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EDITORIAL PAUL MILCENT
CEO BNP Paribas Personal Finance Portugal

É indiscutível que a Literacia Financeira é 
uma necessidade quotidiana e desempe-
nha um papel determinante não só para 
uma economia mais sustentável, como 
para uma sociedade mais informada sobre 
o impacto das suas decisões financeiras. 

A sua importância, aliás, é largamente re-
conhecida pela OCDE como um dos meios 
mais eficientes para educar, sobretudo 
crianças e jovens em idade escolar, e desen-
volver uma cultura financeira que permita 
desenvolver comportamentos e atitudes 
racionais nas sociedades face a questões 
de natureza económica e financeira. 

Se outrora era um tema pouco democra-
tizado, atualmente a Literacia Financeira 
encontra-se no centro da atividade eco-
nómica, fazendo com que sejam cada vez 
mais aqueles que procuram informar-se e 
tomar decisões mais conscientes. Um bom 
sinal, que devemos continuar a incentivar.

Este ano, e à semelhança dos anteriores, 
voltamos a divulgar publicamente os re-
sultados do inquérito que realizámos aos 
portugueses com o propósito de fazermos 
um ponto de situação sobre o estado da 
Literacia Financeira no país. 
Fazemo-lo porque este é um dos eixos 
do nosso compromisso com a sociedade 
e porque pretendemos com estas con-
clusões alertar para a importância de um 
maior conhecimento em matérias como 
a gestão do orçamento familiar e, conse-
quentemente, contribuir para diminuir os 
riscos que uma gestão menos cuidadosa 
pode trazer.  

Concretamente sobre as conclusões desta 
edição do Observador Cetelem Literacia 
Financeira saliento que se verifica que se 
verifica uma melhoria em diversos indi-
cadores, nomeadamente em termos de 
gestão orçamental. Há, no entanto, outros 
dados que mostram um caminho a per-
correr e estes são os relacionados com a 
preparação do futuro.

No que à nossa atividade respeita – a con-
cessão de crédito – verifico também com 
satisfação que o esforço feito por muitas 
entidades tem hoje avaliação positiva dos 
consumidores, que reconhecem existir 
hoje um setor mais responsável. 
Boas notícias que não nos devem fazer 
baixar os braços, mas fazer aumentar ainda 
mais determinação.

Boa leitura!

«Atualmente a 
Literacia Financeira 

encontra-se no 
centro da atividade 

económica »
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PREÂMBULO

O Observador Cetelem lança este ano mais uma edição do estudo Literacia Financeira, que procura 
avaliar o nível de literacia e a situação financeira dos portugueses. Para esta avaliação foram 
analisados quatro pilares: gestão do orçamento, planeamento do futuro, capacidade de escolher 
produtos financeiros e manter-se atualizado via formação e informação. De uma forma geral, 
conclui-se que a situação financeira dos portugueses continua a apresentar melhorias e pode 
considerar-se satisfatória. É sobretudo no pilar da gestão do orçamento familiar e no da escolha 
de produtos financeiros que os portugueses evidenciam estarem mais preparados. Verifica-se, no 
entanto, que há ainda um caminho a percorrer e há aspetos que podem ser melhorados, sendo mais 
evidente em muitos dos que dizem respeito a planear o futuro e à necessidade de manterem os 
conhecimentos atualizados. O estudo envolveu 500 entrevistas telefónicas a indivíduos de ambos 
os sexos residentes em Portugal, tendo alargado a sua abrangência de faixas etárias face à edição do 
ano anterior, incluindo este ano as idades compreendidas entre os 18 e os 74 anos, quando no ano 
anterior as entrevistas foram realizadas a indivíduos entre os 18 e 65 anos. Serão feitas comparações 
entre as duas edições, no entanto, deverá ser tida em conta esta alteração de target, que poderá ter 
tido impacto nos resultados.
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Os resultados globais desta edição do Observador Literacia Financeira 2019 indicam uma melhor pre-
paração dos portugueses para a gestão do orçamento familiar. Este ano, 88% dos portugueses afirmam 
ter conhecimento do valor do rendimento do agregado familiar, enquanto em 2018 esse valor era de 
84%. Apesar do aumento de 4%, a percentagem de portugueses que diz saber com exatidão os valores 
dos rendimentos familiares desceu face a 2018 (48%) para os 29%. Já a percentagem de participantes 
que diz saber o valor aproximado (59%) aumentou face a 2018 (36%). Não obstante esta evolução, 13% 
continuam a não saber o valor dos rendimentos da família (fig.1).

FI
G

. 1RENDIMENTO MENSAL E 

DESPESAS MENSAIS FIXAS

Valores em: % 
Base: Total de entrevistas (500)
Q3. Relativamente ao rendimento mensal do seu agregado familiar, sabe qual é o valor exato de que dispõe? /  
Q4. E sobre as despesas mensais fixas,...,sabe o valor que totalizam?

Rendimento familiar  
e despesas

AUMENTA O CONHECIMENTO DO RENDIMENTO
E DESPESAS MENSAIS

Rendimento Mensal Despesas Mensais Fixas

48

36

16

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

29

59

13

2019

27

55

18

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

20

67

13

2019

Sei, aproximadamente

Não sei

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500)
Q3. Relativamente ao rendimento mensal do seu agregado familiar, sabe qual é o valor exato de que dispõe? / Q4. E sobre as despesas mensais fixas,...,sabe o valor que totalizam?

Sei, com exatidão

AUMENTA O CONHECIMENTO DO RENDIMENTO
E DESPESAS MENSAIS

Rendimento Mensal Despesas Mensais Fixas

48

36

16

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

29

59

13

2019

27

55

18

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

20

67

13

2019

Sei, aproximadamente

Não sei

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500)
Q3. Relativamente ao rendimento mensal do seu agregado familiar, sabe qual é o valor exato de que dispõe? / Q4. E sobre as despesas mensais fixas,...,sabe o valor que totalizam?

Sei, com exatidão
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Verifica-se uma diminuição da percentagem de 
portugueses que dizem saber com exatidão o va-
lor das despesas mensais fixas, que cai de 27% em 
2018 para 20% este ano, apesar de aumentar signi-
ficativamente o número de pessoas que diz saber 
o valor aproximado dessas despesas (a percenta-
gem sobe de 55% em 2018 para 67%, este ano). 

Já a percentagem de pessoas que desconhece o 
montante das suas despesas mensais desceu de 
2018 para 2019, passando de 18% para 13%. No que 
se refere ao conhecimento do saldo bancário, 56% 
dos portugueses afirmam que só conhecem o va-
lor aproximado; 29% dizem saber o valor exato e 
15% revelam não saber de todo. 

De acordo com a informação obtida, o rendimento 
líquido mensal médio dos agregados familiares 
dos inquiridos situa-se nos 1 233€, com 2% a ultra-
passar os 2 500€ e 4% a ficarem abaixo de 600€ . 
A maior fatia (26%) situa o rendimento médio do 
agregado entre os 600€ e os 1 050€. Em média, os 
agregados são constituídos por três pessoas (2,7), 
com dois elementos a contribuir para o orçamen-
to familiar.

45% estão satisfeitos com os rendimentos do 
agregado familiar, enquanto 32% referem não estar 
nem satisfeitos nem insatisfeitos. 12% dos inquiri-
dos revelam estar insatisfeitos (parcialmente ou 
totalmente) com o rendimento do seu agregado 
familiar. De 1 a 5, o score médio de satisfação dos 
portugueses é de 3,39 pontos.
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Para cerca de metade dos inquiridos, o peso das 
despesas mensais fixas varia entre 25% e 50% do 
seu rendimento. Para 21%, estas despesas pesam 
mais de metade do rendimento mensal verifican-
do-se, assim, uma redução face a 2018, em que 
pesavam 34%. (fig.2).

58% dos portugueses dizem não ter poupanças 
e 27% afirmam que as suas poupanças equivalem 
a menos de 25% do seu rendimento mensal. 67% 
dos inquiridos não tem empréstimos e 15% diz ter 
empréstimos equivalentes a menos de 25% dos 
seus rendimentos. 2% tem empréstimos que com-
prometem mais 75% do seu rendimento.

Peso das despesas
no orçamento

1/5 DOS PORTUGUESES “GASTAM” MAIS DE METADE 
DO SEU RENDIMENTO MENSAL EM DESPESAS FIXAS 

Despesas mensais fixas
(ex. habitação, luz, água, etc. -

excluindo outros empréstimos)
4 17 18 951

2 3 65 1120

1 1 27 58 67

2 1 15 67 510

Despesas diárias

Poupança

Empréstimos
NS/NR

Entre 50% e 75%

Entre 25% e 50%

Menos de 25%

Não tem

Mais de 75%

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500)
Q5. Qual a percentagem do orçamento mensal do seu agregado familiar que é destinado ao pagamento de...?

1/5 DOS PORTUGUESES “GASTAM” MAIS DE METADE 
DO SEU RENDIMENTO MENSAL EM DESPESAS FIXAS 

Despesas mensais fixas
(ex. habitação, luz, água, etc. -

excluindo outros empréstimos)
4 17 18 951

2 3 65 1120

1 1 27 58 67

2 1 15 67 510

Despesas diárias

Poupança

Empréstimos
NS/NR

Entre 50% e 75%

Entre 25% e 50%

Menos de 25%

Não tem

Mais de 75%

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500)
Q5. Qual a percentagem do orçamento mensal do seu agregado familiar que é destinado ao pagamento de...?

Valores em: % 
Base:  Total de entrevistas (500)
Q5. Qual a percentagem do orçamento mensal do seu agregado familiar que é destinado ao pagamento de...?

FI
G

. 2

GESTÃO DO ORÇAMENTO  

FAMILIAR | % DESPESAS,  

EMPRÉSTIMOS E POUPANÇA



2019 8

Pagamento  
das contas
Verifica-se uma diminuição do número de portu-
gueses que sente dificuldades em pagar as suas 
despesas mensais fixas: em 2018 eram 40%, en-
quanto em 2019 apenas 18% diz sentir dificuldade. 
No que diz respeito ao momento do pagamento 
das despesas, verifica-se uma diminuição dos que 
pagam antecipadamente, que passou de 16% em 
2018 para 10% neste ano. Contudo, a percenta-
gem daqueles que pagam as contas no limite do 
prazo aumenta ligeiramente para 36% (em 2018 
era de 34%). Verifica-se uma pequena redução da 
percentagem dos portugueses que apenas pagam 
as suas despesas depois de finalizado o prazo, que 
desce de 5% em 2018 para os atuais 4%. 13% dos 
portugueses confirmaram que os seus gastos ex-
cederam os rendimentos, sendo que isto aconte-
ceu em média em 3 dos últimos 12 meses. E apenas 
24% dos inquiridos revelam que tal situação não 
aconteceu no último ano (fig.3).

Quanto ao hábito dos portugueses realizarem um 
orçamento, constata-se que 58% dos portugueses 
faz um orçamento familiar: 37% fá-lo mensalmen-
te, 12% semanalmente e 2% dos inquiridos fá-lo 
numa base diária. Um quarto dos portugueses 
revela não fazer nenhum orçamento familiar, uma  
tendência é mais acentuada nos indivíduos da re-
gião sul e ilhas (43%) (fig.4).

FI
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GESTÃO DO ORÇAMENTO 

FAMILIAR | PAGAMENTO  

DE CONTAS FI
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GESTÃO DO ORÇAMENTO 

FAMILIAR | REALIZAÇÃO  

DE ORÇAMENTO FAMILIAR

Valores em: % 
Base: Total de entrevistas (500)
Q6. Já sentiu dificuldade no pagamento de despesas mensais fixas? /  
Q8. Normalmente faz o pagamento de contas...

Valores em: % 
Base: Total de entrevistas (500)
Q9. O seu agregado faz um orçamento familiar?

Definições de  
um orçamento

HÁ MENOS PORTUGUESES A SENTIR DIFICULDADES 
EM PAGAR AS DESPESAS MENSAIS FIXAS 

Portugueses que já sentiram dificuldades
no pagamento das despesas mensais fixas

18%
(2019)

40%
(2018)

NS/NR

No limite do prazo

No prazo

Depois do prazo

Antecipadamente

33

34

16

5

12

43

36

10

4

7

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

2019

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500) 
Q6. Já sentiu dificuldade no pagamento de despesas mensais fixas? / Q8. Normalmente faz o pagamento de contas...

HÁ MENOS PORTUGUESES A SENTIR DIFICULDADES 
EM PAGAR AS DESPESAS MENSAIS FIXAS 

Portugueses que já sentiram dificuldades
no pagamento das despesas mensais fixas

18%
(2019)

40%
(2018)

NS/NR

No limite do prazo

No prazo

Depois do prazo

Antecipadamente

33

34

16

5

12

43

36

10

4

7

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

2019

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500) 
Q6. Já sentiu dificuldade no pagamento de despesas mensais fixas? / Q8. Normalmente faz o pagamento de contas...

HÁ MENOS PORTUGUESES A SENTIR DIFICULDADES 
EM PAGAR AS DESPESAS MENSAIS FIXAS 

Portugueses que já sentiram dificuldades
no pagamento das despesas mensais fixas

18%
(2019)

40%
(2018)

NS/NR

No limite do prazo

No prazo

Depois do prazo

Antecipadamente

33

34

16

5

12

43

36

10

4

7

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

2019

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500) 
Q6. Já sentiu dificuldade no pagamento de despesas mensais fixas? / Q8. Normalmente faz o pagamento de contas...

MAIS DE METADE DOS PORTUGUESES FAZEM 
UM ORÇAMENTO FAMILIAR

18%

Faz orçamento familiar

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500) 
Q9. O seu agregado faz um orçamento familiar?

NS/NR

Sim, anualmente

Sim, mas com outra periodicidade

Sim, mas não de forma periódica

Não faz orçamento familiar

Sim, mensalmente

Sim, semanalmente

Sim, diariamente

2

4

37

2

12

25

17

MAIS DE METADE DOS PORTUGUESES FAZEM 
UM ORÇAMENTO FAMILIAR

18%

Faz orçamento familiar

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500) 
Q9. O seu agregado faz um orçamento familiar?

NS/NR

Sim, anualmente

Sim, mas com outra periodicidade

Sim, mas não de forma periódica

Não faz orçamento familiar

Sim, mensalmente

Sim, semanalmente

Sim, diariamente

2

4

37

2

12

25

17

Portugueses que já sentiram dificuldades  
no pagamento das despesas mensais fixas 
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GESTÃO DO ORÇAMENTO 

FAMILIAR | DEFINIÇÃO DE 

GASTOS DIÁRIOS MÁXIMOS

GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR 

| REVISÃO, RENEGOCIAÇÃO OU 

CANCELAMENTO DE SERVIÇOS

Três quartos dos 
portugueses definem 
limites máximos para 

os gastos diários.

“Tendo em conta a importância que os gastos diá-
rios representam, procurou-se perceber até que 
ponto os portugueses os mantém sob controlo. 
Conclui-se que três quartos dos portugueses 
(73%) definem limites máximos para os gastos 
diários, mas apenas 40% o fazem de forma regular. 
21% refere raramente ou nunca fazer este exercício 
orçamental. (fig.5). 

No que toca ao hábito de revisão, renegociação ou 
cancelamento dos serviços contratados, 40% diz 
que nunca o fez. Apenas 28% dos portugueses o 
faz, sendo trimestralmente o período mais referi-
do (10%) (fig.6).

¾ DOS PORTUGUESES DEFINEM GASTOS DIÁRIOS MÁXIMOS 

73%

Gastos diários máximos

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500) 
Q9. O seu agregado faz um orçamento familiar?

NS/NR

Às vezes

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Frequentemente

Sempre4

6

23

12

28

17

11

A MAIORIA NUNCA FEZ REVISÃO, RENEGOCIAÇÃO 
OU CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS QUE NÃO UTILIZAM 

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500) 
Q12. Com que frequência faz a revisão, renegociação ou cancelamento dos serviços que não utiliza ou utiliza pouco?

28%

4

4

10

5

5

40

32

NS/NR

Anualmente

De 2 em 2 anos

Menos frequentemente

Nunca fiz

Semestralmente

Trimestralmente

Mensalmente

Valores em: % 
Base: Total de entrevistas (500)
Q9. O seu agregado faz um orçamento familiar?

Valores em: % 
Base: Total de entrevistas (500)
Q12. Com que frequência faz a revisão, renegociação ou  
cancelamento dos serviços que não utiliza ou utiliza pouco?
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PLANEAMENTO DO FUTURO |  

CAPACIDADE SUPORTAR DESPESAS 

(PRÓXIMOS 3 MESES) EM CASO  

DE DESEMPREGO

Valores em: % e Score Médio (exc. NS/NR)
Base: Total de entrevistas (500) 
Q16. Se hoje ficasse desempregado, até que ponto conseguia assegurar as despesas do seu agregado familiar nos próximos 3 meses? 
Diria que...

MAIOR CAPACIDADE DE FAZER 
FACE A DESPESAS EXTRA

16% dos portugueses afirmam não terem capa-
cidade para suportar despesas extra, valor que 
em 2018 ascendia aos 28%. Aumenta também a 
percentagem de inquiridos que referem conse-
guir suportar despesas extra, que sobe dos 37% 
registados em 2018 para 45%. Também o valor da 
despesa extra que os portugueses conseguem 
suportar aumenta substancialmente, subindo dos 
250 euros indicados em 2018 para 500 euros este 
ano (31%). 

Porém, se deparados com um cenário de desem-
prego, apenas 18% dos portugueses teriam capa-
cidade para fazer face às despesas na totalidade, 
durante um período de 3 meses. 45% refere que 
conseguiria fazer face às suas despesas só parcial-
mente durante esse período e 18% refere não ter 
qualquer capacidade para assegurar o pagamento 
das suas despesas. (fig.7). Os indivíduos da região 
centro são os que mais conseguiriam fazer face às 
despesas na totalidade (25%). Já os jovens entre 
os 18-24, apenas 3% dos jovens entre os 18-24 teria 
capacidade de fazer face às despesas na totalida-
de, durante 3 meses. 

Neste contexto, em caso de necessidade financei-
ra, 36% dos portugueses recorreriam à família, 23% 
ao banco, 9% a instituições de crédito especiali-
zadas e 6% recorreriam a amigos, valores muito 
semelhantes aos do ano passado. 

EM CASO DE DESEMPREGO, OS PORTUGUESES 
TERIAM DIFICULDADES EM FAZER FACE ÀS DESPESAS 
NUM PERÍODO DE 3 MESES

NS/NR

Conseguia na totalidade

Conseguia, apenas parcialmente

Não conseguia assegurar

45

18

18

18

64%

EM CASO DE DESEMPREGO, OS PORTUGUESES 
TERIAM DIFICULDADES EM FAZER FACE ÀS DESPESAS 
NUM PERÍODO DE 3 MESES

NS/NR

Conseguia na totalidade

Conseguia, apenas parcialmente

Não conseguia assegurar

45

18

18

18

64%



2019 12

FI
G

. 8PLANEAMENTO DO FUTURO |  

HÁBITO DE FAZER POUPANÇAS

Os hábitos de poupança dos portugueses parecem 
manter-se face a 2018, com 47% a dizer que fazem 
poupanças, sendo que muitas dizem respeito a 
redução de gastos. Aqueles que o fazem com regu-
laridade mensal quase que duplicaram, passando de 
13% em 2018, para 22% em 2019. Aumentou também 
a percentagem dos portugueses que diz poupar de 
forma pontual, através dos subsídios de férias e de 
Natal, ou de prémios de produtividade (7% em 2018, 
para 14% em 2019). Regista-se ainda uma ligeira 
diminuição de 2% dos que referem não fazer pou-
panças, que em 2019 é de 44% (46% em 2018). (fig.8).

POUPANÇAS

Valores em: % 
Base:  Total de entrevistas (500) 
Q17. Tem por hábito fazer poupanças?

OS PORTUGUESES MANTÊM O HÁBITO DE POUPAR 
FACE A 2018

NS/NR

Sim, com uma regularidade mensal

Sim de forma pontual com subsídios de natal
e/ou férias, prémios, etc

Sempre que possível, quando sobra dinheiro

47%
29

7

13

46

4

11

14

22

44

9

49%

Não
2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

2019

OS PORTUGUESES MANTÊM O HÁBITO DE POUPAR 
FACE A 2018

NS/NR

Sim, com uma regularidade mensal

Sim de forma pontual com subsídios de natal
e/ou férias, prémios, etc

Sempre que possível, quando sobra dinheiro

47%
29

7

13

46

4

11

14

22

44

9

49%

Não
2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

2019
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Mas que estratégias de poupança usam os por-
tugueses? Tal como em 2018, o principal meio de 
poupança é estar atento às promoções (31%), valor 
que ascendia aos 36% em 2018. Tomar mais vezes 
o pequeno almoço em casa ganha relevância este 
ano: 19% dos inquiridos admite fazê-lo (10% em 
2018). Levar almoço para o trabalho é também re-
levante (18%), sendo outras formas de poupança 
a utilização de cupões/cartões de desconto (13%), 
optar por transportes públicos (8%), ir a pé para o 
trabalho (2%) ou ir de bicicleta (1%).

56% dos portugueses poupou dinheiro no último 
ano e 21% colocou-o numa conta a prazo. Já a 
alternativa de transferência para conta à ordem 
registou 14% das preferências entre os inquiridos, 
e o investimento em produtos bancários 7%. De 
salientar que 14% dos inquiridos opta por fazer pou-
pança guardando o dinheiro em casa (mealheiro 
tradicional, cofre, outros). (fig.9).

43% dos portugueses estão parcialmente satis-
feitos com o nível de poupanças do seu agregado 
familiar e apenas 1% estão totalmente satisfeitos. 
35% não estão nem satisfeitos, nem insatisfeitos e 
11% dizem estar parcialmente ou totalmente insa-
tisfeitos. 

Valores em: % 
Base:  Total de entrevistas (500)
Q19. Nos últimos 12 meses poupou dinheiro de alguma das seguintes formas?

FI
G

.9
 PLANEAMENTO DO FUTURO 

| POUPANÇA NOS ÚLTIMOS 12 

MESES

56% DOS PORTUGUESES POUPARAM NO ÚLTIMO ANO

% poupou nos
últimos 12 meses

56%
Colocou numa poupança/conta a prazo 21

14

Colocou numa conta bancária à odem 14

Entregou a familiares para guardar em seu nome 5

Colocou em PPR ou outros fundos de pensões 5

Comprou produtos de investimento financeiro 2

NS/NR 8

Guardou em casa
(mealheiro, cofre, outros)

56% DOS PORTUGUESES POUPARAM NO ÚLTIMO ANO

% poupou nos
últimos 12 meses

56%
Colocou numa poupança/conta a prazo 21

14

Colocou numa conta bancária à odem 14

Entregou a familiares para guardar em seu nome 5

Colocou em PPR ou outros fundos de pensões 5

Comprou produtos de investimento financeiro 2

NS/NR 8

Guardou em casa
(mealheiro, cofre, outros)
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Prepação da reforma
Um terço dos portugueses prepara a reforma e o método que mais se destaca é o depósito numa 
conta a prazo (16% contra os 12% em 2018). Note-se, porém, que estes resultados podem estar in-
fluenciados pelo alargamento do target dos 65 anos para os 74 anos. As opções de recurso a PPR 
reúnem 8% (versus 7% em 2018), o recurso ao mealheiro tradicional 7% (2% em 2018) e os certificados 
de aforro 4% (2% em 2018). Em sentido inverso está o investimento em produtos bancários diversos, 
como Ações e Obrigações, que caem para metade, passando de 6% em 2018 para 3% em 2019 (fig.10). 
Observa-se ainda uma descida na percentagem de portugueses que nada fazem para preparar o 
futuro, passando de 70% em 2018 para 61% em 2019.

FI
G

. 1
0PLANEAMENTO DO FUTURO |  

PREPARAÇÃO DA REFORMA

Valores em: % 
Base: Total de entrevistas
Q20. Como faz ou fez para preparar a sua reforma?
 

1/3 DOS PORTUGUESES PREPARAM A REFORMA

Conta a prazo
12

16

...dos Portugueses
preparam a Reforma

34%

2019 (até 74 anos)

2018 (até 65 anos)

Plano de poupança reforma (PPR)
7
8

Mealheiro tradicional
2
7

Certificados de Aforro
2
4

Investimento em produtos bancários
ex. Ações, Obrigações 6

3

Não faço nada
70

61

NS/NR
7
5
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Os resultados deste ano mostram que há um maior 
conhecimento da generalidade dos produtos finan-
ceiros e, consequente, um aumento da utilização 
das várias opções disponíveis, nomeadamente 
transferências bancárias, contas poupança ou de-
pósitos a prazo e débitos diretos. 

Assim, em 2019 verifica-se um aumento da utili-
zação das contas à ordem (que passa de 89% em 
2018 para 92% em 2019), do cartão de débito (88% 
em 2018 para 92% em 2019), do cartão de crédito 
(40% em 2018 para 44% em 2019) e das transferên-
cias bancárias (46% em 2018 para 62% em 2019). Em 
queda significativa está a utilização de Seguros de 
Vida (43% em 2018 para 40% em 2019) e os cheques 
(22% em 2018 para 10% em 2019). (fig. 11).

FI
G

. 1
1LITERACIA FINANCEIRA | 

CONHECIMENTO E POSSE 

DOS PRODUTOS BANCÁRIOS

HÁ UM MAIOR CONHECIMENTO DA GENERALIDADE 
DOS PRODUTOS FINANCEIROS

Têm

Conhecem

Contas à ordem 92 98

96

94

93

92

Cartão de débito 92

Seguro vida 40

Cartão de crédito 44

Transferências bancárias 62

Cheques 10 91

91

89

88

88

Crédito habitação 31

Crédito automóvel 23

Seguro casa (multirriscos) 42

Contas poupança 27

Seguro auto 43 88

87

86

82

79

Depósitos a prazo 33

Déito direto 54

Crédito individual/Pessoal 10

Soluções reforma 8

Domiciliação do ordenado 21 77

77

67

66

58

Serviços mínimos bancários 25

Fundos de investimento 5

Seguros de capitalização 6

Sistema de pagamento móvel/carteira digital 7

52

38

28

Leasing 5

Cash-advance 3

ETF’s - Exchange traded fund (fundos negociados em bolsa) 2

2018 (até 65 anos) 2019 (até 74 anos)

8998

97

83

92

81

88

43

40

46

2285

94

91

93

73

48

29

54

19

5493

77

81

86

54

20

42

26

10

2763

59

44

42

30

6

6

37

36

40

4

6

8

Aumenta também a percentagem de portugueses 
que conhece o significado de diversas expressões 
financeiras como “Taxa de Câmbio”, “TAEG”, “Dívi-
da Pública”, entre outros. Mas o termo “TAEG” foi 
o que mais portugueses aprenderam em 2019: 
tendo passado de 30% em 2018 para 46% em 2019.  
(fig.12) O termo de que os portugueses menos 
têm conhecimento é “3D Secure”, com 86% a não 
saberem o que significa a expressão.

Valores em: % / Base:  Total de entrevistas (500)
Q22ab. Dos seguintes produtos ou serviços bancários, diga-nos por favor se conhece...? E é titular ou utiliza...?
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2 LITERACIA FINANCEIRA 

| CONHECIMENTO DE 

EXPRESSÕES FINANCEIRAS
AUMENTA A % QUE CONHECEM E SABEM O QUE 
SIGNIFICA AS VÁRIAS EXPRESSÕES 

Juros

Inflação

Taxa de Câmbio

TAEG

Dívida Pública

Dívida Externa

Euribor

TAN

Défice Orçamental

Valor Residual

Sistema Financeiro

Obrigações

Spread

Cartões de pagamento virtuais

Deflação

Crédito Revolving

Rating

MTIC

3D Secure

75 18 8

193349

192853

393130

263241

362440

253936

442927

492625

512425

572815

672112

662014

Não conhecem / Não sabem o que é

Já ouviram falar mas não sabem o que é

Já ouviram falar e sabem o que é

2018 (até 65 anos) 2019 (até 74 anos)

612415

492327

402634

413525

502426

422335

63 28 9

113059

133552

183646

193249

193448

214138

303534

233740

283439

513118

622413

532621

493218

382933

353233

353233

323434

273538

AUMENTA A % QUE CONHECEM E SABEM O QUE 
SIGNIFICA AS VÁRIAS EXPRESSÕES 

Juros

Inflação

Taxa de Câmbio

TAEG

Dívida Pública

Dívida Externa

Euribor

TAN

Défice Orçamental

Valor Residual

Sistema Financeiro

Obrigações

Spread

Cartões de pagamento virtuais

Deflação

Crédito Revolving

Rating

MTIC

3D Secure

75 18 8

193349

192853

393130

263241

362440

253936

442927

492625

512425

572815

672112

662014

Não conhecem / Não sabem o que é

Já ouviram falar mas não sabem o que é

Já ouviram falar e sabem o que é

2018 (até 65 anos) 2019 (até 74 anos)

612415

492327

402634

413525

502426

422335

63 28 9

113059

133552

183646

193249

193448

214138

303534

233740

283439

513118

622413

532621

493218

382933

353233

353233

323434

273538

Valores em: %  
Base:  Total de entrevistas (500)
Q26. Diga-nos por favor, sabe o que é...?
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ENVOLVIMENTO COM  
PRODUTOS FINANCEIROS

Na hora de escolher produtos financeiros, mais de 
metade dos inquiridos considera vários produtos 
de diferentes empresas (53%) e 32% afirma compa-
rar vários produtos, mas apenas de uma empresa. 
7% diz considerar um único produto de uma só 
empresa. 

Ainda sobre a escolha de produtos financeiros, o 
estudo apurou que os sites e a comunicação das 
instituições financeiras (publicidade, cartas, email, 
sms, telefones…) são as principais fontes de infor-
mação para subscrição de produtos financeiros 
para a maioria dos portugueses 29% recorre aos 
media em geral e 17% dos inquiridos pedem conse-
lhos a amigos e familiares que trabalhem no setor. 

No que respeita especificamente à atividade de 
crédito, 60% dos portugueses considera que a 
concessão de crédito é realizada de forma res-
ponsável, aumentando 6% relativamente ao ano 
passado (54%) e 25% considera que a concessão 
não é feita de forma responsável (24% em 2018). 
Mais de metade dos portugueses (57%) entendem 
que a concessão de crédito é feita de forma igual-
mente responsável quando comparada com o ano 
passado.
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ATUALIZAÇÃO,  
FORMAÇÃO E  
CONHECIMENTO
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Em 2019 diminui a percentagem de inquiridos que 
considera importante a formação nas áreas finan-
ceiras, que passou de 53% em 2018 para 44%. No 
entanto, mantém-se a percentagem dos inquiridos 
(cerca de um quarto) que indica sentir necessidade 
de formação financeira, em particular nas áreas de 
gestão orçamental (12%) e poupança (11%). No en-
tanto, essas percentagens diminuíram face ao ano 
passado (17% e 16%, respetivamente).

Para os que consideram as formações financeiras 
importantes, os portugueses elegem o Banco de 
Portugal como o responsável pela formação (42%), 
seguido das instituições financeiras (33%). 

O aumento de boas práticas, mas também de conhecimento sobre expressões financeiras, justifica que cerca 
de metade dos portugueses (48%) considerem ter um nível de Literacia Financeira “Muito Bom” ou “Bom”, per-
centagem que aumentou face a 2018 (41%). Da mesma forma, diminui o número de portugueses que consideram 
que o seu conhecimento de literacia financeira não é “Nem bom nem mau” (de 41% em 2018 para 35% em 2019). 
Contudo, aumentou a percentagem dos que consideram o seu nível de conhecimento mau (8% em 2018 versus 
10% em 2019) (fig.13). Os portugueses da região do Porto são os que mais consideram ter o melhor um bom 
nível de literacia financeira (62%).

Os resultados do inquérito revelam ainda que 35% 
dos portugueses dizem não se informar sobre a 
atualidade económica e financeira do país. Os que 
se informam fazem-no 1 a 2 vezes por mês. 

IMPORTÂNCIA  
DA FORMAÇÃO

AUTO-AVALIAÇÃO  
DOS PORTUGUESES

FI
G

. 1
3LITERACIA FINANCEIRA | 

NÍVEL PESSOAL DE  

LITERACIA FINANCEIRA

½ DOS PORTUGUESES CONSIDERAM QUE TÊM UM NÍVEL 
DE LITERACIA FINANCEIRA “MUITO BOM” OU “BOM” 

Score Médio
(exc. NS/NR)

Top2Box

3.38
41%

Score Médio
(exc. NS/NR)

Top2Box

3.44
48%

NS/NR

Nem bom nem mau (3)

Mau (2)

Muito mau (1)

Bom (4)

8

41

37

1

8

10

35

44

5 4

1

6

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

2019

Muito bom (5)

½ DOS PORTUGUESES CONSIDERAM QUE TÊM UM NÍVEL 
DE LITERACIA FINANCEIRA “MUITO BOM” OU “BOM” 

Score Médio
(exc. NS/NR)

Top2Box

3.38
41%

Score Médio
(exc. NS/NR)

Top2Box

3.44
48%

NS/NR

Nem bom nem mau (3)

Mau (2)

Muito mau (1)

Bom (4)

8

41

37

1

8

10

35

44

5 4

1

6

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

2019

Muito bom (5)

Valores em: %  
Base:  Total de entrevistas (500)
Q36. Como avalia o seu nível de literacia financeira, ou seja, o seu nível 
de conhecimento e informação sobre assuntos e conceitos financeiros?
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| CONHECIMENTO DE 

EXPRESSÕES FINANCEIRAS

No que respeita à avaliação da literacia financeira da 
sociedade, em 2019, 43% dos portugueses conside-
ram que a sociedade tem um conhecimento “Muito 
Bom” ou “Bom” (29% em 2018), tendo diminuído a 
percentagem dos que consideram que não é “Nem 
bom nem mau”, que passou de 42% em 2018 para 
33% em 2019. À semelhança dos resultados relativos 
ao conhecimento próprio de literacia financeira, 
também neste caso se verifica um aumento da 
percentagem de portugueses que consideram que 
o nível de conhecimento da sociedade é “Mau” (10% 
em 2018 versus 11% em 2019) (fig.14).

EM 2019, AUMENTA A % DE PORTUGUESES QUE SENTEM 
QUE A SOCIEDADE ESTÁ INFORMADA SOBRE ASSUNTOS E 
CONCEITOS FINANCEIROS

Score Médio
(exc. NS/NR)

Top2Box

3.20
29%

Score Médio
(exc. NS/NR)

Top2Box

3.36
43%

NS/NR

Nem bom nem mau (3)

Mau (2)

Muito mau (1)

Bom (4)

10

42

26

3

17

11

33

38

3 4

2

11

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

2019

Muito bom (5)

EM 2019, AUMENTA A % DE PORTUGUESES QUE SENTEM 
QUE A SOCIEDADE ESTÁ INFORMADA SOBRE ASSUNTOS E 
CONCEITOS FINANCEIROS

Score Médio
(exc. NS/NR)

Top2Box

3.20
29%

Score Médio
(exc. NS/NR)

Top2Box

3.36
43%

NS/NR

Nem bom nem mau (3)

Mau (2)

Muito mau (1)

Bom (4)

10

42

26

3

17

11

33

38

3 4

2

11

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

2019

Muito bom (5)

EM 2019, AUMENTA A % DE PORTUGUESES QUE SENTEM 
QUE A SOCIEDADE ESTÁ INFORMADA SOBRE ASSUNTOS E 
CONCEITOS FINANCEIROS

Score Médio
(exc. NS/NR)

Top2Box

3.20
29%

Score Médio
(exc. NS/NR)

Top2Box

3.36
43%

NS/NR

Nem bom nem mau (3)

Mau (2)

Muito mau (1)

Bom (4)

10

42

26

3

17

11

33

38

3 4

2

11

2018

(até 65 anos) (até 74 anos)

2019

Muito bom (5)

Valores em: %  
Base:  Total de entrevistas (500)
Q37. Como avalia o nível de literacia financeira da sociedade no geral?
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METODOLOGIA

ANEXO
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Target:
Indivíduos de ambos os sexos, de idades compreendidas entre os 
18 e os 74 anos residentes em Portugal. 

Metodologia e Amostra:
Realização de 500 entrevistas telefónicas (CATI)
• Erro máximo de +4.4 para um intervalo de confiança de 95%

A amostra é representativa da população e estratificada por:
• Região: Distrito de Lisboa; Distrito do Porto; Norte (compos-
to pelos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Guarda, Viana do 
Castelo, Vila Real e Viseu); Centro (composto pelos distritos de 
Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre e Santarém); e Sul e 
Ilhas (Beja, Évora, Faro, Setúbal, Madeira e Açores) 
• Sexo, Idade, Níveis Socio-económicos

A informação foi recolhida por intermédio de um questionário es-
truturado de perguntas fechadas.
O trabalho de campo decorreu de 29 de julho e 2 de agosto de 2019.
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48
52

Feminino
Masculino

Sexo

17 18
20 21

14

Idade

55 - 65 anos
45 - 54 anos

25 - 35 anos

18 - 24 anos

35 - 44 anos

1
15

55

30

Classe Social

Recusa
Classe C2/D

Classe C1
Classe AB

48
52

Feminino
Masculino

Sexo

17 18
20 21

14

Idade

55 - 65 anos
45 - 54 anos

25 - 35 anos

18 - 24 anos

35 - 44 anos

1
15

55

30

Classe Social

Recusa
Classe C2/D

Classe C1
Classe AB

48
52

Feminino
Masculino

Sexo

17 18
20 21

14

Idade

55 - 65 anos
45 - 54 anos

25 - 35 anos

18 - 24 anos

35 - 44 anos

1
15

55

30

Classe Social

Recusa
Classe C2/D

Classe C1
Classe AB

48
52

Feminino
Masculino

Sexo

17 18
20 21

14

Idade

55 - 65 anos
45 - 54 anos

25 - 35 anos

18 - 24 anos

35 - 44 anos

1
15

55

30

Classe Social

Recusa
Classe C2/D

Classe C1
Classe AB

48
52

Feminino
Masculino

Sexo

17 18
20 21

14

Idade

55 - 65 anos
45 - 54 anos

25 - 35 anos

18 - 24 anos

35 - 44 anos

1
15

55

30

Classe Social

Recusa
Classe C2/D

Classe C1
Classe AB

48
52

Feminino
Masculino

Sexo

17 18
20 21

14

Idade

55 - 65 anos
45 - 54 anos

25 - 35 anos

18 - 24 anos

35 - 44 anos

1
15

55

30

Classe Social

Recusa
Classe C2/D

Classe C1
Classe AB

Amostra

Valores em %
Base: Total de entrevistas (500)

21

17

27

17 18

Região

Lisboa
Porto

Centro

Sul e Ilhas

Norte

21

17

27

17 18

Região

Lisboa
Porto

Centro

Sul e Ilhas

Norte
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