo (25% do crédito concedido), 

predomina a aquisição de veículos automóveis, seguindo-se a aquisição de bens para o 

conforto do lar (electrodomésticos e mobiliário) (Marques e Frade, 2004). 

2.1.5 Endividamento e Multiendividamento

Associado ao crédito, surgem outros conceitos, entre estes o endividamento. O 

endividamento dos particulares é o saldo devedor do agregado familiar, compreendendo 

uma ou mais dívidas em simultâneo, sendo neste caso também designado por 

multiendividamento. Este conceito está normalmente associado a dívidas contraídas 

perante Instituições de crédito, normalmente na forma de crédito ao consumo (para 

aquisição de bens e serviços) e de crédito à habitação (detêm a maior percentagem do 
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endividamento dos particulares). Apesar disto o endividamento na sua globalidade pode 

incluir ainda outros tipos de dívidas que não apenas as de crédito, como é o caso, por 

exemplo, de dívidas fiscais. 

Na década de 90 do século XX, os conceitos acima descritos vulgarizaram-se, 

passando a ser usados de uma forma mais acentuada. É durante esta década que se verifica 

uma maior dinâmica no consumo privado, assistindo-se assim a um crescimento 

exponencial da taxa de endividamento familiar, uma vez que a prioridade na época das 

famílias era a aquisição de habitação e isso engrossou a parcela de endividamento dos 

agregados familiares devido aos montantes elevados que estas aquisições exigem e que 

muitas das famílias não possuíam no imediato.

A expansão do crédito de forma acelerada provocou alterações estruturais ao nível 

da oferta de crédito. É nesta altura que se dá o processo de liberalização do sistema 

financeiro português, em particular do sistema bancário havendo uma reorientação do 

crédito bancário para os particulares, uma acentuada quebra nas taxas de juro e na taxa de 

inflação, uma maior agressividade das campanhas de publicidade para a concessão de 

crédito e a eliminação progressiva dos mecanismos de controlo administrativo limitativos 

da concorrência, como era o caso da “Política de Limites de Crédito”, que vigorou entre 

1978 e 1990. (Luz, 1992)

Tudo isto estimulou um aumento da concorrência e o desenvolvimento do 

segmento de crédito a particulares, intensificou a concorrência no mercado interbancário e 

verifica-se uma perda de importância relativa do crédito a empresas. Os bancos apostaram 

neste novo segmento de mercado (crédito a particulares), pois este apresentava um enorme 

potencial de desenvolvimento e era um segmento até ao momento considerado marginal ou 

residual, sendo assim uma boa aposta a explorar. Para aumentar ainda o número de 

contratos de crédito houve a implementação de um sistema de taxas de juro subsidiadas, 

com o intuito de as famílias de classes de rendimentos inferiores terem uma maior 

facilidade de acesso ao crédito à habitação. (Martins e Villanueva, 2006)
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Também a legislação sobre os arrendamentos nessa década era de tal forma 

dissuasora, que originou que houvesse uma escassez de casas para arrendamento. (Ribeiro, 

2007)

Mas nem só do lado da oferta de crédito se verificaram alterações, a procura de 

crédito registou também uma outra dinâmica, as pessoas passaram a ver o crédito como 

uma resposta às necessidades dos seus agregados familiares, pois permite a antecipação de 

rendimentos, que por sua vez conduz a uma antecipação de consumos (habitação, 

automóvel, mobiliário, electrodomésticos, computadores, etc.), há uma alteração na forma 

de gestão corrente do orçamento familiar por exemplo com o uso dos cartões de crédito. As 

famílias acabam por se iludir com a emergência deste conceito que é o crédito, pois o 

crédito é uma forma de conferir status e facilita a camuflagem da estratificação social.

Tabela 2 – Crédito a Particulares (em percentagem)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20083

Crédito a particulares 29,2 21,2 11,7 11,6 9,6 9,2 9,8 9,9 9 8,1
Para aquisição de habitação 30 20,2 14,5 15,9 11,8 10,5 11,1 9,9 8,5 7,4
Para consumo e outros fins 27 23,8 4,4 0,6 2,4 4,4 4,5 10,1 11,3 10,6

Fonte: Banco de Portugal

Note-se que tem sido crescente a participação das famílias desde a década de 90 no 

mercado de crédito, tendo continuado a aumentar entre 2000 e 2006, sendo também 

crescente o grau médio de endividamento, tendo registado o endividamento valores de 

129%4 do rendimento disponível em 2007. Verifica-se que o crédito à habitação tem 

mostrado uma descida ligeira, ao contrário do crédito ao consumo e outros fins que tem 

vindo a aumentar moderadamente. 

Este abrandamento do crédito à habitação ficou a dever-se em muito à subida das 

taxas de juro iniciada no final de 2005. Um dos motivos que pode ser apontado para a 

subida do crédito ao consumo foi o facto de as vendas de veículos ligeiros de passageiros 

registarem um crescimento em 2007, e pelo facto de o novo quadro fiscal que entrou em 

vigor em Julho de 2007 (programa de incentivos fiscais ao abate de veículos em fim de 

                                                          
3 Compreende apenas os meses de Janeiro a Agosto de 2008
4 Banco de Portugal, 2008
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vida), ter motivado a antecipação das decisões de compra de automóvel, nos segmentos 

mais altos, e um adiantamento, nos segmentos mais baixos, determinando um perfil intra-

anual particularmente irregular das vendas de veículos de passageiros ajustadas pelo efeito 

de qualidade. (Banco de Portugal, 2008)

Como o crédito automóvel está inserido no crédito ao consumo, podemos pensar 

que parte da subida do crédito ao consumo se deve a este aumento de vendas de 

automóveis.

Devido também à crise financeira do verão de 2007, que foi originada pela 

deterioração do mercado de crédito hipotecário de alto risco dos EUA, é de se esperar que 

o acesso ao crédito seja mais restritivo, implicando assim uma avaliação muito mais 

cuidada do risco de crédito e também uma subida dos custos de financiamento. Todas estas 

situações podem originar desequilíbrios nos orçamentos das famílias, e isto comporta 

riscos de abrandamento do consumo privado e de subida do número de situações de 

incumprimento nos empréstimos a particulares. Naturalmente, este problema é mais sério 

nos países onde os níveis de endividamento das famílias são mais altos, como é o caso de 

Portugal, e onde predominam os contratos com taxa de juro variável. (MFAP, 2007)

Mas não só as crises internacionais e as taxas de juro são um problema crescente 

para as famílias portuguesas endividadas, também a taxa de desemprego representa um 

problema, pois se esta se mantiver em níveis elevados por um período alargado, muitas 

famílias poderão ser expostas a uma situação financeira mais delicada.

Ao longo dos últimos anos foram detectadas situações de famílias mais vulneráveis 

a alterações micro e macroeconómicas, tais como os estratos de população mais jovens e 

de mais baixo rendimento. Estas situações tenderão a ser mais sensíveis a eventuais 

choques desfavoráveis, como sejam, um aumento continuado do desemprego, uma subida 

significativa das taxas de juro e uma queda de preço no mercado imobiliário. (Farinha e 

Noorali, 2005)

Existe ainda evidência de que foram precisamente estes estratos mais jovens que 

mais contribuíram para o aumento do endividamento e que por isso mesmo serão 
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igualmente os mais prejudicados caso se verifiquem algumas das alterações indicadas 

acima, nomeadamente a subida significativa das taxas de juro, como podemos verificar no 

Gráfico 2 apresentado de seguida. Estas famílias mais jovens tenderão a reduzir 

significativamente o seu consumo, se se continuar a verificar a actual conjuntura.

Gráfico 2 – Taxa de juro de empréstimos5 a particulares
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Fonte: Banco de Portugal6

Mas de certa forma esta situação não põe ainda em causa a estabilidade financeira 

uma vez que segundo os bancos este conjunto de famílias representa uma parte muito 

reduzida da sua carteira de clientes. No entanto, as perturbações observadas nos últimos 

meses tornaram claro que é necessário uma reflexão sobre o modo de funcionamento do 

sistema financeiro global e a sua regulação. (Farinha, 2007)

Ainda que a actual situação financeira das famílias possa não representar um risco 

muito elevado para a estabilidade financeira no curto prazo, o facto das famílias, 

fortemente endividadas, estarem mais sensíveis à evolução da taxa de juro, implica que a 

volatilidade do consumo poderá aumentar, no caso de ocorrer uma subida acentuada da 

taxa de juro e/ou do desemprego. Esta situação poderá também ter implicações sobre a 

estabilidade financeira. (Farinha e Noorali, 2005)

                                                          
5 Referente a TAEG a 3 meses
6 a. Dados até Agosto de 2008
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Farinha e Noorali estudam a propensão ao endividamento segundo um modelo do 

ciclo de vida de um indivíduo e, à luz desse modelo, verificam que será especialmente nos 

indivíduos mais jovens, muito endividados, com rendimentos baixos e propensão elevada a 

transitar para uma situação de desemprego, que poderão surgir as situações mais 

preocupantes de endividamento. 

Na actual conjuntura económica verificamos uma constante subida das taxas de 

juro, o que revela um facto preocupante para as famílias portuguesas, devido ao seu 

elevado nível de endividamento. Esse aumento reflecte-se num aumento da restrição de 

liquidez destas famílias endividadas. Importa referir que o impacto que se espera da 

continuada subida das taxas de juro deverá ser relativamente heterogéneo, não afectando 

todas as famílias endividadas da mesma forma, nem na mesma proporção, pois como já 

vimos há famílias endividadas muito mais vulneráveis a esta subida da taxa de juro. 

Para uns o endividamento é um caso preocupante, para outros é uma consequência 

da sociedade desenvolvida em que vivemos e tendo origem em contratos celebrados de 

forma racional e disciplinada, não representam um caso tão preocupante como alguns 

defendem. A Comissão Europeia estima que a dívida das famílias em Portugal poderá 

representar 70 ou 80% do PIB, contudo estes valores não são considerados por alguns 

negativos, pois o acesso ao crédito traz também benefícios, uma vez que lhes permite 

satisfazer necessidades presentes pela antecipação e utilização de recursos futuros muitas 

vezes aceder a bens essenciais. (Portal do Governo, 2006)

O que é facto é que, por exemplo, a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa 

do Consumidor – tem recebido de forma crescente nos últimos anos contactos de famílias 

endividadas que procuram ajuda, aconselhamento por já se encontrarem ou numa situação 

limite de endividamento ou já em situação de sobreendividamento ou incumprimento. Ou 

outro exemplo são os leilões de casas por pagar, por as famílias não terem condições e 

rendimentos para cumprir com os seus compromissos relativos ao pagamento das 

prestações da mesma, que hoje em dia já se tornou num bom negócio, cresceu de forma 

expressiva este tipo de eventos. O facto é que de facto há razões para haver preocupações 

com o endividamento das famílias, neste momento o crédito mal parado está a crescer a um 
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ritmo maior do que a concessão de crédito, e isto já deveria ser um sinal mais do que 

alarmante. 

Para o Governo Português o que os preocupa não é o endividamento dos 

consumidores, mas o modo como estes se endividam e a susceptibilidade de este 

endividamento se transformar em endividamento excessivo. (Portal do Governo, 2006)

Em 2006, o Governo inaugura o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos 

Consumidores – GOEC. O Governo pretende acautelar situações de endividamento 

excessivo que advenham de situações de circunstância da vida, alterações inesperadas que 

provocam uma quebra do rendimento e a impossibilidade de cumprir com as obrigações.

Como diz o Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor: 

“É inevitável neste contexto referir os recentes e sucessivos aumentos das taxas de juro ao 

crédito à habitação, com reflexo nas taxas EURIBOR, às quais estão indexadas as taxas 

contratuais do crédito imobiliário de taxa variável que constituem a maioria em Portugal e 

o alerta lançado pela Comissão Europeia classificando a situação como ‘inquietante’ para 

as famílias com este tipo de empréstimo”.

Gráfico 3 – Taxa de juro de Curto prazo (EURIBOR)
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7 a. Dados até 20 de Outubro de 2008 
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O grande aumento da taxa EURIBOR a partir de 2005 agravou o valor das 

prestações dos empréstimos à habitação, as quais têm a taxa de juro indexada à taxa 

EURIBOR e para algumas famílias tem sido um motivo de preocupação.

O aumento desta taxa verificou-se num clima de pouca confiança dos agentes 

económicos e pelo surgimento de uma crise vista como uma crise mundial no final do 

verão de 2008 e que afectou de forma drástica a economia de muitos países considerados 

potencias mundiais.

Mas com todos os esforços desses países e de Portugal e de todos os planos 

propostos para superar a crise, em Outubro de 2008 foi possível diminuir estas taxas 

(Tabela 3) e confortar um pouco quem via as prestações dos seus empréstimos aumentarem 

de dia para dia.

Tabela 3 – Taxa de juro de curto prazo (EURIBOR) do mês de Outubro de 

2008

Dias 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20
EURIBOR 
(3 meses) 5,29 5,33 5,34 5,35 5,38 5,39 5,39 5,38 5,32 5,24 5,17 5,09 5,05 5

EURIBOR 
(6 meses) 5,41 5,42 5,42 5,42 5,44 5,44 5,45 5,43 5,37 5,3 5,24 5,16 5,12 5,06

Fonte: Banco de Portugal

O sucessivo aumento do endividamento ao longo dos últimos anos começou a 

tornar-se uma preocupação para alguns e verificou-se o aumento de procura por parte dos 

endividados de organismos que os pudessem ajudar e aconselhar a ultrapassar as 

dificuldades em cumprirem com os encargos dos seus empréstimos.

Por isso, o Governo através da criação deste Gabinete pretende informar e orientar 

o consumidor no mercado de crédito, para ajudar a evitar casos graves de endividamento. 

Já existiam estruturas para prestarem este tipo de serviço aos consumidores, mas estas 

estruturas geralmente estão mais vocacionadas para as situações de incumprimento dos 

consumidores do que propriamente para os ‘educar’ para a utilização do crédito de forma 

responsável. Isto acontece porque os consumidores só se dirigem a estas estruturas quando 

já estão numa situação limite, e não vêm este tipo de associações e institutos como uma 

forma de aconselhamento e de informação acerca dos contratos de crédito, mas como um 
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bote salva-vidas quando estão prestes a afundar-se no excessivo endividamento a que se 

sujeitaram. Com a criação deste Gabinete o Governo pretende inverter esta tendência. 

Os técnicos do GOEC constataram que as situações de endividamento excessivo se 

verificam principalmente em famílias que acumulam créditos, apontando isto como a 

origem dos problemas de muitas famílias com endividamento excessivo. Sendo este 

acumular de créditos originado por situações imprevistas da vida das famílias ou por 

apenas um consumismo compulsivo e descontrolado das famílias.

Tal como refere Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do 

Consumidor: “ o endividamento dos consumidores, é sem dúvida, uma doença social que 

precisa ser combatida. As famílias têm muitas dificuldades em gerir os seus orçamentos 

familiares. Os padrões de consumo hoje estão em níveis muito superiores aos de há meia 

dúzia de anos atrás.” Vejamos o exemplo das despesas mensais que agora uma grande 

parte das famílias tem com a internet, TV cabo ou os telemóveis e que há alguns anos atrás 

não se verificam de forma tão intensa, pois eram poucas as famílias que tinham acesso a 

estas tecnologias que hoje em dia são indispensáveis no dia-a-dia de muitos portugueses.

Falta aos portugueses educação financeira de forma a prevenir o endividamento 

excessivo. Tal como diz o Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do 

Consumidor: “ é necessário trabalhar ao nível da prevenção, educar os consumidores, 

ensiná-los a gerir o seu orçamento familiar, os prazos e planos de pagamento, alertá-los 

para as desvantagens de um consumo excessivo, chamar-lhes a atenção para o supérfluo, 

educá-los sobre a publicidade, sensibilizar as instituições financeiras, Bancos e SFAC, para 

uma actividade creditícia responsável, no âmbito de responsabilidade social das empresas.”

O importante é que tudo isto não passasse de palavras bonitas vindas dos nossos 

governantes e fossem concretizadas em resultados positivos para as famílias portuguesas. 

Eu penso que são poucas as famílias que ao pensarem em contratar um crédito, seja ele à 

habitação ou ao consumo, tenham conhecimento de que existe este Gabinete criado pelo 

governo, assim como as demais Instituições criadas para o mesmo efeito ao longo dos 

tempos e que apenas têm conhecimento dos mesmos quando já estão no limite das suas 
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possibilidades e não sabem a quem recorrer e começam a procurar este tipo de Instituições 

para as ajudar, mas muitas das vezes quando o fazem já é tarde de mais e acabam mesmo 

por perder as suas habitação, no caso do crédito à habitação. 

É importante este tipo de estruturas serem mais divulgadas, terem mais publicidade, 

para que o seu objectivo pudesse ser atingido de forma eficiente, porque de facto o 

endividamento pode ainda não ser um caso preocupante para os bancos, pois a sua carteira 

de clientes que recorrem ao crédito é minoritariamente as famílias que têm um 

endividamento excessivo, mas hoje em dia até através da internet ou do telefone se pode 

pedir um crédito, principalmente um crédito ao consumo, e pode-se pedir em mais do que 

uma instituição ao mesmo tempo, isto origina o multiendividamento que acaba por se 

transformar num aperto financeiro para muitas famílias.

Talvez por existir este facilitismo em pedir um crédito ao consumo, esta vertente do 

crédito esteja a registar aumentos anuais, e muitos dos indivíduos que recorrem a este tipo 

de financiamento, fá-lo para poder pagar as prestações de outros empréstimos que já 

possui, alguns até são empresários em nome individual e recorrem ao crédito ao consumo 

como forma de aliviar uma situação difícil da sua actividade que mesmo assim poderá estar 

condenada ao fraco no curto ou médio prazo na mesma e muitas das vezes a decisão mais 

racional seria mesmo acabar com esse negócio que possui em vez de se afundar mais nele. 

O crédito ao consumo é muito amplo, pode ser solicitado para várias finalidades, e 

muitas vezes as famílias não revelam a verdadeira finalidade para o qual necessitam desse 

financiamento, pois se revelassem talvez não fosse concedido em tão larga escala como o 

é. Este é um crédito que devido ao facto de não ter que ser assegurado por uma garantia 

real, apresenta taxas elevadíssimas. E muitas vezes não correspondem à publicidade, as 

pessoas são iludidas pela publicidade expressiva, agressiva, apelativa e muitas vezes 

desresponsabilizante, e com os cartões de crédito então, quando o indivíduo vai a analisar 

bem, quando dá por si já tem além do empréstimo da casa e do automóvel, mais uns 5 ou 6 

créditos.
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É muito importante haver racionalidade e educação financeira nas famílias 

portuguesas, talvez fosse também importante haver uma entidade que regulasse este 

segmento de mercado – o crédito aos particulares – pois eu acredito que muitas famílias se 

encontram em situações difíceis devido à má fé de algumas Instituições de Crédito e falta 

de transparência dos seus produtos financeiros relacionados com créditos a particulares. 

2.1.6 Taxa de endividamento e Taxa de esforço

Há indicadores importantes quando falamos de endividamento, que são a taxa de 

endividamento e a taxa de esforço. 

A taxa de endividamento é um indicador da importância do endividamento na 

economia, sendo definido como o rácio entre o montante total do crédito ainda por liquidar 

(também chamado de ‘saldo da dívida’) e o rendimento disponível dos particulares, num 

determinado período (p.e., um ano). 

O grau de esforço é dado pelo rácio entre o serviço da dívida (juros mais 

amortização do(s) empréstimo(s)) e o rendimento disponível, também num determinado 

período (Frade, 2003). É através do grau de esforço que as entidade de crédito medem a 

capacidade que os particulares têm para poder pagar o valor das dívidas. 

Sendo que se essa taxa apresentar um valor até 30%, que é o representado pela 

maioria da população, e é considerado os melhores valores para este indicador, pelo que 

apesar disso as famílias não devem de se acomodar e o ideal é mesmo não ter qualquer 

dívida, pelo que estas famílias devem fazer um esforço para extinguir as dívidas.

Quando a taxa de esforço se situa entre os 30% e os 35%, também seria racional 

trabalhar para reduzir o valor das dívidas. Já quando a taxa se situa entre os 35% e os 40%, 

isto significa, muitas das vezes, que a família já vive num aperto financeiro e esse aperto 

não permite nenhuma mudança a nível estrutural ou na diminuição das receitas, o que 

representa algum perigo para este tipo de família, pois podem cair no caso do 
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sobreendividamento caso alterações deste tipo se verifiquem. Estas famílias devem reduzir 

imediatamente as dívidas.

Mas os casos mais graves são os casos em que as famílias apresentam uma taxa de 

esforço superior aos 40%, pois têm quase metade se não mais do seu rendimento 

comprometido para pagamento das dívidas, e assim fica quase impossível honrar os 

compromissos financeiros a que se propôs e pode mesmo dar-se o efeito de “bola de neve” 

dos empréstimos e financiamentos, caso a família não tenha um bom autocontrolo, 

disciplina e uma boa gestão orçamental. Famílias nesta posição devem reavaliar a sua 

conjuntura e fazer de tudo para diminuir as suas dívidas.

2.1.7 Sobreendividamento e Incumprimento

A expansão do crédito aos particulares suscitou a discussão sobre a sustentabilidade 

de um crescimento muito rápido da taxa de endividamento e sobre a eventual multiplicação 

dos casos de sobreendividamento. (Marques e Frade, 2004)

Muitas das vezes o conceito de endividamento é confundido com o conceito de 

sobreendividamento ou com o de incumprimento. O sobreendividamento também 

designado por falência ou insolvência de consumidores é o conjunto de razões que 

conduzem à impossibilidade de pagamento das dívidas, de uma forma durável ou 

estrutural, por insuficiência de rendimentos. 

Estas situações podem resultar de casos de desemprego prolongado ou não, de 

divórcio, de doença, entre outras situações inesperadas ou não, que implicam perda de 

rendimentos para o agregado familiar, algumas delas aumentos de despesas, o que implica 

menos rendimento disponível para fazer face ao mesmo ou maior montante de despesas.

O sobreendividamento pode ser activo – se o devedor contribui activamente para se 

colocar em situação de impossibilidade de cumprir com os pagamentos das suas dívidas –

ou passivo – se o devedor se encontra numa situação de impossibilidade de pagamento 

devido a situações inesperadas, como é o caso de desemprego, doença, divórcio, acidente, 

etc. 
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O incumprimento é o não cumprimento das dívidas contratadas, independentemente 

das razões que o justifiquem. Para as Instituições de crédito, um indivíduo entra em 

incumprimento a partir do momento em que atrasa três prestações do seu crédito e entra 

em incumprimento definitivo quando já não é possível haver mais renegociação e se inicia 

um processo judicial de cobrança coerciva.

As taxas de incumprimento nos créditos a particulares têm-se mantido 

relativamente baixas, estando mesmo a decrescer desde 2003. No entanto, no início de 

2003 e em meados de 2006 assistiu-se a uma subida no rácio de créditos em cobrança 

duvidosa na vertente habitação, tendo este movimento sido acompanhado por uma queda 

do mesmo rácio na vertente consumo. Embora estes padrões possam ser motivados por 

várias situações, eles são compatíveis com uma utilização do crédito ao consumo para 

regularização do serviço de dívida de crédito à habitação. (MFAP, 2007)

2.2 – Estudos já realizados a nível nacional e internacional e principais autores

A maioria dos estudos que consegui encontrar foi no site do Observatório do 

Endividamento dos Consumidores (OEC), em www.oec.fe.pt na secção de estudos e 

estatísticas. Também analisei dois estudos da Luísa Farinha, constantes nos boletins 

económicos do Banco de Portugal. Referenciarei o estudo coordenado por Maria Marques 

com a publicação do livro “O Endividamento dos Consumidores” e um outro coordenado 

por Catarina Frade sobre a relação entre desemprego e sobreendividamento. E é destes 

estudos que vou falar de seguida, mencionando os resultados de cada um e fazendo no final 

um resumo geral confrontando todos os resultados. A maior parte dos estudos analisa o 

perfil dos devedores e dos devedores em incumprimento.

Apesar do tema defendido neste relatório ser o endividamento, os estudos 

apresentados também fazem referência a casos de sobreendividamento e incumprimento 

porque desta forma ajuda a que possa referenciar os casos de maior vulnerabilidade e as 
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situações que podem levar a que um endividamento excessivo possa ser um problema 

grave para muitas famílias portuguesas, de certa forma ajuda a identificar os grupos de 

risco em relação ao endividamento.

O primeiro estudo O Endividamento dos Consumidores data de 2000 e foi 

coordenado por Maria Marques, tendo sido realizado no Centro de Estudos Sociais da 

Faculdade de Economia de Coimbra, ao abrigo de um Protocolo de colaboração celebrado 

com o Instituto do Consumidor, em Abril de 1998. Este estudo foi considerado “pioneiro 

sobre o problema da expansão do crédito aos particulares em Portugal e suas 

consequências em matéria de endividamento e sobreendividamento, em particular no que 

diz respeito às dificuldades sentidas no acesso a elementos estatísticos que permitissem 

caracterizar com rigor o endividamento e o sobreendividamento das particulares.” (OEC, 

2002a). 

Este estudo foi realizado a 217 560 contratos de duas importantes Instituições 

Financeiras e as situações de incumprimento representam cerca de 7% do total da carteira 

de clientes. Os bancos consideram que não é um caso de todo alarmante mas tem de ser 

“vigiado”. As conclusões deste estudo são as seguintes: o recurso ao crédito ao consumo é 

feito maioritariamente por homens, dentro dos 35 a 54 anos.

Verifica também que são os indivíduos dos grandes centros urbanos e das classes 

sociais mais elevadas que recorrem ao crédito. Embora sejam os indivíduos dos meios mais 

pequenos que têm mais dificuldades em pagar as dívidas. As causas de incumprimento 

mais relevantes são alterações da situação familiar (divórcio), do rendimento (desemprego) 

ou do património. 

A taxa de incumprimento é mais elevada nos “contratos de regime de crédito 

bonificado, no regime de amortizações em prestações crescentes, nos escalões de 

rendimento mais baixos e em situação de divórcio e separação judicial” (Marques, 2000).
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Nesta publicação, a autora aborda o tema do endividamento em vários outros 

países, traçando para alguns deles os perfis dos endividados e sobreendividados que 

moram nesses países. Farei uma breve referência a esses países, de forma a numa 

conclusão geral destes estudos poder estabelecer uma comparação entre Portugal e outros 

países, nomeadamente França, Bélgica, Finlândia e Estados Unidos da América.

A autora começa por referir a França, onde durante a década de 90 se verifica uma 

ligeira descida do número de famílias endividadas, devido um pouco ao fraco crescimento 

económico e às elevadas taxas de desemprego então registadas. Nota-se o inverso 

relativamente ao sobreendividamento, assistindo-se a uma subida do mesmo. Quanto ao 

perfil do indivíduo francês sobreendividado é o seguinte: são indivíduos com idades entre 

os 25 e os 40 anos, casados, empregados e operários, arrendatários ou com casa com 

empréstimo, recorrem mais ao crédito ao consumo para aquisição de automóvel e de 

electrodomésticos, sendo as principais causas da contracção do crédito o desemprego, a 

doença e o divórcio e são geralmente multiendividados.

No caso da Bélgica o endividamento é normalmente mais associado ao crédito à 

habitação, o nível de endividamento manteve-se estável, verificando-se uma ligeira 

diminuição do número de contratos de crédito ao consumo e o inverso, ou seja, um ligeiro 

aumento do crédito à habitação, esta conjuntura deve-se sobretudo ao clima de incerteza 

económica e também às elevadas taxas de desemprego verificadas. 

Relativamente ao perfil das famílias endividadas, são indivíduos com idade 

compreendida entre os 35 e os 54 anos, casados, com filhos, com estudos secundários 

superiores, empregados e a taxa de endividamento é de 35%. Os belgas sobreendividados 

têm também idades entre os 35 e 54 anos, são casados, com filhos, com estudos primários 

e secundários inferiores, empregados, arrendatários e a taxa de endividamento é de 45%. 

Na Finlândia predomina os contratos de crédito à habitação, verificou-se uma 

descida tanto no crédito ao consumo como no crédito à habitação mas é superior no crédito 

ao consumo. Houve uma retracção na procura de crédito devido ao desemprego elevado e 

também à perda de confiança dos consumidores. 
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Há um aumento do sobreendividamento sendo o perfil dos sobreendividados do 

país o seguinte: mulher, com uma média de 46 anos, casadas, com instrução básica, 

empregadas e com uma média de nove empréstimos, o que é um excesso.

Para finalizar temos os Estados Unidos da América onde se verifica um 

endividamento das famílias muito elevado, incidindo sobretudo no crédito à habitação. Os 

EUA são a sociedade onde o fenómeno de crédito revolving, associado ao crédito ao 

consumo mais se nota devido principalmente ao uso intensivo do cartão de crédito. 

Verifica-se o aumento do sobreendividamento. Relativamente ao perfil dos endividados e 

sobreendividados dos EUA este estudo não apresenta quaisquer dados.

No estudo Endividamento e incumprimento no crédito bancário ao consumo: um 

estudo de caso (OEC, 2002b), realizado no Centro de Estudos Sociais da Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra em 2002 a amostra centra-se em dados recolhidos 

junto de uma Instituição Bancária, relativos a 146 857 contratos de crédito ao consumo, 

nomeadamente o crédito pessoal, contratados maioritariamente (98,8%) entre 1998 e 2001.

O devedor perfil é homem, casado, com idade compreendida entre os 31 e os 50 

anos, contrata um montante entre 498,80€ e 2493,99€, para melhoramento, renovação ou 

equipamento do lar e aquisição de veículo. Relativamente à situação de incumprimento é 

dada como sem dimensão significativa, sendo o incumprimento nos escalões etários mais 

jovens, solteiros, nas situações de separação judicial e aquisição de electrodomésticos e 

para um valor de dívida actual até aos 498,80€.

Dados disponibilizados pela Direcção-Geral do Tesouro, relativos ao crédito 

habitação, estão na origem de um outro estudo do OEC também realizado em Coimbra, no 

Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em 

2000 – Crédito à habitação: Endividamento e incumprimento em Portugal (OEC,2002c). 

Neste estudo verificaram que entre 1999 e início de 2001 o número de contratos à 

habitação tinham diminuindo, tendo essa diminuição notando-se mais nos regimes de 

crédito bonificado. 
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Depois em 2001 o número de contratos volta a subir tendo sido celebrados nos três 

primeiros trimestres do ano 117 974 novos contratos, onde mais de metade são do regime 

geral. “Segundo o Banco de Portugal, o incumprimento no crédito à habitação, medido 

pelo rácio entre o montante do capital vencido e o total dos saldos devedores, tem-se 

mantido relativamente estável, ligeiramente acima de 1%.” (OEC, 2002-3). De acordo com 

este valor não consideram que o grau de incumprimento seja preocupante. 

O incumprimento tem um maior peso nos distritos de Setúbal, Lisboa, Porto e na 

Região Autónoma dos Açores. Os indivisos com contratos sob os regimes de crédito 

bonificado são os que mais entram em incumprimento. O indivíduo perfil de 

incumprimento tem entre 36 e 45 anos, é separado judicialmente e tem contratos em 

regime de prestações crescentes.

Ainda no ano de 2002, o OEC disponibiliza um novo estudo – O 

Sobreendividamento em Portugal (OEC, 2002d) – também realizado na Cidade de 

Coimbra. Desta vez os dados recolhidos são referentes a processos de sobreendividamento 

existentes na Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO, nos 53 

Centros de Informação Autárquica ao Consumidor (CIAC) e nos Centros de Arbitragem de 

Conflitos de Consumo. Ao todo, o estudo refere-se a 210 casos de sobreendividamento, 

sendo 203 deles originários da sede e de algumas delegações da DECO, tendo sido obtidos 

de inquéritos realizados pela DECO entre Janeiro de 2000 e Janeiro de 2002.

De acordo com este estudo os sobreendividados que se dirigiram à DECO são 

maioritariamente homens entre os 36 e 55 anos e casados. Predominantemente são 

indivíduos com o ensino secundário, registando-se que a maioria são empregados 

administrativos, operários, comerciantes e vendedores. O rendimento dos devedores situa-

se sobretudo entre os 498,80 e ou 977,60€/mês. A maioria dos indivíduos é 

multiendividados, pois têm mais de três dívidas. 
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O crédito ao consumo predomina em relação ao crédito à habitação, recorrendo as 

pessoas ao crédito ao consumo sobretudo com a finalidade de adquirirem um veículo ou 

para despesas relacionadas com a habitação e também com o cartão de crédito. “Nota 

saliente é o facto de o cartão de crédito e outro crédito pessoal não especificado assumirem 

a liderança dos créditos em incumprimento nas inquéritos analisados, o que pode indiciar 

uma aproximação ainda maior aos padrões de consumo e endividamento de outras 

economias mais desenvolvidas, como por exemplo a norte-americana, onde o chamado 

crédito revolving tem registado um crescimento exponencial” (OEC, 2002d). 

Os principais motivo que leva ao incumprimento é a insuficiência de rendimentos, 

a saúde e o desemprego. A DECO na maioria dos casos deu aconselhamento e serviu de 

mediador junto dos credores.

No ano de 2003 novos estudos são disponibilizados pelo OEC, entre eles 

Endividamento e incumprimento no crédito ao consumo (OEC, 2003a), em que os

resultados mostram que há uma desaceleração no crescimento do crédito a particulares, 

explicado pela conjuntura de desemprego e pelo facto de os bancos em relação ao crédito 

ao consumo serem muito mais selectivos, pois não têm garantias reais que cubram o risco. 

O rácio de incumprimento atingiu no final do ano de 2000 o valor de 1,84%, no 

final de 2001 tinha um valor de 1,97% e perto de final do ano de 2002 situava-se em 

2,18%. Na modalidade de crédito ao consumo foi no “segmento do crédito para outros fins 

que se registou a evolução mais desfavorável do rácio de incumprimento, situando-se em 

Novembro de 2002 nos 5%” (OEC, 2003a). O perfil do devedor é o seguinte: homens, com 

idades compreendidas entre os 31 e os 50 anos e casados. Os montantes financiados 

encontram-se entre os 498,80 e os 4987,98€ maioritariamente assim como os saldos em 

dívida. A obtenção do crédito tem por finalidade na maior parte das vezes o financiamento 

das despesas com a habitação e a aquisição de veículo. 

Os bancos não consideram que o incumprimento tenha uma dimensão significativa 

e que o incumprimento se tem mantido estável desde o ano de 1998. O incumprimento é 

mais expressivos em indivíduos com idade entre os 26 e os 30 anos, separados 
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judicialmente, com contratos onde a dívida actual vai até aos 498,80€, em que a finalidade 

foi a aquisição de electrodomésticos e os indivíduos moram no distrito do Porto, Lisboa e 

Região Autónoma da Madeira. 

Ainda no ano de 2003 foi feito um estudo semelhante ao anterior mas para a forma 

crédito à habitação – Endividamento e incumprimento no crédito à habitação – também 

pelo OEC (OEC, 2003b). Esse estudo diz que em 2002 o endividamento dos consumidores 

em relação a esta modalidade cresceu. Esse crescimento notou-se com alguma relevância 

nos contratos de regime de crédito bonificado, “em grande medida isso terá sido 

consequência da antecipação de contratos ocorrida tendo em vista aproveitar ainda os 

benefícios dos regimes de crédito bonificado, na sequência do anúncio, em Maio, do fim 

deste regime para as novas operações a partir de 1 de Outubro.” (OEC, 2003b). 

O incumprimento seguiu a trajectória do endividamento e assiste-se também a uma 

subida, situando-se o rácio de incumprimento, em meados do ano 2002, nos 1,29%. Os 

dados deste estudo foram conseguidos junto de uma Instituição Financeira das mais 

importantes do país. Segundo esta amostra volta-se a verificar que os distritos com maior 

incumprimento são Setúbal, Lisboa e Porto e este verifica-se mais frequentemente nos 

regimes de crédito bonificados e nos contratos em regime de prestações crescentes, sendo 

os mutuários geralmente separados judicialmente e com idades entre os 36 e os 45 anos.

O estudo O sobreendividamento dos consumidores: um estudo de caso (OEC, 

2003c) também foi disponibilizado no ano de 2003 e realizado em 2002. É semelhante ao 

estudo que foi feito a partir dos casos da DECO de 2001, com a diferença de que vamos 

restringir o estudo a uma das delegações da DECO, a de Coimbra, cujos processos não 

tinham entrado no estudo anterior. Desta delegação foram analisados 46 casos de 

sobreendividamento conseguidos a partir do inquérito realizado pela DECO de Coimbra 

aos consumidores sobreendividados, entre Janeiro de 2001 e Agosto de 2002.
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O perfil dos devedores que se dirigiram a esta delegação da DECO é o seguinte: 

são indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidos entre os 36 e os 55 anos e 

casados. A maioria dos indivíduos tem o ensino secundário, sendo também significativo o 

número de indivíduos com formação superior, sendo predominantemente trabalhadores da 

administração pública, comerciantes e vendedores e reformados. O rendimento mensal do 

agregado familiar situa-se maioritariamente entre os 750 e os 1250€. A maior parte dos 

indivíduos são multiendividados, pois têm mais de três dívidas. 

Predominam as dívidas que derivam de contratos de crédito ao consumo, sendo as 

finalidades mais frequentes o crédito não especificado, o financiamento de despesas com a 

habitação e a aquisição de veículo. As principais causas do sobreendividamento são o 

desemprego, a escassez de rendimentos e os problemas de saúde. Na maioria dos casos a 

DECO prestou aconselhamento e agiu como mediador junto das entidades credoras.

Em 2003, surge um trabalho realizado no Centro de Estudos Sociais da Faculdade 

de Economia da Universidade de Coimbra (CES), no âmbito do projecto de investigação 

PIQS/ECO/50119/2003, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

intitulado Desemprego e Sobreendividamento dos Consumidores: Contornos de uma 

‘Ligação Perigosa’. Trata-se de um estudo que se integra no contexto mais vasto da 

investigação que, desde 1998, realizaram no CES, designadamente no quadro do 

Observatório do Endividamento dos Consumidores (OEC), sobre a problemática do 

endividamento e do sobreendividamento dos consumidores. (Frade, 2003).

Neste estudo inicialmente fazem uma abordagem histórica do surgimento do 

crédito, de forma a apresentarem uma base teórica e conceptual sobre endividamento e 

desemprego. É um estudo empírico que relaciona ao mesmo tempo desemprego com 

sobreendividamento, de forma a ver qual é a relação entre estes dois conceitos e até 

verificar até que ponto situações de desemprego são responsáveis por casos de 

sobreendividamento.
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Segundo os dados constantes neste relatório coordenado por Catarina Frade, o 

crescimento do crédito desacelerou depois de um excessivo aumento na segunda metade da 

década de noventa do século XX, verifica-se que são mais os contratos de crédito à 

habitação em 2004 do que os contratos de crédito ao consumo, o que se traduz num menor 

risco para os bancos, uma vez que o crédito à habitação confere aos bancos garantias reais 

que minimizam o risco no caso de haver incumprimento por parte dos consumidores. Nota-

se que no caso do crédito ao consumo a aquisição de veículo e obras são os principais 

motivos que incentivam os particulares a contraírem este tipo de empréstimos.

Verifica-se um aumento do número de cartões de crédito atribuídos em Portugal e o 

incumprimento têm-se vindo a manter em níveis considerados relativamente controlados, 

embora se preveja que estes níveis se acentuem devido à constante subida das taxas de 

juro. O estudo frisa também que a taxa de desemprego tem vindo a aumentar e com maior 

incidência em relação ao sexo feminino, assim como o facto de serem os jovens entre os 15 

e os 24 anos e as pessoas que apenas completaram o ensino básico os mais atingidos pelo 

fenómeno do desemprego.

Tendo em conta a evolução recente da taxa de desemprego em Portugal e sabendo 

que a deterioração das condições laborais, combinada com um elevado rácio de 

endividamento, aumenta o risco de incumprimento e de sobreendividamento das famílias, 

torna-se pertinente analisar de que modo famílias portuguesas endividadas, afectadas pelo 

desemprego ou pela precarização das condições laborais, entram ou não em situação de 

insolvência (Frade, 2003). Numa conclusão do relatório verifica-se que as famílias entram 

mais facilmente numa situação de incumprimento quando se entra na condição de 

desemprego, sendo o desemprego uma das principais causas que levam ao incumprimento.

Para finalizar a descrição dos vários estudos realizados em Portugal sobre 

endividamento e alguns sobre sobreendividamento, irei referenciar dois trabalhos 

realizados por Luísa Farinha, e que fazem parte dos Boletins Económicos do Banco de 

Portugal, um de 2003 e o outro de 2004. Será com base no trabalho de 2003 – O Efeito de 

algumas características demográficas e socioeconómicas sobre o endividamento das 

famílias – que eu realizarei o meu próprio estudo num momento posterior deste relatório. 
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O estudo de 2004 – Grau de esforço associado ao endividamento das famílias: Uma 

análise baseada em dados microeconómicos – faz referência ao indicador mais usado pelas 

entidades credores para saberem se as famílias têm ou não capacidades de liquidar a dívida 

que pretendem contrair.

O objectivo do artigo de 2003 foi estudar o efeito de algumas características 

demográficas e socioeconómicas sobre o endividamento das famílias portuguesas, através 

da estimação de dois modelos, um para a dívida total e outro para a dívida contraída para 

aquisição de habitação, e em particular, testar os efeitos daquelas características em 1994 e 

2000. A metodologia aplicada consistiu na estimação de um modelo tobit.

Os resultados apresentados foram obtidos a partir das bases de dados relativas às 

duas realizações, em 1994 e em 2000, do Inquérito ao Património e Endividamento das 

Famílias (IPEF) promovido pelo INE, com o apoio do Banco de Portugal. A unidade de 

análise era o agregado familiar, as amostras foram restringidas às famílias cujo rendimento 

era superior ao ordenado mínimo nacional e na qual o representante tinha mais de 20 anos 

e menos de 65 anos. (Farinha, 2003)

A família padrão deste estudo é aquela cujo agregado familiar é normalmente 

composto por duas pessoas, e em que o representante é do sexo masculino, casado, de 40 

anos de idade, com o terceiro ciclo de escolaridade, empregado por conta de outrem e têm 

um rendimento correspondente ao rendimento médio. Existe ainda informação sobre o 

património, endividamento, rendimento do agregado e sobre algumas características do seu 

representante (tais como idade e nível de educação). 

A autora diz, e é do conhecimento geral, que a um maior endividamento das 

famílias corresponde uma maior sensibilidade da sua situação financeira ao aumento do 

desemprego, por um lado, e, da taxa de juro, por outro. E que as consequências da 

evolução do endividamento sobre a estabilidade financeira dependem também, a nível 

microeconómico, de algumas características socioeconómicas, tais como a educação, o 

rendimento ou a situação no mercado de trabalho, dos indivíduos a quem foi concedido o 

crédito (Farinha, 2003).
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Há indícios de sub-representatividade das famílias mais jovens. A metodologia 

utilizada foi a análise descritiva e de regressão.

São retiradas as seguintes conclusões pela autora: quanto maior o rendimento e o 

nível de educação do agregado familiar e menor a idade do representante do agregado 

familiar, maior é o endividamento. 

Para o estudo de 2004, a autora utiliza a mesma amostra que no estudo que efectuou 

em 2003 e as conclusões a que chegam são: o grau de esforço registou um grande aumento 

na segunda metade dos anos 90; em média não deverá ter ocorrido um aumento da taxa de 

esforço ao nível dos agregados familiares individualmente considerados; a percentagem de 

famílias com dívidas aumentou, e foram os jovens os que mais contribuíram para o 

aumento do endividamento; houve um acentuado aumento de acessibilidade das famílias 

ao crédito durante a segunda metade dos anos 90; o incremento do acesso ao crédito ter 

sido mais intenso para os indivíduos mais jovens e com níveis de educação formal mais 

baixos introduz elementos de maior vulnerabilidade, em termos agregados, ao aumento do 

desemprego. (Farinha, 2004) 

Tabela 4 – Variáveis que influenciam o nível de endividamento de acordo com os 

vários estudos realizados em Portugal sobre o endividamento das famílias

Rendimento Jovem8
Idade 

média9 Adulto10 Casado Homem11
Crédito ao 
consumo12

Nível 
educação

Marques, 2002 + + + + + +
OEC, 2002 + + + + +

OEC, 2002d + + + + +
OEC, 2003a + + + + +
OEC, 2003c + + + + +

Farinha, 2003 + + + +
Farinha, 2004 + +

Fonte: elaboração própria

                                                          
8 Idade compreendida entre os 18 e os 30 anos
9 Idade compreendida entre os 30 e os 45 anos
10 Idade superior a 45 anos
11 Foi escolhido para a variável sexo, o sexo masculino, porque uma vez que o representante do agregado 
familiar é na maioria das vezes casado, e nesse caso o representante é sempre o homem
12 Foi escolhido o crédito ao consumo pois é o tipo de crédito que nos últimos anos tem verificado um 
aumento, ao contrário do crédito à habitação que diminuiu
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De todos os estudos realizados e mencionados acima as semelhanças entre as 

conclusões dos mesmos são muitas. Eu diria que em geral chegaram todos praticamente à 

mesma conclusão e é curioso que nesta matéria, comparando Portugal com os outros países 

mencionados as diferenças também não são muitas. Podemos verificar que em todos os 

estudos, a presença da variável explicativa Idade Média (entre 30 e 45 anos) se traduz num 

aumento do endividamento o que vai de encontro com a teoria defendida por Miller e 

Upton (1986), que dizem que quando o individuo é muito jovem, os rendimentos do 

trabalho são nulos, numa fase de crescimento (idade média), atingem um máximo, 

começando a decrescer ligeiramente ainda antes da reforma até que igualam a zero ou à 

pensão de reforma. E como já vimos e iremos constatar, o endividamento também aumenta 

com o rendimento. 

Como podemos ver os estudos vão de encontro com a teoria, em que os casos de 

endividamento são mais visíveis nas classes de idade média/jovem, com menor educação e 

com menores rendimentos, uma vez que apenas o estudo de Luísa Farinha de 2003 e de 

Maria Marques de 2002 vai contra estes resultados, pois defendem que os casos de 

endividamento são nas classes com maior educação e rendimento, o que nos leva a 

subentender que em todos os outros estudos ou se verificava o contrário ou estas variáveis 

não apresentavam relevância. 

Verifica-se que na maioria dos estudos portugueses os sobreendividados são 

separados judicialmente, talvez podendo nós concluir que muitos dos casos de 

incumprimento se possam dar como consequência de uma situação de divórcio. Também é 

conclusivo que o desemprego ou outras situações inesperadas, tal como o divórcio, a 

doença são factores que levam ao incumprimento da liquidação da dívida por parte dos 

consumidores. Assim como no caso de contratos de crédito ao consumo a principal 

finalidade é o financiamento com despesas da habitação, por exemplo obras, e a aquisição 

de automóvel.

Também é geral que o crédito ao consumo para aquisição de electrodomésticos é 

dos que mais incumprimento regista. É interessante o facto de que entre todos os estudos 

nacionais e internacionais apenas no estudo do caso dos EUA e num dos portugueses se 

falar do crédito revolving, embora com maior preocupação nos EUA, onde há um 

crescimento abusivo deste fenómeno. 
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No caso de crédito à habitação os casos de maior incumprimento verificam-se nos 

regimes bonificados e de prestações crescentes (com taxa variável portanto). Note-se que é 

nos principais centros urbanos que se regista os casos maiores de incumprimento, talvez 

devido ao facto de estar mais perto das grandes superfícies onde o consumismo é mais 

evidente, assim como os preços de veículos e habitações ser também tendencialmente 

superior nestas zonas. 
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Capítulo 3 – Estudo de Caso: O endividamento dos consumidores no distrito 

de Aveiro

3.1 – O modelo

O endividamento dos consumidores é considerado por muitos um fenómeno 

preocupante, embora haja quem defenda que os números relativos ao endividamento não 

sejam um sinal para alarme. Durante seis meses de estágio na Agência de Aveiro da 

Decisões e Soluções cuja actividade era contactar diariamente com contratos de crédito, 

principalmente a particulares – tema deste estudo – decidi fazer o meu próprio estudo sobre 

este tema e visto que a minha amostra é constituída unicamente por indivíduos do distrito 

de Aveiro, vou estimar o Endividamento dos particulares no Distrito de Aveiro.

Como já referi anteriormente o meu estudo vai ser em muito semelhante ao estudo 

de 2003 de Luísa Farinha, uma vez que tal como esta autora também eu pretendo ver qual é 

o perfil dos devedores e quais são as principais características demográficas e 

socioeconómicas que têm mais efeitos sobre o endividamento das famílias, mas 

restringindo ao distrito de Aveiro. 

No ponto 2 apresentarei os dados que utilizei no meu estudo usando uma regressão 

linear, no ponto 3 falarei no método de estimação, no ponto 4 apresento os resultados 

obtidos da estimação.

3.2 – Dados

Para a realização deste trabalho usei a base de dados da Agência de Aveiro da 

Decisões e Soluções. As observações referem-se a processos aprovados entre 2006 e 2008, 

e apenas os processos em que consegui todos os dados necessários para este estudo. 

Não estão incluídos nesta amostra os processos que chegaram à agência e não 

foram aprovados, embora os clientes já estivessem numa posição de endividamento, não 
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tinham capacidade para concretizar mais nenhum contrato de crédito, quer fosse por já se 

encontrarem numa posição de sobreendividamento ou incumprimento, quer por não terem 

taxa de esforço, ou por outro motivo qualquer. Como tal não é possível analisar os dados 

dos processos que não foram aprovados e que muitas vezes representam os casos 

considerados graves de endividamento, pois alguns não foram aprovados precisamente 

pelo facto de as famílias já estarem demasiado endividadas e não terem capacidade para 

suportar mais uma prestação. 

A amostra é formada por 90 famílias do distrito de Aveiro, ao todo 225 indivíduos, 

é uma amostra bastante representativa, uma vez que é constituída equilibradamente por 

indivíduos de várias idades e classes sociais. Apesar de pequena é uma amostra bem 

diversificada.

Disponho de informações sobre a modalidade de crédito que confere às famílias a 

situação de endividamento, o valor da prestação a que ficaram sujeitas, o prazo de 

contratação do empréstimo, o montante de empréstimo contratado. E a nível de 

informações pessoais do agregado familiar disponho de dados relativos à idade do 

representante do agregado familiar, o sexo e o estado civil do mesmo, assim como a sua 

situação no mercado de trabalho. 

Tenho ainda os dados relativos aos rendimentos do agregado familiar. Todas as 

famílias presentes nesta amostra possuem um rendimento mensal superior ao ordenado 

mínimo nacional, o representante do agregado familiar tem idade superior a 18 anos e 

inferior a 65 anos e todos os representantes são empregados.

Da amostra (ver Anexo 1) pode observar-se que 50% dos representantes do 

agregado familiar são casados, 75% são do sexo masculino, 50% têm idades

compreendidas entre 31 e 45 anos, 90% são trabalhadores efectivos, 80% são trabalhadores 

por conta de outrem e 50% são trabalhadores especializados. 45% dos agregados familiares 

são constituídos apenas por uma pessoa e 25% por 3 pessoas, 60% das famílias auferem de 

um rendimento entre 450 e 1500€ mensais. 
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De notar também que 20% das famílias tem mais do que uma dívida, são portanto 

multiendividados, sendo que uma das dívidas é crédito à habitação, 50% das dívidas dos 

agregados familiares são relativas a apenas créditos ao consumo e os restantes 50% 

relativos a apenas créditos à habitação (ver Anexo 2). Nos contratos de crédito à habitação, 

36% dos contratos foram contratados por uma prazo compreendido entre 31 e 40 anos. Já 

os créditos ao consumo são contratados de forma mais ou menos uniforme, entre os 2 e os 

7 anos.

Os casos em que as famílias eram multiendividadas, os dados foram retirados de 

contratos em que foi feita a transferência do crédito à habitação para uma outra instituição 

bancária e ao mesmo tempo foram consolidados com esse crédito à habitação o(s) 

crédito(s) ao consumo que o agregado familiar dispunha, portanto essas famílias passaram 

de multiendividadas a endividadas, pois com a consolidação dos créditos passaram a obter 

apenas um empréstimo, do qual suporta apenas uma prestação mensal, em vez das demais 

com que tinha encargos, sendo considerados neste estudo como créditos à habitação, uma 

vez que ficaram com todas as características deste tipo de crédito pois foram contratados 

como crédito à habitação. 

Em média o montante de financiamento para o crédito ao consumo ronda os 4 

160,42€, no caso de crédito à habitação o financiamento é em média no valor de 88 

817,10€ e nas transferências de crédito à habitação mais o consolidado dos créditos ao 

consumo o montante de financiamento é em média de 95 063,06€.

3.3 – Proposta de Modelo Econométrico

O objectivo deste trabalho é explicitar os efeitos de diversas variáveis explicativas

sobre o endividamento das famílias do distrito de Aveiro, nomeadamente variáveis 

demográficas e socioeconómicas.
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Para isso utiliza-se uma regressão linear que tem como principal finalidade 

encontrar uma recta que melhor represente a relação entre variáveis. É um modelo 

estatístico que permite a previsão do comportamento entre uma variável quantitativa 

(variável dependente ou Yi) a partir de variáveis relevantes (variáveis independentes ou 

Xi’s), em que:

Yi = Valor do Endividamento da família i, é medido pelo saldo devedor da família i no 

momento t, medido em euros (€);

X1i = Valor da Prestação da família i, no momento t, medido em euros (€);

X2i = Rendimento da família i, no momento t, medido em euros (€);

X3i = Taxa de esforço associada ao montante de Endividamento da família i, medida em 

percentagem (%);

X4i = Taxa de juro aplicada aos contratos de Endividamento que vigorou no momento t, 

medida em percentagem (%);

X5i = Tipo de Especialização do representante do agregado da família i, sendo esta é uma 

variável dummy que toma o valor 0 quando o representante do agregado familiar é um 

trabalhador especializado e o valor 1 quando o trabalhador é não especializado;

X6i = Sexo do representante do agregado familiar da família i, esta é uma variável dummy 

que toma o valor 0 quando o representante do agregado familiar é do sexo feminino e toma 

o valor 1 quando o representante do agregado familiar é do sexo masculino;

X7i = Tipo de crédito celebrado nos contratos de Endividamento no momento t, esta é uma 

variável dummy, que toma o valor 0 quando é celebrado um contrato à habitação e toma o 

valor 1 quando é celebrado um crédito ao consumo;

X8i = Idade do representante do agregado da família i situa-se entre 30 e 45 anos, esta é 

uma variável dummy, que toma o valor 0 quando o representante do agregado familiar tem 

uma idade inferior a 30 anos e superior a 45 anos e toma o valor 1 quando o representante 

do agregado familiar tem uma idade compreendida entre 30 e 45 anos;

X9i = Existência de filhos na família i, esta é uma variável dummy que toma o valor 0 

quando não existe filhos a cargo na família i e toma o valor 1 quando a família i tem filhos 

a cargo;

X10i = Representante do agregado da família i apresenta uma idade até aos 30 anos, esta é 

uma variável dummy que toma o valor 0 quando o representante do agregado familiar 
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apresenta idade superior a 30 anos, e toma o valor 1 quando o representante do agregado 

familiar apresenta uma idade inferior a 30 anos;

X11i = Estado civil do representante do agregado da família i, esta é uma variável dummy 

que toma o valor 0 quando o representante do agregado familiar é solteiro e toma o valor 1 

quando o representante do agregado familiar é casado;

X12i = Representante do agregado da família i apresenta uma idade superior a 45 anos, 

esta é uma variável dummy que toma o valor 0 quando o representante do agregado 

familiar apresenta uma idade inferior a 45 anos e toma o valor 1 quando o representante do 

agregado familiar apresenta uma idade superior a 45 anos.

Ei = erro de perturbação

Torna-se pertinente analisar relações que combinem estas variáveis, uma vez que se 

pretende saber até que ponto estas variáveis explicam o endividamento das famílias e são 

significativas. 

Contudo parece pertinente nesta fase do estudo averiguar a natureza dos dados, ou 

seja avaliar a variância das variáveis explicativas para a explicitação do Endividamento das 

famílias a que nos propomos neste estudo.

Com efeito propomos validar as respostas para as seguintes duas questões.

Questão 1: “Haverá ou não diferenças entre o comportamento do 

Endividamento das famílias por tipo de crédito habitação/consumo, dimensão do 

agregado familiar, existências de filhos, nível de idade, jovem/idade média/adulto do 

representante do agregado familiar e especialização do representante do agregado 

familiar”. 

Questão 2: “Haverá ou não diferenças entre o comportamento do 

endividamento das famílias por tipo de crédito, habitação versus consumo, arguindo-

se que as famílias com crédito ao consumo apresentam maiores níveis de 

Endividamento por taxa de esforço”
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A fim de se apurar as diferenças observadas nas médias, se são estatisticamente 

significativas, realizamos o Teste T para a igualdade de médias em amostras 

independentes.

Tabela 5 – Teste T para a igualdade de médias em amostras independentes

Group Statistics

Levene’s Test for 
Equality of Variances

t-test for Equality of 
Means

F Sig. T Sig.

Jovem
Equal variances assumed 7,360 0,008 -1,812 0,073
Equal variances not assumed -2,185 0,032

Tipo de crédito
Equal variances assumed 68,759 0,000 -16,492 0,000
Equal variances not assumed -16,492 0,000

Dimensão 
Agregado 
familiar

Equal variances assumed 5,977 0,016 0,110 0,912

Equal variances not assumed 0,114 0,910

Especialização 
representante 
agregado

Equal variances assumed
3,713

0,057
-5,626 0,000

Equal variances not assumed -6,600 0,000

Idade Média
Equal variances assumed 0,033 0,857 0,910 0,365
Equal variances not assumed 0,913 0,364

Existência  
filhos

Equal variances assumed 26,298 0,000 -2,022 0,046
Equal variances not assumed -1,796 0,079

Estado civil
Equal variances assumed 7,471 0,008 0,514 0,608
Equal variances not assumed 0,518 0,606

Adulto
Equal variances assumed 5,600 0,020 0,887 0,377
Equal variances not assumed 0,801 0,431

Fonte: elaboração própria

Assim poderemos afirmar para os níveis habituais de significância de 5% e 10% 

face aos valores do p-value (sig) < α (nível de significância) que haverá diferenças entre o 

comportamento do Endividamento das famílias por tipo de crédito, dimensão do agregado 

familiar, idade média, estado civil, tipo de credito jovem, Especialização do agregado 

familiar, ser do tipo adulto o representante do agregado familiar; ou seja as variâncias das 

duas populações são diferentes e que não haverá diferenças (p-value>α) entre o 

comportamento do Endividamento das famílias por Idade Média do Representante do 

agregado; logo a variância das duas populações são iguais.

Estas conclusões poderão ser sustentadas com base em testes estatísticos onde se 

especificam as hipóteses nulas e alternativas; o que nos propomos a explicitar para 

responder a questão seguinte.
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Assim, relativamente à questão 2, utilizados os procedimentos SPSS (ver também em 

Anexo 9) obtivemos os seguintes outputs:

Group Statistics

45 1101,0919 1566,82737 233,56883

45 25764,12 21419,69314 3193,059

Tipo de crédito
1,000

,000

EndivEsf
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

126,503 ,000 -7,703 88 ,000 -24663,03 3201,5906 -31025,5 -18300,5

-7,703 44,471 ,000 -24663,03 3201,5906 -31113,5 -18212,6

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

EndivEsf
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Para validar a questão iremos efectuar o seguinte teste onde estão especificadas as 

hipóteses nulas e alternativa: 

H0 : μ EefC = μ EefH vs H1 : μ EefC < μ EefH

Em que:

H0 – Hipótese Nula

H1 – Hipótese Alternativa

μ EefC- representa o endividamento ponderado pela taxa esforço no credito ao consumo

μ EefH - representa o endividamento ponderado pela taxa esforço no credito à habitação

Atentemos então primeiramente a tabela de Independent Samples Test, e as suas duas 

primeiras colunas que dizem respeito ao teste de Levene’s. Este teste apresenta as 

seguintes hipóteses:

H0 : σ² EefC = σ² EefH vs H1 : σ² EefC ≠ σ² EefH 

Em que:

σ² EefC- variância esperada para o endividamento/ taxa esforço no crédito ao consumo

σ² EefH - variância esperada para o endividamento/ taxa esforço no credito à habitação 
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Como o p-value (sig.) obtido é de aproximadamente 0.00 (< α=1% ou α=5% , seja qual for 

o α para os níveis usuais de significância) , Rejeita H0. Assim, para os níveis usuais de 

significância é de esperar que as variâncias das duas populações sejam diferentes.

De seguida apresentaremos as seguintes relações esperadas teoricamente para explicação 

do Endividamento das famílias. Para o efeito elegemos três tipos de ajustamentos a validar 

do ponto de vista econométrico. 

Num primeiro ajustamento, iremos considerar que o endividamento varie

positivamente com o valor da prestação da família i, no momento t da Empresa i, com o 

tipo de especialização do agregado da família i e com o sexo do representante do agregado 

da família i, ou seja, o endividamento seja tanto maior quanto maior for o valor da 

prestação, menos especialização tiver o representante do agregado familiar e se este for do 

sexo masculino. Por outro lado espera-se que o endividamento varie negativamente com a 

taxa de esforço associado ao montante de Endividamento da família i, com o tipo de 

crédito celebrado nos contratos de Endividamento no momento t, com a idade do 

representante do agregado da família i quando esta é menor que 45 anos, com o facto de 

existirem filhos na família i e com o estado civil do representante do agregado da família i, 

ou seja, o endividamento seja tanto menor, quanto maior for a taxa de esforço associada ao 

montante de endividamento das famílias, quanto menor for a idade do representante do 

agregado familiar e se este for casado e tiver filhos.

Num segundo ajustamento, iremos considerar que o endividamento varie

positivamente com o tipo de especialização do agregado da família i e com o sexo do 

representante do agregado da família i (tal como acontecia com o modelo anterior), ou seja, 

o endividamento seja tanto maior quanto menos especialização tiver o representante do 

agregado familiar e se este for do sexo masculino. Considera-se ainda que o endividamento 

varie negativamente com a taxa de esforço associado ao montante de Endividamento da 

família i, com o tipo de crédito celebrado nos contratos de Endividamento no momento t, 

com a idade do representante do agregado da família i quando esta é menor que 45 anos, 

com o facto de existirem filhos na família i, com o estado civil do representante do 

agregado da família i e com a taxa de juro aplicada aos contratos de endividamento que 
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vigorou no momento t, ou seja, que o endividamento seja tanto menor, quanto maior for a 

taxa de esforço associada ao montante de endividamento das famílias, quanto menor for a 

idade do representante do agregado familiar e se este for casado e tiver filhos, e quanto 

maior for a taxa de juro aplicada aos contratos de endividamento.

Por ultimo, consideramos um ajustamento que releve que o endividamento varie

positivamente com o tipo de especialização do agregado da família i, com a idade do 

representante do agregado da família i quando esta é superior a 45 anos, com o rendimento 

da família i, no momento t da Empresa i e com a taxa de esforço associada ao montante de 

endividamento da família i ponderada pelo tipo de crédito celebrado nos contratos de 

Endividamento no momento t, ou seja, que o endividamento seja tanto maior quanto menos 

especialização tiver o representante do agregado familiar e maior for a sua idade e o 

rendimento que este auferir, assim como quanto maior for o valor da taxa de esforço 

quando é celebrado um contrato de crédito ao consumo. E ainda, que o endividamento 

varie negativamente com a taxa de esforço associado ao montante de Endividamento da 

família i, com o tipo de crédito celebrado nos contratos de Endividamento no momento t, 

com o facto de existirem filhos na família i, com o estado civil do representante do 

agregado da família, com a taxa de esforço associada ao montante de Endividamento da 

família i e com o valor da prestação da família i, no momento t da Empresa i ponderada do 

tipo de crédito celebrado nos contratos de Endividamento no momento t, ou seja, que o 

endividamento seja tanto menor, quanto maior for a taxa de esforço associada ao montante 

de endividamento das famílias, se o representante do agregado familiar for casado, tiver 

filhos e for celebrado um contrato de crédito ao consumo e quanto maior for o valor da 

prestação quando é celebrado este tipo de crédito (ao consumo).

De seguida e com base nos Outputs obtidos conforme Anexo, iremos apresentar 

sinteticamente os resultados relevantes para os três ajustamentos da relação linear múltipla 

descrita.



49

3.4. Resultados Econométricos13

Tabela 6 – Coeficientes e desvios-padrão das regressões obtidas14

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Constante
62011,891

(13091,458)
142620

(10983,878)
70788,393
(14476,98)

X1i
105,129
(16,163)

X2i
20,293
(6,771)

X3i
-29846,7

(11674,737)
-43170,1

(14213,119)
-33804,6

(14810,685)

X4i
-236390

(72954,445)

X5i
31979,329
(5514,012)

35034,118
(6619,816)

38625,055
(7106,319)

X6i
20167,651
(5358,414)

10574,986
(5985,277)

X7i
-59291,6
(8261,52)

-59533,2
(14286,434)

-87101,5
(14456,476)

X8i
-25148,1

(4998,548)
-27479

(5986,133)

X9i
-18839,7

(4459,269)
-26415,2

(4984,525)
-22932,2

(5216,753)

X10i
-27166,5

(6875,884)
-43019,3

(9092,184)

X11i
-12393,2
(533,925)

-15090,9
(6198,735)

-32274,8
(8668,244)

X12i
28101,163
(6508,962)

X1i*X7i
-230,208
(105,027)

X1i*X3i
116726,3

(49990,162)
F 85,944 61,281 61,898
R2 0,906 0,873 0,874

Fonte: Elaboração própria

Análise da qualidade de ajuste da recta estimada

De acordo com o Output da Tabela, sem qualquer critério de avaliação 

seleccionamos como melhor ajustamento a Regressão 1. Nesta regressão irá ser explorada 

a relação entre o indicador de Endividamento das famílias e as variáveis explicativas mais 
                                                          
13 Ver Anexos 3, 4, 5 e 6
14 Para todos os modelos a variável independente é o Endividamento (Yi)
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significativas, considerando as diferenças de comportamento das famílias cujo 

representante é trabalhador é especializado, casado, do sexo masculino, jovem, face ao 

representante não especializado solteiro, sexo feminino, idade superior a 30 anos.

Nesta regressão explicita-se ainda a relação linear entre a variável dependente ou explicada 

Endividamento e o valor da prestação e a taxa de esforço.

Elege-se a Regressão 1 como o melhor ajustamento em virtude dos três ajustamentos terem 

a mesma variável explicada e o mesmo nº de observações, assim para avaliação da 

qualidade de ajuste da recta estimada, o critério subjacente nesta decisão é o coeficiente de 

determinação das três regressões, no ajustamento 1 o valor do coeficiente de determinação 

(RSquare) de 0.906, explica que cerca de 90,6% dos valores da variável Dependente 

indicador de Endividamento das famílias são explicados pelas variáveis independentes em 

análise.

Por outro lado, se quisermos avaliar se as variáveis explicativas conjuntamente têm 

significância estatística, nesta mesma regressão deve-se efectuar um teste de Significância 

Global, para cada regressão, ou seja trata-se de formular o seguinte teste de hipótese:

H0:  β2 = β3 = β4 = 0

H1:  β2 ≠ 0 v β3 ≠ 0 v β4 ≠ 0

Assim, ao nível de significância de 5%, o teste ANOVA (ver Anexo 4) conduz ao 

resultado sig =0.000, pelo que H0 deve ser rejeitada, ou seja, posso concluir que a taxa de 

variação do indicadores de Endividamento das famílias do estudo é explicado pelas 

variáveis independentes conjuntamente, incluídas nas três regressões; dai a pertinência 

para a inclusão dos três ajustamentos.

Pelas razões apontadas, optamos pelo ajustamento 1 para explicitar a relação de

dependência do endividamento das famílias, para tal evidenciamos a interpretação das 

estimativas deste ajustamento. 
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Assim, a estimativa correspondente a 105,1€ seria a estimativa média para o acréscimo no 

endividamento das famílias por cada acréscimo unitário no valor da prestação, mantendo

tudo mais igual; por sua vez o aumento de uma unidade absoluta na taxa de esforço irá 

induzir em média um decréscimo de 29 846,7% no endividamento das famílias, mantendo-

se tudo constante.

Para o mesmo nível do valor da prestação e da taxa e esforço haverá um acréscimo médio 

de 31979 unidades no endividamento das famílias cujo representante é trabalhador 

especializado face ao representante não especializado das famílias tudo o mais igual e 

haverá um acréscimo médio de 20 167,6 unidades no endividamento das famílias cujo 

representante é do sexo masculino face ao sexo feminino tudo mais igual.

Por sua vez assiste-se a um decréscimo médio no endividamento das famílias no tipo de 

crédito ao consumo face ao crédito à habitação no montante de 59291 unidades tudo o 

mais igual; um decréscimo médio de 25148 unidades no endividamento provocado pela 

idade do representante ser compreendida entre 30 e 45 anos, face aos representantes jovens 

das famílias, tudo o mais constante, um decréscimo médio de 18839 unidades no 

endividamento do representante das famílias com filhos a cargo face aos sem filhos a cargo 

tudo o mais igual, haverá ainda um decréscimo médio de 12393 unidades no 

endividamento das famílias cujo representante é casado face aos não casados, tudo o mais 

igual.
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4. CONCLUSÃO

Este relatório teve como principal objectivo compreender melhor o endividamento 

das famílias portuguesas, o perfil dos devedores portugueses e observar quais as variáveis 

demográficas e socioeconómicas que mais influenciam o endividamento dos particulares.

Este relatório teve como base um estágio realizado numa empresa de consultadoria 

financeira que serve como intermediário entre os seus clientes e as diversas Instituições 

Financeiras e Bancárias existentes em Portugal na contratação de créditos, nomeadamente 

crédito ao consumo e crédito à habitação.

Foi com base nestes dois tipos de créditos, que compreendem o crédito a 

particulares que me baseei para a realização deste relatório de estágio, pois ao crédito das 

famílias está inevitavelmente ligado o conceito de endividamento, pois a partir do 

momento em que uma família contrata um crédito ao consumo ou à habitação passa a fazer 

parte do vasto leque de famílias endividadas. 

O nível de endividamento das famílias tem aumentado nos últimos anos de forma 

considerável, embora nos últimos 2 anos sensivelmente esse aumento seja mais moderado. 

Devido à conjuntura económica do país o crédito à habitação tem mostrado uma ligeira 

descida contrariamente ao crédito ao consumo onde se verifica uma ligeira subida. 

Durante todo o processo de contratação havia variáveis que tínhamos de ter em 

conta para fazer as simulações das condições dos empréstimos pretendidos. Essas variáveis 

eram principalmente o rendimento do agregado familiar, uma vez que é sobre este 

rendimento que se calcula a capacidade que o agregado familiar tem para cumprir com o 

pagamento dos seus encargos mensais do empréstimo, essa capacidade era medida pela sua 

taxa de esforço, uma variável que temos de ter em consideração. Se o agregado não tiver 

taxa de esforço muito dificilmente conseguirá que lhe seja concedido o empréstimo.

Não menos importante era a variável idade, pois o prazo do empréstimo é 

condicionado pela idade do proponente mais velho do contrato, uma vez que há um limite 

de idade para a contratação de um crédito, e todos os créditos têm um prazo máximo, e às 

vezes os proponentes querem o contrato pelo prazo máximo de pagamento das prestações 

mas não o conseguem pois a idade já não o permite.

A variável prestação também tinha um peso grande, uma vez que é com base no 

valor da prestação em conjunto com o rendimento que se calcula a taxa de esforço já 
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referida anteriormente, quanto maior a prestação maior será a taxa de esforço e por 

conseguinte mais difícil será a contratação do empréstimo.

O valor da prestação depende de outras variáveis que também se têm de ter em 

conta, como a taxa de juro a que o empréstimo é contratado, o indexante a esta associado 

que geralmente é a EURIBOR nos créditos à habitação. Quanto maior a taxa de juro maior 

o valor da prestação e mais difícil é a contratação do empréstimo se houver um aumento 

significativo.

A variável tipo de crédito assume um papel importante na medida em que 

dependendo do tipo de crédito o rigor, o procedimento e o impacto de outras variáveis são 

diferentes. Por exemplo no crédito ao consumo as taxas de juro são muito mais elevadas, 

pois como não há garantias reais sobre esses empréstimos há um maior risco para as 

Entidades que contratam este tipo de créditos, e por este motivo também é aceitável que 

estas Entidades sejam muito mais rigorosas na análise dos créditos ao consumo. Os prazos 

dos dois tipos de crédito também diferem, o do crédito à habitação são muito mais 

alargados do que o do crédito ao consumo, assim como o valor dos empréstimos também é 

mais baixo no crédito ao consumo. Tudo isto conjugado acaba por agravar o valor das 

prestações principalmente do crédito ao consumo pois o seu custo (medido pela taxa de 

juro) é muito superior.

Depois de adquirir estes conhecimentos na prática acerca destas variáveis e a forma 

como estas influenciam os contratos de crédito e naturalmente o nível de endividamento, 

suscitou-me interesse verificar através de uma análise econométrica se estas variáveis na 

teoria têm a mesma influência sobre o endividamento que têm na prática. Solicitei os dados 

pessoais dos clientes que viram o seu crédito aprovado e os dados dos contratos realizados 

desses mesmos clientes, à empresa onde realizei o estágio garantindo o anonimato dos 

clientes e com base nesses dados procedi a uma regressão linear, onde o objectivo era 

verificar de que forma todas estas variáveis entre outras, influenciavam o endividamento. 

As conclusões vão de encontro com a realidade prática, verifica-se que o 

endividamento de facto depende do rendimento e que quanto maior o rendimento maior 

será o endividamento. Também a taxa de esforço é fulcral, quanto menor for este indicador 

maior será o endividamento. Verifica-se que quando as prestações aumentam o 

endividamento diminui, o que também vai de encontro com a prática. Em relação à 
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variável idade podemos ver que quanto maior é a idade maior é o nível de endividamento, 

podemos fundamentar este resultado tendo em conta que um individuo adulto têm 

geralmente uma maior estabilidade financeira que um jovem em início de actividade 

laboral, usufrui de rendimentos superiores e normalmente também já possui habitação e 

portanto procura mais um crédito ao consumo, seja para obras na casa ou para um 

automóvel melhor, por exemplo.

Uma das variáveis que também uso na estimação é o nível de especialização do 

representante do agregado familiar, ou seja, se o trabalho laboral do representante do 

agregado familiar é ou não especializado. Segundo os resultados, o endividamento 

aumenta com o grau de especialização, o que também se verifica na prática, pois um 

individuo especializado normalmente aufere de um maior rendimento e como já vimos o 

endividamento aumenta com o rendimento.

Relativamente as taxas de juro, temos um exemplo muito prático actualmente no 

que respeita a esta variável, uma vez que o país assistiu nos últimos meses a uma subida 

constante das taxas de juro e do indexante Euribor e se começou a assistir a uma menor 

afluência a pedidos de empréstimos para compra de habitação, assim como ao aumento do 

incumprimento por parte das famílias que já tinham empréstimos à habitação e se viram 

confrontadas com os aumentos constantes das prestações, devido à subida das taxas de juro 

e o seu rendimento disponível não era suficiente para fazer face a esses aumentos.

O incumprimento tornou-se um problema crescente e notou-se que não se tinha 

feito de tudo para prevenir que estas famílias chegassem a esta situação, é visível que falta 

educação financeira às famílias que recorrem ao crédito e não há informação suficiente e 

legível muitas das vezes sobre o processo de contrato de crédito que ajude a que as famílias 

possam ser mais racionais na altura de assinarem um contrato de crédito. 

Verifica-se que o mercado financeiro e bancário em Portugal talvez devesse ser 

regulado por uma entidade própria, pois seria pertinente estudar se os responsáveis pelo 

aumento excessivo do incumprimento são os bancos ou as famílias, ou se a 

responsabilidade é dividida pelos dois. O endividamento das famílias é ainda um tema 

muito recentemente estudado em Portugal o que também dificultou a recolha de 

informação acerca do mesmo. É um tema interessante e ao qual se deveria dar mais relevo.
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ANEXOS

Anexo 1 – Caracterização da Amostra

Amostra

Número de observações 90

Em percentagem do total:

Sexo do representante do agregado:

    Masculino 75

    Feminino 25

Idade do representante do agregado:

    Até 30 anos 30

    31 a 45 anos 50

    46 a 60 anos 20

Profissão

    Trabalhador especializado 35

    Trabalhador não especializado 65

Situação no mercado de trabalho

    Empregado por conta de outrem 80

    E.N.I. 10

    Trabalhador Independente 5

    Aposentado 5

Estado Civil do representante do agregado

    Casado 45

    Solteiro 35

    Divorciado 15

    Viúvo 5

Rendimento mensal do agregado

    Até 1500€ 60

    Mais de 1501€ 40

Fonte: elaboração própria
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Anexo 2 – Modalidades de Crédito 

Fonte: elaboração própria

Anexo 3 – Descriptive Statistics – Regressão linear

Amostra

Número de observações 90

Em percentagem do total:

Tipos de Crédito

   Crédito ao Consumo 50

   Crédito à habitação 50

Crédito ao Consumo

   Crédito Automóvel 33,3

   Outros fins 66,7

Prazo de crédito ao consumo

   2 anos 22

   3 anos 22

   4 anos 11

   5 anos 22

   7 anos 22

Prazo de crédito à habitação 

   Até 20 anos 27

   21 a 30 anos 27

   31 a 40 anos 36

   Mais de 41 anos 9
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Anexo 4 – Regressão do Modelo 1

Model Summary – Modelo 1

Anovab – Modelo 1

Coeficientesa – Modelo 1
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Anexo 5 – Regressão do Modelo 2

Model Summary – Modelo 2

Anovab – Modelo 2

Coeficientesa – Modelo 2
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Anexo 6 – Regressão do Modelo 3

Model Summary – Modelo 3

Anovab – Modelo 3

Coeficientesa – Modelo 3
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Anexo 7 - Comandos SPSS para responder à Questão 1

“Haverá ou não diferenças entre o comportamento do Endividamento das famílias por tipo 

de crédito habitação/consumo, dimensão do agregado familiar, existências de filhos, tipo 

de credito jovem/adulto, idade média do agregado familiar, especialização do representante 

do agregado familiar?”

A fim de se apurar as diferenças observadas nas médias são estatisticamente significativas, 

realizamos o Teste T para a igualdade de médias em amostras independentes. Assim 

recorremos ao comando Analyse, Compare Means, Independent Samples T Test (visto que 

as nossas variáveis são independentes) e em Teste Variable(s) inserimos a variável criada 

Endiv. No campo Group Variable colocámos Cada Uma da variável independente 

(Dummy), definindo logo de seguida os grupos. Para tal clicámos em Define Groups e na 

janela que surgiu fizemos equivaler ao grupo 1 o número 1 que designa (o caso de cada 

uma das dummy), e ao grupo 2 o número 0 que denomina (o caso de cada uma das 

dummy). Confirmamos todas as opções e clicamos em OK.

Anexo 8 – Independent Samples Test: Questão 1

Group Statistics

26 30410,89 31419,70449 6161,911

64 49596,21 50041,81832 6255,227

Jovem
1,00

,00

Endividamento
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

7,360 ,008 -1,812 88 ,073 -19185,32 10589,305 -40229,3 1858,701

-2,185 72,516 ,032 -19185,32 8780,4906 -36686,8 -1683,86

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Endividamento
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means



vii

Group Statistics

45 4194,7209 3367,53809 502,00294

45 83912,84 32250,03328 4807,551

Tipo de crédito
1,000

,000

Endividamento
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

68,759 ,000 -16,492 88 ,000 -79718,12 4833,6895 -89324,1 -70112,2

-16,492 44,959 ,000 -79718,12 4833,6895 -89453,9 -69982,3

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Endividamento
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

40 44657,12 39145,81499 6189,497

50 43571,11 51400,63285 7269,147

Dimensão
agregado gamiliar
1,00

,00

Endividamento
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

5,977 ,016 ,110 88 ,912 1086,0115 9836,7459 -18462,5 20634,48

,114 87,814 ,910 1086,0115 9547,2704 -17887,7 20059,77

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Endividamento
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

59 26957,40 45274,75923 5894,272

31 76592,05 26009,24416 4671,398

Especialização do
representante do
agregado1,00

,00

Endividamento
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

3,713 ,057 -5,626 88 ,000 -49634,65 8821,9833 -67166,5 -32102,8

-6,600 87,218 ,000 -49634,65 7520,9307 -64582,8 -34686,5

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Endividamento
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

46 48385,10 49506,90790 7299,395

44 39525,59 42369,26136 6387,406

Idade média
1,00

,00

Endividamento
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Independent Samples Test

,033 ,857 ,910 88 ,365 8859,5099 9733,2164 -10483,2 28202,23

,913 86,948 ,364 8859,5099 9699,4914 -10419,4 28138,46

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Endividamento
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

57 36702,89 36262,80627 4803,126

33 56750,77 57881,68563 10075,91

Existência de filhos
1,00

,00

Endividamento
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

26,298 ,000 -2,022 88 ,046 -20047,87 9916,1548 -39754,1 -341,597

-1,796 46,814 ,079 -20047,87 11162,166 -42505,6 2409,863

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Endividamento
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

46 46507,73 52599,23642 7755,334

44 41488,29 38634,13623 5824,315

Estado Civil
1,00

,00

Endividamento
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

7,471 ,008 ,514 88 ,608 5019,4358 9764,2788 -14385,0 24423,89

,518 82,584 ,606 5019,4358 9698,8586 -14272,6 24311,51

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Endividamento
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

18 52691,26 52709,88178 12423,84

72 41894,41 44458,96360 5239,539

Adulto
1,00

,00

Endividamento
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

5,600 ,020 ,887 88 ,377 10796,853 12166,323 -13381,2 34974,86

,801 23,408 ,431 10796,853 13483,491 -17069,0 38662,72

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Endividamento
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Anexo 9 – Instruções Importantes SPSS para Questão 2

“Haverá ou não diferenças entre o comportamento do endividamento das famílias por tipo 

de crédito, habitação versus consumo, arguindo-se que as famílias com crédito ao consumo 

apresentam maiores níveis de Endividamento por taxa de esforço?”

Para dar resposta a 2ª questão, recorremos ao comando Transform, Compute Variable. Em 

Target Variable especificámos o nome que iríamos atribuir à nova variável, que 

designamos de EndivEsf. De seguida em Numeric Expression inserimos o efeito 

multiplicativo, ou seja, Endividamento a ponderar pela Taxa Esforço. Confirmamos todos 

os nossos passos, clicamos em OK.

Finalizado este primeiro ponto e a fim de se apurar as diferenças observadas nas médias 

são estatisticamente significaivas, realizamos o Teste T para a igualdade de médias em 

amostras independentes. Assim recorremos ao comando Analyse, Compare Means, 

Independent Samples T Test (visto que as nossas variáveis são independentes) e em Teste 

Variable(s) inserimos a variável criada EndivEsf. No campo Group Variable colocámos a 

variável Tipo de Credito, definindo logo de seguida os grupos. Para tal clicámos em Define 

Groups e na janela que surgiu fizemos equivaler ao grupo 1 o número 1 que designa o 

Crédito ao Consumo, e ao grupo 2 o número 0 que denomina o Credito à Habitação. 

Confirmamos todas as opções e clicamos em OK.


