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Introdução 
 

Desde o ano de 2010 que o tema crise financeira tem vindo cada vez mais a ser debatido, 

tornando-se numa das maiores preocupações da sociedade, ao nível mundial. Neste sentido, o 

Banco de Portugal desenvolveu um inquérito acerca da literacia financeira da população 

portuguesa, tendo, entre outros, o objetivo de avaliar a capacidade de planeamento de 

despesas e poupança e da compreensão financeira, visando avaliar não só os conhecimentos 

financeiros, mas também atitudes e comportamentos. Após a análise dos resultados do 

inquérito desenvolvido, surgiram algumas iniciativas e muitas empresas e associações, assim 

como o estado, uniram-se no sentido de desenvolverem acções para promover e melhorar a 

poupança, a educação financeira e a educação direcionada ao consumo e ao planeamento do 

orçamento familiar.  

Para este estudo, é sugerido o tema o discurso da crise: da educação para o consumo 

ao incumprimento financeiro. Percepções dos consumidores., propondo a seguinte 

questão, no desenvolvimento deste tema: em que medida a educação para o consumo 

“financeiramente correcto”
1
 é compreendida e utilizada pelos consumidores? No sentido 

de responder a estas questões, apresentamos alguns objectivos:  

I. Apreender qual é o discurso que é percebido e registado pelos consumidores 

sobre consumo “financeiramente correcto”, literacia financeira e incumprimento 

financeiro, no actual contexto de crise económica; 

II. Indagar sobre as fontes das quais, perceptivamente, esse discurso é oriundo; 

III. Avaliar de que forma é que o consumidor percebe os esforços de comunicação 

da educação para o consumo desenvolvidos por entidades públicas e privadas; 

IV. Compreender a influência da educação para o consumo na formação das 

escolhas de consumo e a sua relação com o incumprimento financeiro. 

Na prossecução destes objectivos foi necessário ter em conta algumas teorias e conceitos, 

como o de Consumo, de Incumprimento Financeiro e de Literacia Financeira.  

A Europa enfrenta uma crise económica e financeira que levou a Economia Europeia a 

utilizar medidas que conduziram à que se entende por “era de austeridade”. O aumento do 

desemprego é um dos motivos de maior preocupação para todos os governos da Europa 

(Shanin, 2012). Esta crise agravou os problemas de liquidez em diferentes países da Europa, 

tendo-se verificado um aumento progressivo dos níveis de endividamento em Portugal de 

130%, entre 2005 e 2009. Os rácios de morosidade sofreram um incremento significativo e os 

problemas de atrasos de pagamento das facturas, tendo este atraso aumentado 6 dias, 

concretamente em Portugal. A percentagem de incobráveis é de 2,7%, o que equivaleria a 

uma injecção na economia superior a 3.200 milhões de euros. 

                                                           
1
 Ao referirmos o conceito de “consumo financeiramente correcto” tratamos a possibilidade de um consumidor analisar a 

probabilidade de risco de incumprimento financeiro, no acto de aquisição de um produto ou serviço, de forma a evitar o 
comprometimento das despesas familiares ou até mesmo o sobreendividamento. 
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Para Cruz (2011), nesta conjuntura de crise económica, social, política e ambiental em que 

Portugal se encontra, o consumidor assume cada vez mais um papel de relevo e de grande 

responsabilidade quanto às suas decisões. Torna-se assim imprescindível analisar alguns dos 

motivos que poderão estar no centro dos comportamentos de consumo. O consumo pode ser 

utilizado como um meio de situar os indivíduos numa determinada estrutura social, como um 

meio de obtenção de maior ou menor prestígio, de criação de personalidades e de 

diferenciação. Assim, existem autores que defendem que o consumo é puramente racional, 

autores que consideram que as escolhas de consumo são praticamente impostas ao 

consumidor, mediante os agentes sociais e culturais (Truninger, 2011) e, também, quem 

defenda que o consumidor é um ser multideterminado que assume um comportamento em 

função de uma variedade de contextos. (Cruz, 2011). 

Ribeiro (2012) distinguiu e comparou pensamentos de diferentes teóricos, realizando um 

trabalho de síntese sobre as diferentes teorias do consumo. Destacou três perspectivas 

principais: a teoria da acção racional aplicada ao consumo; a segunda perspectiva, apontada 

como a mais dominante até à data que contraria a primeiro e, por fim, o pós-modernismo, muito 

presente, onde o consumo é tido como um meio para a afirmação individual.  

A realidade actual impõe a necessidade de algum pendor da vertente responsável e racional 

no acto de aquisição de bens e/ou serviços, na medida em que o fácil acesso ao crédito, o 

aumento das despesas familiares e a pouca literacia financeira contribuíram para abrir a porta 

à recessão económica. Assim, com as taxas de desemprego tão elevadas, a pouca margem 

financeira, a diminuição da poupança e a subida das despesas dos orçamentos familiares, a 

contracção de um empréstimo deverá ter em conta uma série de factores, nomeadamente a 

possibilidade de incumprimento. É desta forma que atentamentos ao conceito de “consumo 

financeiramente correcto”, pensando na possibilidade de um consumidor analisar a 

probabilidade de risco de incumprimento financeiro, no acto de aquisição de um produto ou 

serviço, de forma a evitar o comprometimento das despesas familiares ou até mesmo o 

sobreendividamento. Conforme Frade & Jesus (2011) esta ponderação (por parte do 

consumidor) passará por alguns estágios, sendo imperativo um processamento de 

informação tão abrangente quanto possível para que possam ser tomadas as melhores 

decisões - chegam, desta forma, ao conceito de endividamento sustentável que “pode 

significar a capacidade de contrair crédito sem comprometer a possibilidade de o reembolsar 

quando tal seja devido” (Frade & Jesus, 2011:77). 

A Literacia financeira assume, na actualidade, um papel cada vez mais importante na 

reforma financeira em todo o mundo. De acordo com a definição referida pelo Banco de 

Portugal (2010), para Schagen (1997), “a literacia financeira é a capacidade de fazer 

julgamentos informados e tomar decisões concretas tendo em vista a gestão do dinheiro”. Esta 

capacidade contribui para que os cidadãos tomem decisões informadas em aspectos da sua 

vida financeira como a gestão do orçamento familiar, o controlo da conta bancária e a escolha 

de produtos e serviços bancários adequados às suas necessidades, necessidades que 

tornaram evidentes as preocupações com a educação financeira da população portuguesa. 
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Contudo, grande parte da população continua pouco informada para fazer escolhas financeiras 

ou avaliar produtos financeiros complexos (Lusardi e Mitchell, 2007 apud Carpena et.al., 2011). 

Klapper, et.al. (2012) reflectiram acerca da causalidade entre a literacia financeira e os 

comportamentos financeiros e de consumo, concluindo que a literacia financeira pode ajudar a 

população a lidar com choques macroeconómicos, na medida em que os indivíduos com uma 

maior literacia financeira são mais propensos à poupança e às escolhas mais acertadas. De 

igual forma, a Comissão das Comunidades Europeias (2007) refere que a educação financeira 

capacita os indivíduos para uma melhor compreensão dos produtos e de conceitos financeiros. 

No entanto, até à data, há muito pouca evidência rigorosa sobre o impacto da educação 

financeira e, nas poucas avaliações conhecidas, o enfoque está nos resultados finais (se 

existe ou não alterações no comportamento) e não no mecanismo de impacto, que 

constitui um elemento de avaliação importante (Carpena, et.al., 2011). Uma proposta de 

Klapper, et.al. (2012) para contornar este problema é olhar para os erros financeiros e avaliar 

se eles estão correlacionados, ou não, com a literacia financeira.  

Para esta investigação iremos recorrer à pesquisa documental e análise de conteúdo, 

através da inventariação, caracterização, selecção e análise dos programas educacionais a 

decorrer em Portugal, bem como a entrevistas com profissionais e especialistas dos media, 

da economia e do ensino e à aplicação de inquéritos a jovens e adultos, procurando aferir o 

seu grau de conhecimento acerca da literacia financeira e da sua percepção dos programas de 

educação para o consumo. 

O trabalho será organizado em quatro capítulos: enquadramento teórico, onde se tratará 

informação mais relevante e recente acerca do tema e onde serão definidos os conceitos 

principais; metodologia, onde serão explicadas as técnicas metodológicas a que recorremos 

nesta investigação; apresentação e análise de resultados, onde serão apresentados e 

analisados os resultados da investigação prática e, por fim, um último capítulo que será 

dedicado à discussão de resultados.   
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1. Enquadramento Teórico: Consumo, incumprimento 

financeiro e educação para o consumo 
 

A Europa enfrenta uma crise económica e financeira que conduziu a Economia Europeia 

a utilizar medidas drásticas aplicadas a uma reforma financeira, através da reavaliação de 

prioridades, trazendo aquela a que se aceita como a “era de austeridade”. O aumento do 

desemprego é um dos motivos de maior preocupação para todos os governos da Europa, 

sendo que a política da EU se encontra concentrada no crescimento económico e no emprego. 

Contudo, este tem-se tornado num desafio enorme e quase impossível. (Shanin, 2012).  

A crise económica mundial agravou os problemas de liquidez em diferentes países da 

Europa. Os rácios de morosidade sofreram um incremento significativo e os problemas de 

atrasos de pagamento das facturas, quer de consumidores quer de empresas agravaram-se, 

levando a que fosse cada vez mais difícil receber os pagamentos a tempo. Em toda a Europa, 

a média de dias de atraso de pagamento foi de 19 dias em 2009
2
, dois dias mais que em 2008. 

Concretamente em Portugal, o atraso nos pagamentos das facturas aumentou 6 dias, 

tendo atingido em média os 46 dias. Os atrasos nos pagamentos e o não pagamento 

penalizam a capacidade financeira das empresas, que por sua vez enfrentam dificuldades de 

pagamento aos seus próprios fornecedores. Em Portugal, a percentagem de incobráveis é 

de 2,7%, o que equivaleria a uma injecção na economia superior a 3.200 milhões de euros.  

A acrescentar às consequências económicas destes resultados, o crescimento excessivo da 

dívida por parte dos agregados familiares (a verificar-se progressiva e acentuadamente nas 

sociedades ocidentais) envolve também consequências graves (quer individuais, quer 

familiares) ao nível psicológico, social e económico. Os grupos com menores recursos 

financeiros e com um maior número de dívidas poderão sofrer várias pressões e 

consequências como a perda da habitação, o impedimento de aceder a créditos bancários e 

também de marginalização e exclusão por parte da própria família e da sociedade (Macedo, 

2011). Como é visível e preocupante no gráfico seguinte, o aumento progressivo dos níveis 

de endividamento em Portugal, entre 2004 e 2009, foi de 130%.  

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

 
Fonte: Eurostat (European economic statistics, 2010) 

                                                           
2
 European Payment Index, 2009 (Intrum Justitia) 
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1.1. Consumo 

Ribeiro (2012) distinguiu e comparou pensamentos de diferentes teóricos, realizando um 

trabalho de síntese sobre as diferentes teorias do consumo. Destacou três perspectivas 

principais: a teoria da acção racional aplicada ao consumo (que exploraremos adiante 

neste ponto), onde o consumo é entendido como uma escolha individual e utilitária, ou seja, o 

consumidor, de entre uma vasta panóplia de opções, decidirá sempre mediante o grau de 

benefício; a segunda perspectiva, apontada como a mais dominante até à data, contraria a 

primeiro, tratando o consumo como um produto resultante dos imperativos sociais e 

considerando a estrutura social um factor dominante no acto de aquisição de objectos e, por 

fim, o pós-modernismo, muito presente, onde o consumo é tido como um meio para a 

afirmação individual. 

Em todos os pensamentos mencionados, e outros, é possível constatar que a tentativa de 

explicar os motivos que conduzem ao consumo mantém-se sempre em torno do indivíduo, 

sendo este: “ora livre e autónomo, ora dependente e dominado; ora racional e 

ponderado; ora emotivo e impulsivo; ora consensual e pacífico, ora conflituoso e 

rebelde”. (Ribeiro, 2012:63).   

Para Daniel Miller (1995) as ideias dividem-se entre as que defendem que o consumo é 

bom ou é mau, é simbólico ou utilitário. O autor apresentou algumas críticas às opiniões de 

senso comum e também de produção científica (desconstruiu alguns pensamentos, que 

denomina de mitos, acerca do consumo), tendo alargado a discussão acerca das abordagens 

ao consumo – “Ao longo desta apresentação, tem sido sugerido que a chave para estudos de 

consumo progressivo é a desagregação. Qualquer um dos parâmetros tradicionais de análise 

social, tais como etnia, classe e gênero podem ser desafiados e repensados a partir da 

perspectiva do consumo como uma prática”. (Miller, 1995:53). 

   

Acção Racional e Limitações 

Face ao exposto no ponto anterior, assumimos que o consumidor e, simultaneamente 

gestor de um orçamento (individual ou familiar) não pode ser analisado apenas em contextos 

de extremos opostos (ou é racional ou é impulsivo, ou é controlado e responsável ou 

inconsequente), sem que se considerem as várias condicionantes inerentes à tomada de 

decisão (seja esta de consumir ou de gerir o orçamento familiar: optar por poupar ou optar por 

se endividar). 

Uma das teorias abordadas na Sociologia do Consumo, como já referido, é a teoria da 

acção racional que, embora remonte aos economistas clássicos, continua hoje a ser defendida 

por autores da Economia e da Sociologia (Ribeiro, 2012). Nesta teoria é assumido que os 

agentes estão conscientes das suas acções e das consequências das suas decisões, sendo 

que as tomam prevendo os melhores resultados possíveis.   

Estas teorias são alvo de análise e crítica por parte de outros autores que apontam algumas 

lacunas pois quando se trata de uma ideia puramente racional deverá prever-se que 

dificilmente será infalível quando aplicada ao ser humano, cada um diferente do outro e, muitas 
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vezes, imprevisível em relação a si próprio (caso do consumo impulsivo). Para Ribeiro (2010) o 

consumo expande-se e promove-se exactamente porque somos humanos e seria altura de o 

reconhecer, reservando-nos às nossas vontades e desejos, independentemente da reprovação 

moral que daí advém “O chamando «consumismo» tem sido suficientemente condenado na 

abordagem sociológica e é-o também, amplamente, na opinião pública” (Ribeiro, 2010:226). 

Perante esta reprovação surgem outras questões, que excedem a aceitação da condição 

humana e da sua, por vezes imediata e irreflectida, procura pela satisfação individual. Essas 

questões prendem-se com a sua capacidade de definir objectivos, de traçar metas, de 

ultrapassar obstáculos, aliada à sua formação e à informação disponível. Relaciona-se também 

com a possibilidade de decidir, gerir, organizar e concretizar individualmente e de livre arbítrio: 

“Será que os consumidores auferem de total liberdade de escolha numa situação de compra? 

Quais os valores, expectativas, convenções em torno do consumo material que poderá explicar 

o endividamento das famílias? Que outros atores (para além dos consumidores, 

nomeadamente Estado, banca, empresas e os próprios media) partilham da responsabilidade 

do endividamento, seja ele privado ou público?” (Truninger, 2011:1). 

A Intrum Justitia, empresa de recuperação de crédito, realizou também uma análise 

detalhada do comportamento de pagamentos de consumidores e empresas, na tentativa de 

responder a questões como: Porque é que os consumidores tardam a pagar o prémio do seu 

seguro, atrasam o pagamento da sua factura do telefone ou não pagaram a última prestação 

das suas compras a crédito? Para definir o perfil dos consumidores, foi analisado o 

comportamento das pessoas de acordo com duas variáveis principais: a sua capacidade 

financeira para realizar os pagamentos e a sua vontade de colaborar para resolver as 

situações. Na análise dos resultados foram apurados sete segmentos de consumidores, com 

características idênticas entre si e distintas dos restantes (cada segmento foi denominado de 

família: sete famílias): 

 

 22% foram inseridos no segmento dos “Sinceros” , distinguindo-se pela existência de 

uma disputa comercial, técnica ou de facturação; 

 18% foram denominados como os “Seletivos”, sendo aqueles que definem as 

prioridades para o cumprimento das suas obrigações, selecionando voluntariamente as 

facturas que querem pagar e por que ordem o pretendem fazer; 

 16% foram inseridos no segmento dos “Insolventes”, devido à falta de capacidade 

financeira para fazer face aos pagamentos (situação de sobreendividamento); 

 15% foram incluídos no grupo dos “Nómadas”, identificados por não viverem nunca 

nas moradas indicadas; 

 12% foram incluídos no segmento dos “Relaxados”, apresentando uma clara 

negligência e indiferença perante as suas obrigações; 

 10% foram incluídos nos “Oportunistas”, distinguindo-se mediante o planeamento de 

uma estratégia elaborada de não pagamento; 
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 7% foram inseridos no segmento dos “Esquivos”, dado não reconhecerem a situação 

e devido à tentativa de fuga à realidade. 

 

Explicação Social Como Contraponto 

A explicação para o consumo pode ser analisada segundo diversas abordagens, do ponto 

de vista do individuo e das suas características sociodemográficas ou das mudanças 

económicas, tecnológicas, culturais. Contudo, a integração na sociedade constitui um objectivo 

primário como elemento estabilizador da pessoa. “Mais do que qualquer fonte de autoridade 

comportamental, cultural ou ética, o consumo é o grande veículo de integração, o instrumento 

de pertença por excelência. Onde deixou de haver influência de pessoas sobre pessoas (pais 

sobre filhos, governantes sobre governados), passou a haver um novo domínio dos objectos 

consumíveis e dos seus divulgadores – os meios de comunicação de massas - como 

estreitadores da coesão social.” (Ribeiro, 2001:81).  

Como já referido, o consumo pode ser utilizado como um meio de situar os indivíduos numa 

determinada estrutura social, como um meio de obtenção de maior ou menor prestígio, de 

criação de personalidades e de diferenciação. Ainda que existam escolhas racionais e 

ponderadas, existem também muitas escolhas que praticamente são impostas socialmente e 

culturalmente: “Ter casa e carro próprios exprime uma diversidade de valores que são 

legitimados (…) Valores estimulados pela apropriação desses objetos são, por exemplo, a 

liberdade, a mobilidade, a independência, o conforto, a autonomia, os quais são dificilmente 

menosprezados nas sociedades ocidentais e/ou ocidentalizadas.” (Truninger, 2011:1). Assim, 

as limitações à acção racional tornam-se evidentes, ainda que incorrendo posteriormente em 

incumprimento financeiro, é de esperar o endividamento por parte dos consumidores, na 

medida em que aspiram à obtenção material de objectos que simbolizam a sua estabilidade 

individual e um posicionamento aceite e valorizado, na perspectiva cultural e/ou social.  

Além da vontade privada e das influências sociais e culturais, existe também a técnica, cada 

vez mais aprofundada e mais perto do sucesso, por parte dos agentes intervenientes no 

mercado: a tentativa de criar novas necessidades, ansiedades e desejos no consumidor. O 

aproveitamento das suas fraquezas, o esmiuçar da parte irracional, impulsiva existente em 

cada ser humano aliado “a crédito fornecido pelos bancos e autorizado pelo Estado; a 

influência de amigos, família, colegas de trabalho que recomendam marcas de carro ou 

habitações confortáveis” (Truninger, 2011:1) enfraquece em muito a ideia de que controlamos 

as nossas acções, medimos e optamos pelo maior benefício, antecipamos consequências e 

somos livres de escolher. 

Na sua explanação do consumo enquanto regulação e reprodução social, (Marques, 2012) 

destaca também o papel do mercado como um poderoso contexto das práticas de consumo, 

funcionando como um mediador entre a pessoa e os seus objectos de consumo, na construção 

mútua entre o material e o simbólico. Neste jogo de valores, enfatiza o lugar do mercado como 

relevante na distinção entre a aquisição através de uma compra ou a obtenção através de um 

terceiro sector. 
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Por sua vez, ao inventariar a produção científica desenvolvida desde o século XX, Ribeiro 

(2012) distingue dois antagonismos dominantes nas Ciências Sociais: a oposição entre 

objectivo e subjectivo e entre regulação e conflito. Nesta mesma lógica de pensamento, o 

consumidor é entendido como um ser multideterminado, em função da variedade de contextos 

em que se relaciona com os outros, consigo mesmo e com o mundo que o rodeia. Assim, para 

compreender os seus comportamentos torna-se evidente a necessidade de ter em conta as 

instituições sociais, a ordem económica, política e cultural e de relacionar estas com as 

variáveis sociodemográficas como o género, a idade, o nível de instrução ou rendimento. Para 

definir o consumidor contemporâneo é necessário ter em conta toda a subjectividade que 

caracteriza a sociedade de consumo: o contexto social e cultural em que se insere, aliado à 

sua capacidade criativa (Cruz, 2011). 

 

1.2. Incumprimento Financeiro e  “Consumo Financeiramente 

Correcto” 
 

Na medida em que o consumo não pode ser analisado apenas na óptica do consumidor e 

das suas necessidades e desejos, torna-se imprescindível dissecar também a situação 

socioeconómica que marcou as últimas décadas, bem como a situação que vigora 

actualmente, e qual a sua influência nas motivações para o consumo e na boa ou má gestão 

do orçamento familiar, resultante no consumo racional e comedido ou no incumprimento 

financeiro e sobreendividamento. 

De acordo com os dados do Banco Central Europeu, divulgados em Abril de 2007, o poder 

de compra dos portugueses aumentou 7% desde 1999 até ao início de 2007. (Ribeiro, 

2012). Da mesma forma, segundo o relatório anual do Banco de Portugal de 2007, o consumo 

continuou a crescer, verificando-se uma forte subida do rendimento disponível real das 

famílias, com as taxas de desemprego a descer de 8.2% (em 2006) para 7.4%, atingindo assim 

o nível mais baixo desde há 25 anos). Por outro lado, nos dados do Banco de Portugal 

divulgados em 2010, verifica-se um crescimento dos empréstimos às famílias, sendo o 

crédito à habitação o mais procurado (a taxa dos empréstimos para este fim foi de 3.7% em 

Dezembro de 2010, mais do dobro do que em Dezembro de 2009). Os resultados confirmam 

também uma diminuição das taxas de poupança das famílias mas um crescimento positivo do 

consumo privado, contrariamente a 2009. Contudo, o aumento do endividamento, embora 

moderado, superou o aumento do rendimento disponível das famílias. Já em 2011, o Banco de 

Portugal confirma um crescimento do consumo privado inferior ao de 2010 e, no trimestre 

que terminou em Novembro de 2012, uma diminuição de 6% no índice de volume de negócios 

no comércio a retalho, segundo dados divulgados pelo INE. Este abrandamento é aceite como 

uma possível reflexão de um menor crescimento das despesas de consumo em bens de 

retalho e, em menor medida, nos serviços. Também a fraca evolução do rendimento em 2011 

terá provavelmente contribuído para a nova descida da taxa de poupança. O indicador da 

confiança dos consumidores, que fornece uma noção razoável da evolução tendencial do 
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consumo, diminuiu acentuadamente durante a segunda metade de 2011, após um período de 

estabilidade na primeira metade do ano. Em Dezembro de 2011, situava-se no mesmo nível do 

que no Outono de 2009. 

A discussão em torno de uma recessão económica iniciou-se em 2008. Previa-se já uma 

crise financeira mundial que poderia afectar toda a população e o modo de vida e a atitude 

perante o consumo que se tinha enraizado nas últimas décadas: “A nossa economia 

essencialmente terciária, a urbanização acentuada e o aumento dos níveis de instrução, entre 

outros factores, criaram uma geração de consumidores aspirantes a um determinado padrão 

de vida, fortemente marcado pela imagem de sucesso que é associada à posse de bens.” 

(Ribeiro, 2012:42). 

Na conjuntura de crise económica, social, política e ambiental em que Portugal se encontra, 

o consumidor assume cada vez mais um papel de relevo e de grande responsabilidade quanto 

às suas decisões. Contudo, a economia ao centrar a sua análise nas funções utilitárias, não 

ponderou o factor do desejo (Cruz, 2011) e, à racionalidade poderá contrapôr-se a 

emotividade: “Penso que a questão da suposta racionalidade, enquanto sinónimo de escolhas 

de consumo “certas” e independentes do espartilho social, é uma ilusão.” (Ribeiro, 2011:74). 

Hoje, o “espartilho social” apresenta-se como a reflexão do receio e ausência de esperança 

em relação ao futuro, como uma “era de austeridade” que ninguém consegue calcular bem 

quando, como e se terminará. Dos mais ricos aos mais pobres, dos mais novos aos mais 

idosos, a perspectiva não é de prosperidade. Assim, é altura da riqueza ser temperada “pela 

cultura, pela educação e pelos comportamentos sociais correctos.” (Ribeiro,2011:223). 

O fácil acesso ao crédito, o aumento das despesas familiares e a pouca literacia financeiro 

contribuíram para abrir a porta à recessão económica, passando a ser temas na ordem do dia. 

O crédito permite a facilidade de aquisição de bens ou serviços (como a habitação, automóvel, 

equipamentos, viagens), apresentando-se como uma vantagem para as famílias, permitindo-

lhes o usufruto de algo mediante rendimentos que ainda não auferiram. Contudo, num contexto 

de crise económica (com as taxas de desemprego a atingirem valores recorde
3
, a pouca 

margem financeira, a diminuição da poupança e a subida das despesas dos orçamentos 

familiares), a contracção de um empréstimo deverá ter em conta uma série de factores, 

nomeadamente a possibilidade de incumprimento.  

Ao referirmos então o conceito de “consumo financeiramente correcto” tratamos a 

possibilidade de um consumidor analisar a possibilidade de risco de incumprimento 

financeiro, no acto de aquisição de um produto ou serviço, de forma a evitar o 

comprometimento das despesas familiares ou até mesmo o sobreendividamento.  

Conforme Frade & Jesus (2011) esta ponderação (por parte do consumidor) passará por 

alguns processos, nomeadamente a percepção que os indivíduos têm de um risco, como o 

reconhecem e como se relacionam com ele; a tolerabilidade individual e social face ao risco 

(um consumidor poderá estar disposto a um maior esforço, mediante um maior benefício, mas 

tornar-se-á mais vulnerável a factos imprevisíveis do que um consumidor que sempre se tenha 

                                                           
3
 A taxa de desemprego, entre 2010 e 2012 teve uma subida de 5% (de 10,8% para 15,8%). 
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recusado a contraír um crédito mas acede a fazê-lo mediante uma necessidade de alguém 

próximo: “A tolerância individual ao nível do endividamento, num caso e noutro, pode exceder o 

que, numa análise económica estrita, se mostra razoável (sustentável).” (Frade & Jesus, 

2011:71).  

Também por parte das entidades credoras se verifica uma especial atenção em relação à 

situação actual, tendo sido aplicado o “princípio do empréstimo responsável”, onde existe um 

compromisso por parte destas instituições em realizar uma avaliação, mediante informações 

relevantes dos potenciais clientes, determinando o nível de endividamento apropriado 

(sustentável). Esta medida procura encontrar um equilíbrio entre o produto financeiro oferecido 

e as características do consumidor. Ainda assim e existindo sempre uma margem de erro 

possível nestes cálculos, também por parte do consumidor é imperativo um 

processamento de informação tão abrangente quanto possível para que possa tomar as 

melhores decisões. A literacia financeira terá aqui um papel importante para que o crédito a 

contraír seja adequado ao perfil do consumidor (Frade & Jesus ,2011). Assim, chegamos então 

ao conceito de endividamento sustentável: “pode significar a capacidade de contrair crédito 

sem comprometer a possibilidade de o reembolsar quando tal seja devido” (Frade & Jesus, 

2011:77), podendo traduzir-se também na taxa de esforço (rácio entre o serviço da dívida – 

juros mais amortizações do(s) empréstimo(s) – e o rendimento). 

Outros autores reflectem também sobre a possibilidade de consumo de uma forma 

responsável, promovendo a diminuição das desigualdades sociais e da degradação das 

condições ambientais do planeta: “O consumo responsável surge como um procedimento de 

intervenção, uma forma de expressão de cidadania que espelha o que cada indivíduo pode 

fazer para melhorar o mundo em que vive, através das suas acções quotidianas” (Neto & 

Coelho, 2011:18) Este consumo responsável prevê a reflexão crítica por parte dos 

consumidores, ao nível da sustentabilidade do planeta mas também ao nível da consciência 

individual e colectiva, podendo funcionar como uma importante ferramenta no âmbito da 

Educação para o Consumo e da Educação para o Desenvolvimento. 

O objectivo do “consumo financeiramente correcto” é precisamente evitar o 

incumprimento financeiro e o sobreendividamento, na perspectiva (individual e 

colectiva) de uma melhoria progressiva da situação social (depressão social devido à 

imprevisibilidade do futuro e ao já complicado presente) e económica.  

 

1.2.1. Poupança e Endividamento 

No que respeita à poupança, foi realizado um importante estudo por Lunt & Livingstone 

(1993), onde tentaram distinguir as principais diferenças entre os indivíduos que mais se 

preocupavam com a poupança e os que se endividavam. Nas suas conclusões, verificaram que 

não tinham ambos as mesmas preocupações nem motivações: os mais propensos à poupança 

tinham mais presente as noções de responsabilidade individual, utilizavam técnicas mais 

rígidas de gestão financeira, e sentiam um maior optimismo e controle sobre as suas vidas; os 

que mais se endividavam, ao invés, consideravam o sistema de endividamento impreterível na 
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sociedade actual. Além deste estudo, muitos outros se dedicaram a este tema da poupança, 

explorando diferentes abordagens.
4
  

No portal “todos contam”
5
 é possível encontrar alguns conselhos para uma gestão do 

orçamento familiar responsável, contando com a disponibilização de uma parte dos 

rendimentos para uma poupança. Os rendimentos destinados à poupança podem ter vários 

objectivos, nomeadamente o consumo, num momento futuro. Não obstante, permitem 

igualmente lidar com uma situação imprevista como o desemprego, situação de doença ou 

uma despesa extra, evitando o sobreendividamento. Este comportamento é intitulado, por parte 

do Banco de Portugal, de “poupança por motivo de precaução”
6
, que aceita a poupança 

também como um princípio importante na boa gestão do orçamento familiar, permitindo ter 

recursos acumulados e conseguir enfrentar situações imprevistas. 

No inquérito à literacia financeira da população portuguesa realizado em 2010 pelo Banco 

de Portugal procurou-se medir o grau de sensibilização da população para a poupança e para 

um planeamento regular e adequado ao seu orçamento familiar, dado que a da poupança é 

emergente na situação financeira actual, a sua promoção torna-se um dos tópicos mais 

abordados nos programas de formação financeira. Acerca dos resultados deste inquérito, 

verificou-se que 89 por cento dos inquiridos consideraram “importante” ou “muito importante” 

planear o orçamento familiar e que destes, 82 por cento planeiam com uma periodicidade pelo 

menos mensal. Apurou-se igualmente que apenas metade dos indivíduos faz poupança e, 

destes, apenas um quinto o faz numa perspectiva de longo prazo, podendo concluir-se então 

que a importância atribuída ao planeamento do orçamento familiar não se traduz na 

constituição de poupança. Ainda assim, encontramos alguma incoerência em relação às 

respostas dos inquiridos quanto à preocupação em planear o orçamento familiar e a taxa de 

incumprimento e de endividamento dos Portugueses. São apontadas pelo Banco de Portugal 

como principais causas para o baixo nível de poupança e o elevado endividamento da 

população, a apetência e impulsividade relativamente ao consumo, bem como o recurso 

fácil ao crédito. No entanto, contrariando esta afirmação, dos inquiridos, 84 por cento 

referiram que “nunca ou raramente” recorrem ao crédito para fazer uma compra e apenas 8 por 

cento reconheceram que já recorreram ao crédito para comprar algo desnecessário.  

Os resultados mencionados não são convergentes com os dados preocupantes de 

incumprimento e endividamento
7
, o que nos leva a considerar que talvez exista, por parte dos 

inquiridos, algum constrangimento em revelar a verdade acerca da sua organização financeira, 

pelo que estes resultados poderão estar, de certa forma, enviesados. Os resultados deste 

                                                           
4
 Veja-se, por exemplo, Ribeiro (2001), onde se pode encontrar a explanação de alguns estudos relevantes acerca deste assunto e 

a “Tabela 1 – Factores de Endividamento” (adiante neste subcapítulo), onde se encontram também algumas explicações e 
tendências para o sobreendividamento. 
5 http://www.todoscontam.pt/. 
6 Relatório Anual, Banco de Portugal (2010). 

7
 Dados divulgados pelo Banco de Portugal em 2012 indicam que o crédito ao consumo concedido pela banca portuguesa aos 

particulares continuou a diminuir em outubro, e a proporção de créditos malparados voltou a bater um novo recorde: 11,4% dos 
empréstimos com vista ao consumo são já considerados de cobrança duvidosa (a considerar que em 2011 o malparado entre o 
crédito ao consumo estava abaixo de 10%). 
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inquérito apontam para a tendência positiva dos portugueses, no ponto de vista de atitudes e 

comportamentos financeiros adequados, nomeadamente na importância que atribuem ao 

planeamento do orçamento familiar ou perante o consumo. Contudo, a partir do final de 2007, 

nos empréstimos concedidos aos particulares tem vindo a verificar-se um aumento dos rácios 

de crédito vencido, sendo mais expressivo no caso do crédito ao consumo, em que a 

proporção de crédito de cobrança duvidosa aumentou de 3.7 por cento, em final de 2007, para 

8.2 por cento em Janeiro de 2011. 

A tabela que se segue identifica alguns dos factores de endividamento, mediante algumas 

características sociodemográficas dos indivíduos. Encontrando alguns critérios generalizados, 

será mais fácil começarmos a pensar nas abordagens acerca da literacia financeira e da 

educação direcionada ao consumo. 

Tabela 1 – Factores de Endividamento 

Rendimentos elevados  As pessoas com rendimentos mais elevados gastam e 
solicitam mais empréstimos e revelam uma maior propensão 
para usar cartões de crédito. (Van Raaij & Gianotten, 1990)  

Sexo  Os homens têm montantes de dívidas superiores ao das 
mulheres. (Boddington & Kemp, 1999)  

Tamanho do Agregado  Está positivamente relacionado com o aumento do 
endividamento do agregado. (Godwin, 1998)  

Estado civil  Quando se é casado, os gastos com o cartão de crédito são 
superiores. (Kinsey, 1981) e (Steidle, 1994)  

Grau educacional  Os agregados com menor formação escolar e os agregados 
com uma formação de nível superior tendem a apresentar 
mais dívidas em relação ao rendimento. (Canner & Luckett, 
1991; Lea, Webley & Levine, 1993)  

Idade Está negativamente correlacionada com a quantidade de 
dívidas mantidas pelos agregados. O montante da dívida 
está relacionado com o ciclo de vida em que se encontra o 
agregado, já que os compromissos financeiros normalmente 
aumentam com a idade. (Cameron & Golby, 1990, 1991) 

Atitudes  Os indivíduos com atitudes fortemente favoráveis face aos 
cartões de crédito têm maior probabilidade de possuírem 
múltiplos cartões, terem um nível de endividamento maior e 
estarem mais sujeitos à publicidade. (Chen & DeVaney, 
2001; Davies & Lea, 1995)  

Classe Social  Quando um indivíduo pertence a um estrato social mais 
elevado, acredita ser mais vantajoso recorrer ao crédito para 
adquirir bens luxuosos do que aqueles que pertencem a 
classes média ou baixa. (Solomon, Bamossy & Askegaard 
(2002)  

Situação Laboral  As pessoas empregadas tendem a apresentar um maior 
número de dívidas. (Bird, Hagstrom & Wild, 1997)  

Fonte: Adaptada de Macedo (2011) 

Outra vertente de interesse do estudo realizado pela Intrum Justitia (2010) acerca dos 

consumidores está relacionada com a diferenciação de incumprimento ao longo do país, com 

diferenças marcadamente significativas no número de incumprimentos, de uma região para 

outra. Concluiu-se que os consumidores com melhor comportamento de pagamento 

vivem na região do Centro: nesta região vive 24% da população, mas apenas 13% revela 

incumprimentos; e que a região de Lisboa apresenta uma situação bem distinta com os piores 

comportamentos de pagamento: do total da população apenas 28% vive nesta região, 

concentrando-se aqui 46% dos incumprimentos. 
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1.3. Literacia Financeira e Educação Para o Consumo  
 

De acordo com a definição introduzida por Schagen (1997)
8
 apud Banco de Portugal (2010), 

“a literacia financeira é a capacidade de fazer julgamentos informados e tomar decisões 

concretas tendo em vista a gestão do dinheiro”. Esta capacidade contribui para que os 

cidadãos tomem decisões informadas em aspectos da sua vida financeira como a gestão do 

orçamento familiar, o controlo da conta bancária e a escolha de produtos e serviços bancários 

adequados às suas necessidades, quer no quotidiano, quer nas decisões financeiras mais 

complexas como a escolha de aplicações financeiras ou de crédito de longo prazo contribuindo 

para a prevenção do sobreendividamento. Nesta perspectiva, e como veremos adiante, o 

conceito de literacia financeira vai para além dos conhecimentos sobre matérias financeiras, 

envolvendo também a forma como esses conhecimentos afectam os comportamentos e 

atitudes dos cidadãos no momento da tomada de decisões. 

Para medir os conhecimentos dos cidadãos, no Inquérito à Literacia Financeira da 

População Portuguesa, o Banco de Portugal avaliou os comportamentos financeiros, a 

frequência e forma de controlo da conta bancária, as decisões de constituição de poupança, os 

critérios de escolha de empréstimos ou de aplicações de poupança e também as atitudes 

relativamente a factores relevantes para a tomada de decisões financeiras, como a importância 

atribuída ao planeamento do orçamento familiar e a motivação para a poupança ou para o 

recurso ao crédito.  

A Literacia financeira tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante na 

reforma financeira em todo o mundo, contudo, grande parte da população continua pouco 

informada para fazer escolhas financeiras ou avaliar produtos financeiros complexos (Carpena 

et.al., 2011).  

O conhecimento financeiro tem sido frequentemente medido utilizando perguntas padrão 

que dependem muito da habilidade numérica e computacional dos entrevistados, como tal, não 

é nenhuma surpresa que quase todas as pesquisas mostram uma forte correlação entre a 

pontuação na literacia financeira e a habilidade matemática. Muitas pesquisas acerca da 

literacia financeira apresentam duas abordagens para a sua medição: uma que mede o grau de 

conhecimento dos entrevistados acerca de termos financeiros e a sua capacidade de aplicar 

conceitos financeiros em situações particulares; outra que pede aos participantes para uma 

auto-avaliação do seu entendimento financeiro, bem como das suas percepções e atitudes em 

relação a instrumentos financeiros e de decisão. As conclusões apontadas estão relacionadas 

com o contexto económico e social, por exemplo, num ambiente onde a maioria das famílias 

são iletradas e mantêm economias informais, pode ser mais relevante avaliar a literacia 

financeira com base no conhecimento das exigências de abertura de conta bancária, em 

oposição à capacidade de calcular as taxas de juros. Assim, o conceito de literacia financeira 

                                                           
8
 A definição de Schagen é a definição de literacia financeira mais citada a nível internacional, contudo outras definições já foram 

também introduzidas por diversos autores e organizações internacionais mas que, no sentido, não diferem da definição 
apresentada.  
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deve ser alargado, especialmente no contexto dos países em desenvolvimento. (Carpena, 

et.al., 2011) Klapper, et.al. (2012) referem que a maioria das famílias não têm conhecimento 

financeiro básico e não consegue realizar cálculos muito simples, contudo, vários estudos têm 

demonstrado que indivíduos com maior riqueza e literacia financeira são mais propensos a 

participar nos mercados financeiros e a investir em acções. Além disso, os indivíduos mais 

informados financeiramente são mais propensos a escolher fundos de investimento com taxas 

mais baixas e mais capazes de poupar. Assim, a literacia financeira também tem sido 

associada a um conjunto de comportamentos relacionados à economia, à riqueza e à 

formação. (Klapper, et.al., 2012). Da mesma forma, os indivíduos com rendimentos mais baixos 

e com mais baixos níveis de instrução, características que são fortemente relacionadas com a 

literacia financeira, são menos propensos a refinanciar suas hipotecas. (Campbell, 2006, apud 

Klapper, et.al., 2012). 

Após esta exposição torna-se evidente a existência de um nexo de causalidade entre a 

literacia financeira e o comportamento. No entanto, a obtenção de uma fonte exógena de 

variação de literacia financeira tem sido um desafio. Por exemplo, surge a dúvida de poder ser 

o desejo de investir em acções ou planos para a reforma a incentivar os indivíduos a investir na 

literacia financeira, e não o contrário, tal como também poderão existir algumas variáveis 

omitidas, como a habilidade ou paciência, que afectam tanto a literacia financeira, como o 

comportamento financeiro. Uma proposta para contornar este problema é olhar para os erros 

financeiros e avaliar se eles estão correlacionados, ou não, com a literacia financeira. (Klapper, 

et.al., 2012). 

A crise financeira de 2008 tem suscitado um crescente interesse (por parte de governos, 

instituições sociais e bancárias, entre outros) na promoção da poupança e de uma eficiente 

gestão orçamental. 

A capacidade para tomar decisões financeiras e de consumo é fundamental para a 

obtenção de uma maior estabilidade financeira (tanto a nível micro como macro), na medida 

em que a alocação mais eficiente dos recursos existentes poderá melhorar a economia e evitar 

o sobreendividamento. Conforme índices avaliados, Klapper, et.al. (2012) reflectem acerca da 

causalidade entre a literacia financeira e os comportamentos financeiros e de consumo, 

concluindo que a literacia financeira pode ajudar a população a lidar com choques 

macroeconómicos, na medida em que os indivíduos com uma maior literacia financeira 

são mais propensos à poupança e às escolhas mais acertadas, o que significa, 

inversamente que, o rápido crescimento do crédito ao consumo combinado com baixos níveis 

de literacia financeira e com o choque da crise económica global, poderá ter conduzido ao 

endividamento excessivo e às dificuldades financeiras. No mesmo sentido, a Comissão das 

Comunidades Europeias (2007) refere que a educação financeira permite aos indivíduos uma 

melhor compreensão dos produtos e de conceitos financeiros, permitindo-lhes prever riscos 

financeiros e também oportunidades. Destinado a capacitar os consumidores a tomarem 

decisões adequadas às suas condições financeiras, a educação financeira trata-se de 

um processo que dura toda uma vida. 
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Assim, a importância da educação para o consumo tornou-se eminente tanto para 

governantes e empresas como para educadores. Em resposta aos resultados financeiros 

globais, governos, empresas e organizações sem fins lucrativos têm dedicado vastos recursos 

para programas de educação financeira, com o objectivo de atingir o máximo de pessoas nos 

próximos anos. Em Portugal e no resto da Europa a educação para o consumo e para a 

poupança deverão ser temáticas a abordar nos programas escolares, conforme determinado 

pela EU (algo que ainda aconteceu). É notável um aumento dos programas de educação para 

o consumo, porém, estas iniciativas são quase todas privadas (ao nível de instituições 

financeiras, organizações de defesa ao consumidor e cadeias de retalho). Estes programas 

têm como principais objectivos a promoção de escolhas de consumo que não conduzam ao 

sobreendividamento e ao incumprimento financeiro e a alfabetização no sentido de capacitar a 

população para uma correcta gestão orçamental e para a poupança e o investimento. 

Contudo, até à data, há muito pouca evidência rigorosa sobre o impacto da educação 

financeira e, nas poucas avaliações conhecidas, o enfoque está nos resultados finais (se existe 

ou não alterações no comportamento) e não no mecanismo de impacto, o que constitui um 

elemento de avaliação importante, na medida em que os efeitos de medição sobre os 

conhecimentos financeiros são imprescindíveis para compreender os potenciais 

impactos dos programas de literacia financeira. (Carpena, et.al., 2011). 

 

1.3.1. A educação para o consumo em Portugal: programas e 
iniciativas 

Em 2010, foi divulgada pelo Banco de Portugal a intenção de criar um Plano Nacional de 

Formação Financeira, dinamizado pelo Instituto de Seguros de Portugal, pelo Banco de 

Portugal e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que deverá contribuir para elevar 

o nível de conhecimentos financeiros da população. Este plano irá ser desenvolvido em cinco 

anos (até 2015) e tem como principais objectivos a promoção do aumento de conhecimentos 

financeiros da população, a adaptação dos comportamentos financeiros ao contexto actual e a 

promoção da poupança e dos hábitos de uma gestão equilibrada dos orçamentos familiares. 

Em Outubro de 2012, foram anunciados diversos desenvolvimentos ao nível dos planos 

curriculares escolares e do reforço de competências de adultos, contanto com a colaboração 

dos supervisores financeiros que participam no programa, de ministérios, associações do 

sector financeiro, associações de consumidores e universidades.  

 

Portal “Todos Contam”  

O portal “todos contam” é a plataforma do Plano Nacional de Formação Financeira que 

funciona como um apoio à formação financeira, na medida em que apoia e esclarece a tomada 

de decisões financeiras nas várias etapas da vida de um indivíduo, disponibilizando, de forma 

clara e concisa, várias informação relevantes para a gestão do orçamento individual e/ou 

familiar. Neste portal são também divulgados os principais projectos de formação financeira a 
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serem desenvolvidas pelas entidades envolvidas e é disponibilizada uma biblioteca e uma 

biblioteca júnior onde se encontram arquivados documentos para consulta com material 

informativo acerca do tema. 

 

Concurso “Todos Contam” 

Este concurso foi promovido pelo Plano Nacional de Formação Financeira, tendo sido uma 

iniciativa do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (Banco de Portugal, Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários e o Instituto de Seguros de Portugal) e do Ministério da 

Educação e Ciência, através da Direcção-Geral da Educação e da Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional. A iniciativa visava premiar os melhores projectos de 

formação financeira a implementar nas escolas do ensino básico e secundário, no ano lectivo 

2012-2013. Os projectos vencedores foram anunciados em Outubro de 2012, na conferência 

do Dia da Formação Financeira, em Lisboa: 

 1.º ciclo do ensino básico: Agrupamento de Escola de Cinfães, distrito de Viseu;  

 2.º ciclo do ensino básico: Escola Básica e Secundária de Fontes Pereira de Melo, distrito 

do Porto;  

 3.º ciclo do ensino básico: Agrupamento de Escolas de Almodôvar, distrito de Beja;  

 Ensino secundário: INETESE – Instituto de Educação Técnica de Seguros, distrito de 

Lisboa;  

 Prémio Especial do Júri: Colégio Salesiano de Poiares, distrito de Vila Real. 

No entanto, verificam-se também iniciativas por parte de outras escolas e universidades, tais 

como: a Escola Secundário de Rio Tinto, a escola EB 2/3 de Real em Braga, a escola CIDENAI 

de Santo Tirso, a escola EB Fontes Pereira de Melo no Porto (em parceria com a Fundação A. 

Cupertino de Miranda), a Universidade do Porto, através da sua Faculdade de Economia e em 

parceria com o Museu do Papel Moeda da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, FEP 

Finance Club e o EXUP – Experience Upgrade Program FEP (a que daremos especial enfoque 

de seguida), entre outras. 

 

Programa “€ducar na Universidade do Porto” 

A Universidade do Porto, através da sua Faculdade de Economia e em parceria com o 

Museu do Papel Moeda da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, FEP Finance Club e o 

EXUP – Experience Upgrade Program FEP, desenvolveu um programa de promoção da 

educação e formação financeiras direcionada a jovens estudantes com o objetivo de os 

sensibilizar para a importância da literacia financeira num momento de tomada de decisões 

importantes como o ingresso ao ensino superior, a entrada no mercado de trabalho, entre 

outras (de carácter pessoal ou financeiro). No âmbito deste programa lançou um concurso que, 

em semelhança ao concurso “todos contam” tem como objectivo premiar os melhores projectos 

(de colaboradores ou estudantes, de qualquer ciclo de estudos, de qualquer universidade 
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portuguesa) que promovam a educação, a formação e a investigação no domínio da literacia 

financeira. 

 

Referencial de Educação Financeira 

Esta proposta impulsionada pelo Ministério da Educação e Ciência, através da Direcção-

Geral da Educação e da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

(associados ao Plano Nacional de Formação Financeira) surge do protocolo celebrado em 

Maio de 2011 entre o Ministério da Educação e o Banco de Portugal que, face à necessidade 

de promoção e implementação da Educação Financeira, previu a definição de um Referencial 

de Educação Financeira na educação pré-escolar, nos ensinos básico e secundário e na 

educação e formação de adultos. Os principais objectivos do protocolo eram elevar o nível de 

conhecimentos financeiros da população e promover os comportamentos financeiros mais 

adequados ao contexto actual. Assim, para a concretização deste objectivo foi previsto o início 

da Educação Financeira nas escolas desde o ensino básico até ao ensino superior, 

constituindo o Referencial de Educação Financeira um documento orientador para a educação 

e formação de crianças, jovens e adultos que deve ser respeitado (como tal) por parte de 

educadores, professores e formadores. Este Referencial foi também divulgado no decorrer do 

congresso do Dia da Formação Financeira, no passado dia 31 de Outubro de 2012. 

2. Metodologia 
 

Neste estudo temos como objectivo obter um conhecimento mais aprofundado acerca do 

tema em questão, pelo que as técnicas de metodologia utilizadas serão, na sua maioria, 

técnicas de análise qualitativas. A pesquisa qualitativa utiliza-se quando o nosso objectivo é 

compreender as acções da população a estudar, compreender as suas atitudes, as suas 

normas, os seus comportamentos, ou seja, chegar aos seus quadros de referência para os 

procurar interpretar. As técnicas qualitativas têm algumas vantagens como a flexibilidade e a 

qualidade dos dados recolhidos (procura-se recolher o máximo de informação, de forma 

aprofundada, acerca da população-alvo). Contudo, estes dados podem ser considerados 

generalistas, na medida em que, ao recolher todo o tipo de informação podemos correr o risco 

de não conseguirmos ser muito específicos, o que poderá dificultar a análise. Por outro lado, os 

resultados obtidos através da análise a partir de técnicas qualitativas não podem ser 

generalizados, não permitem a extrapolação dos resultados para toda a população. No entanto, 

esse não é o objectivo deste trabalho mas sim, “o de permitir que a investigação possa recolher 

e reflectir sobretudo aspectos enraizados, menos imediatos, dos hábitos dos sujeitos, grupos 

ou comunidades em análise e, simultaneamente, possa sustentar, de modo fundamentado na 

observação, a respectiva interpretação dos seus hábitos. “ (Santo, 2010:25). 

Será utilizada uma técnica não declarativa – análise de conteúdo (“A análise de 

conteúdo é uma técnica inserida na metodologia das ciências sociais, com importância 
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particular na aplicação a estudos da área da comunicação.” (Santo, 2010:66)) - e uma técnica 

declarativa – entrevista. A entrevista qualitativa representa-se por uma conversa formal e 

profissional conduzida por um entrevistador que formula questões e anota respostas, 

implicando uma interacção social, ou seja, pressupõe o estabelecimento de uma relação social 

entre o entrevistador e o entrevistado (assim, torna-se necessário o cuidado em não fazer 

juízos de valor e não agir consoante a imagem que podemos ter da pessoa entrevistada – ser 

um elemento neutro). Esta técnica pode ser aplicada a todos os indivíduos (mesmo analfabetos 

e invisuais), possibilita a clarificação das perguntas e uma maior intervenção do entrevistado 

nas respostas, o que permitirá uma recolha de dados mais ricos e completos.  

O plano metodológico deste projecto consistiu na pesquisa documental e análise de 

conteúdo, através da inventariação dos programas educacionais a decorrer, caracterização 

dos mesmos, selecção dos mais relevantes e análise dos seus objectivos, conteúdos, 

mensagem, destinatários e resultados. Posteriormente, entre Março e Maio de 2013, foram 

entrevistados especialistas em consumo, finanças e educação, procurando recolher as 

suas opiniões sobre as iniciativas de educação para o consumo: Ana Cordeiro Santos, 

economista e investigadora responsável do programa behave da Universidade de Coimbra; 

Catarina Melo, jornalista do Diário Económico; António Gabriel, professor do ensino básico e 

secundário no Agrupamento de Escolas de Nuno Gonçalves em Lisboa (sendo que a ambos os 

especialistas foram apresentadas as possibilidades de resposta: pessoalmente; via telefone ou 

via email, os três profissionais mencionados optaram por responder via email) e Fernanda 

Santos, coordenadora do departamento de formação e novas iniciativas da Deco (esta última 

entrevista foi aplicada via telefone, tendo sido a chamada gravada (mediante autorização 

prévia) e transcrita posteriormente). Por fim, foram analisados os resultados de alguns estudos 

realizados acerca deste assunto, mediante aplicações de inquérito, não de forma a encontrar 

uma representatividade mas sim alguns padrões que possibilitassem uma reflexão 

acerca dos resultados obtidos. 

3. Análise dos Resultados Práticos 
 

3.1. Discurso percebido e registado sobre consumo 

“financeiramente correcto”, literacia financeira e 

incumprimento financeiro 
 

3.1.1. Consumidores 

Segundo resultados de Ribeiro et al. (2013), é possível verificar a crença de que a escola, 

contrariamente às expectativas, não informa regularmente sobre o consumo, o dinheiro e a 

poupança e que a informação sobre estas matérias, destinada a crianças e adolescentes, está 

aquém das necessidades aferidas. Relativamente às fontes de informação sobre estes temas, 
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a família é apontada como a mais requerida, seguida dos media (notícias e publicidade) e dos 

amigos.  

De entre os estudos analisados
9
 encontramos estudos que visaram crianças, adolescentes 

e adultos (nomeadamente clientes bancários). A maioria das crianças entrevistadas afirma falar 

com os pais acerca de dinheiro, algumas mencionam também ser comum terem estas 

conversas com os amigos. A mensagem passada através dos pais está maioritariamente 

relacionada com a poupança, sendo que o dinheiro não se deve gastar nem desperdiçar e que 

quem poupa vive melhor do que quem não o faz. Relativamente aos conteúdos mediáticos 

(nomeadamente filmes, anúncios e desenhos animados), as mensagens que mais 

sobressaem, na percepção das crianças, estão relacionadas com o facto de os ricos serem 

mais felizes, do trabalho árduo ser recompensado, do dinheiro possibilitar a obtenção do que 

se quer e dos pais darem tudo os filhos. Para os estudantes universitários a poupança parece 

ter assumido um papel de enorme relevância para as fontes de informação acerca destes 

temas, na medida em que, da sua percepção relativamente aos conteúdos das mensagens 

recebidas, destacam-se a recomendação de aproveitar descontos ou promoções, a preferência 

por compras mais baratas e um gasto menor em bens ou serviços não essenciais. A noção de 

poupança foi associada a este gasto menor em bens ou serviços não essenciais mas também 

a gastar menos ou não gastar de um modo geral e a criar uma reserva ou um fundo de 

dinheiro. Os clientes bancários revelaram que a constituição ou aumento de poupanças e a 

redução das despesas com cartões de crédito foram as suas maiores preocupações no último 

ano. O aumento de produtos de poupanças nos últimos cinco anos foram apontados por cerca 

de metade dos inquiridos como uma das ofertas percebidas dos bancos e o crescimento da 

comunicação dos bancos através de revistas, emails e newsletters foi também notável para 

alguns dos inquiridos. 

 

3.1.2. Especialistas 

No que respeita às necessidades de informação financeira que os especialistas 

entrevistados identificam na população em geral as respostas são unânimes: existe uma 

grande carência no que respeita a conhecimentos financeiros. Para Ana Cordeiro Santos, 

economista, existe um desconhecimento generalizado acerca destes temas, sendo que “vários 

inquéritos à literacia financeira (nacionais e internacionais) mostram que este desconhecimento 

é maior nos grupos de menores rendimentos, com menor escolaridade e nos escalões etários 

mais elevados.” A existência de diferentes realidades entre os mais idosos e os mais jovens é 

também mencionada por Catarina Melo, jornalista de economia, que considera que “por um 

lado a população mais idosa, em parte devido à reduzida escolaridade ou à falta de 

acompanhamento do processo de sofisticação financeira, é uma das camadas da população 

mais vulneráveis em termos de literacia financeira. Mas se olharmos para as camadas mais 

jovens, curiosamente, também é possível identificar muitas falhas. Em termos de consumo são 

                                                           
9
 Veja-se Ribeiro et al. (2013) 
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muito mais esclarecidas- facto para o qual a internet muito contribui- mas nesta camada da 

população, é sobretudo notória uma falta de valorização da componente poupança.” Também 

para António Gabriel, professor, “as gerações mais novas têm um comportamento mais 

impulsivo perante a compra (até aos 35 anos de idade).” Contudo, “a geração que nasceu após 

o 25 de Abril, que terá entre 30 e 40 anos, e que corresponde à geração com mais formação do 

nosso país (teve acesso a um ensino democratizado e generalizado) parece não ter mais 

informação.” Fernanda Santos, coordenadora do departamento de formação e novas iniciativas 

da Deco, refere a importância do trabalho desenvolvido pelo banco de Portugal no âmbito do 

plano nacional de formação financeira, na identificação das necessidades da população em 

geral, na área específica da literacia financeira. Contudo, relativamente à educação para o 

consumo, identifica ainda uma grande necessidade de investimento no plano dos currículos 

escolares, dado que “a educação para o consumo é uma das áreas da educação para a 

cidadania e como nós sabemos a cidadania não tem sido uma das áreas privilegiadas nos 

currículos, nestes últimos tempos” e, para que isso seja possível, a seu ver, é necessário que 

os professores tenham disponibilidade e capacidade de se debruçarem sobre estas matérias, 

mas, como refere: “nem os professores têm formação, nem os professores têm tempo, mesmo 

até os que queiram, têm tempo e espaço no seu currículo para poderem trabalhar estas 

questões, portanto, eu diria que, em termos de necessidade, é claro que há uma necessidade 

para o consumo, a par desta educação para a cidadania, e que de uma forma geral, pelo 

menos a escola, não o oferece. E não oferecendo a escola muito mais difícil é que outras 

entidades ou stakeholders o consigam fazer.” Catarina Melo partilha da mesma opinião, na 

medida em que considera que “a falta de uma estratégia de formação financeira nas escolas 

parece ter sido determinante ao longo das últimas décadas” e que “do lado das instituições 

financeiras, também é possível identificar falhas que acabam por ser penalizadoras para o 

consumidor”, tais como a falta de clareza na linguagem utilizada na divulgação e promoção dos 

produtos financeiros e a falta de aptidão e de isenção por parte dos funcionários: “o curioso é 

que, em trabalhos jornalísticos “cliente mistério” que já foram feitos, muitas vezes os próprios 

funcionários desconhecem as características dos produtos que estão a vender, limitando-se a 

cumprir com objectivos comerciais.” Para António Gabriel, “hoje, o público quer mais jovem, 

quer a população adulta está mais informada sobre todas estas questões, porque têm sido 

abordadas em interação sob os mais diversos meios de comunicação.” No entanto, na sua 

percepção, os bancos e as seguradoras têm publicitado sobre poupança mas não têm feito um 

trabalho esclarecedor junto dos seus clientes pois “não existe informação clara sobre os 

perigos para o crédito, nas suas diversas variantes, nem para as taxas de juro (actuais e 

previsões futuras).” Fernanda Santos acrescenta que “o consumidor precisa de estar sempre 

habilitado e capacitado para agir como consumidor dentro do mercado, e sabemos que o 

mercado não está estagnado, bem pelo contrário, o mercado é competitivo, está em constante 

mudança, está em constante inovação e, portanto, o consumidor precisa de conseguir e de 

estar capacitado para acompanhar essa mudança, essa energia e essa dinâmica do mercado”, 

concluindo que a velocidade a que o mercado avança e muda é muito maior do que a 
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velocidade a que o consumidor se informa, não conseguindo este tirar assim as vantagens do 

mercado como era suposto, deixando o consumidor “numa posição sempre muito frágil, muito 

dependente de si próprio, tendo que procurar ele próprio informação, se estiver habilitado para 

isso e se estiver sensibilizado para isso”, daí que “a importância que a educação para o 

consumidor tem ao longo da vida seja tão ou mais importante do que a educação do 

consumidor na escola.”  

3.2. Fontes de educação para o consumo 
 

Nos resultados de Ribeiro et al. (2013) as fontes de aprendizagem do consumo, do dinheiro 

e da poupança com maior expressão são a família, seguida dos media (notícias e publicidade) 

e dos amigos. Como já referido no ponto anterior, embora exista a crença de que a escola 

devesse informar sobre estas matérias, isso não se verifica.  

No primeiro estudo analisado, assente num questionário online onde participaram 550 

entrevistados dos 12 aos 70 anos de idade, verificou-se que a grande maioria atribuiu a 

aprendizagem destas matérias à educação recebida pelos pais, embora apenas cerca de 

metade assume tratar estas questões no seu círculo de familiares e amigos. Os media são 

merecedores de alguma confiança por parte de metade dos inquiridos que consideram ser fácil 

encontrar informação sobre estes temas, tendo alguns dos inquiridos ponderado até que os 

media explicavam as melhores formas de gerir o dinheiro. A escola não teve uma grande 

expressão nas respostas como fonte de aprendizagem destas matérias.  

No estudo que consistiu na aplicação de questionários de auto-preenchimento, aplicados a 

750 estudantes universitários, apurou-se que a informação recebida pelos inquiridos sobre 

dinheiro, poupança e crédito, vinha principalmente dos familiares mas também de notícias nos 

media, da publicidade e dos amigos. As informações provenientes dos familiares foram 

consideradas muito credíveis por mais de metade dos inquiridos e dos amigos por 38 por cento 

dos inquiridos. Os artigos nos media foram considerados razoavelmente credíveis por mais de 

metade dos inquiridos e 26 por cento considerou pouco credíveis. Quase metade ponderou que 

a informação sobre estas matérias que é transmitida às crianças e aos adolescentes é 

insuficiente. No entanto, 33 por cento considerou que o principal educador sobre estes temas 

tem sido a escola, seguida dos organismos públicos e de outras entidades de formação.  

No estudo realizado com o objectivo de caracterizar os comportamentos dos consumidores 

bancários portugueses, os resultados contrariam um pouco os resultados dos estudos 

anteriores no que respeita às fontes de informação, neste caso, acerca de produtos e serviços 

bancários. Neste estudo, 28 por cento assumiu preferir obter informações através da internet e 

27 por cento directamente ao balcão do seu banco; não mais de 11 por cento confirmou ter 

recorrido a familiares e amigos para aconselhamento e apenas 8 por cento consultou os media 

para o efeito. (Ribeiro et al. 2013) 

No que respeita à difusão de informação sobre o consumo, o crédito, o endividamento e a 

poupança, para todos os especialistas entrevistados, a DECO, o Banco de Portugal e outras 

instituições bancárias, são os principais mediadores destas informações. Para Ana Cordeiro 
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Santos, os vários sites informativos destas instituições são bastante úteis (embora receie que 

sejam consultados por uma minoria da população). No entanto, a sua impressão é que “o 

principal meio de divulgação é a publicidade, que enfatiza a facilidade de acesso e, no atual 

contexto, a sensatez de determinadas aplicações do crédito.” António Gabriel menciona 

também o ministério da educação que “investiu desde a década de 90 na sensibilização das 

escolas para esta vertente da educação para o consumo, no âmbito da área de formação 

pessoal e social dos jovens e, mais tarde, na área da educação para a cidadia – muitos 

materiais foram desenvolvidos.” Catarina Melo acrescenta iniciativas desenvolvidas por 

instituições financeiras como as da CGD (Saldo Positivo), do BES (B-a-Bés) e do Montepio 

Geral (EI Montepio) que “criaram sites específicos com vista a promover a formação financeira 

dos portugueses” e alguns programas desenvolvidos nas escolas. No caso dos mais jovens, 

menciona a iniciativa Kidzânia como uma iniciativa interessante, onde “foi criada uma cidade à 

medida das crianças e onde estas podem simular a vida dos adultos. Existe uma moeda 

própria (kidZos) que pode ser utilizada para aceder aos mais variados serviços dentro da 

cidade (supermercado, cabeleireiro, alugar um carro, etc.). Para ganhar esses kidZos, as 

crianças têm de escolher entre as 60 profissões disponíveis.” Fernanda Santos refere que esta 

é uma área onde há informação, o problema consiste na falta de competências de literacia 

financeira dos consumidores de forma a conseguirem utilizar a informação que lhes chega a 

seu favor. Considera que “houve aqui um trabalho importante por parte dos supervisores 

financeiros de traçar primeiro e conhecer e fazer um diagnóstico das necessidades, saber 

como é que estas necessidades podem ser colmatadas, como é que se podem atingir 

determinados objectivos, e agora juntar todos aqueles que trabalham nesta área ou que têm 

interesse nesta área para cada um com o seu esforço, seguir para esses objectivos.” Porém, 

entende que na área específica do consumo as questões são muito pouco trabalhadas e, como 

tal: “a informação que existe disponível ao consumidor, ou é dada pelos operadores do próprio 

mercado, ou é dada por uma associação de apoio aos consumidores, que neste caso é a 

Deco” que, embora tenha uma boa abrangência, “era preciso haver um trabalho muito mais 

estruturado e sistemático no terreno para garantir esta informação ao consumidor. 

 

3.3. Percepção da educação para o consumo 
 

Programas e iniciativas de educação para o consumo em Portugal 

Desde o ano de 2010 que o tema da crise financeira tem vindo a tornar-se numa das 

maiores preocupações da sociedade, tendo suscitado um crescente interesse em matérias de 

gestão orçamental e de poupança às empresas, ao governo, a instituições bancárias e a 

instituições sem fins lucrativos. Em 2010, foi divulgada pelo Banco de Portugal a intenção de 

criar um Plano Nacional de Formação Financeira a ser desenvolvido em cinco anos (até 2015) 

e tendo como principais objectivos a promoção do aumento de conhecimentos financeiros da 

população, a adaptação dos comportamentos financeiros ao contexto actual e a promoção da 
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poupança e dos hábitos de uma gestão equilibrada dos orçamentos familiares. Em Outubro de 

2012, foram anunciados diversos desenvolvimentos ao nível dos planos curriculares escolares 

e do reforço de competências de adultos, contanto com a colaboração dos supervisores 

financeiros que participam no programa, de ministérios, associações do sector financeiro, 

associações de consumidores e universidades. Catarina Melo refere que a Associação 

Portuguesa de Bancos (APB), num estudo publicado recentemente pela Federação Europeia 

de Bancos, revela que em 2011 foram implementados mais de 213 cursos nas escolas no 

âmbito do programa de educação financeira. Na pesquisa e análise realizada em Ribeiro & 

Quintino (2013) são identificadas cerca de 40 iniciativas e programas de educação financeira 

realizados ou a decorrer em Portugal desde 2006, essencialmente promovidos por: instituições 

financeiras; universidades e escolas; Estado; e organizações sem fins lucrativos, direccionados 

a crianças, jovens e também à população em geral. Algumas destas iniciativas já foram 

mencionadas no ponto 1.3.1., contudo, não serão aprofundadas, dados os objectivos e os 

limites deste trabalho. Assim, foi considerado mais importante, após conhecermos várias 

iniciativas e vários programas existentes ou a decorrer, bem com as suas respectivas 

características, realizarmos uma avaliação da forma como o consumidor percebe os esforços 

de comunicação da educação para o consumo desenvolvidos por entidades públicas e 

privadas, do ponto de vista do próprio consumidor e dos especialistas entrevistados. 

 

Consumidores 

Segundo resultados do estudo assente em 750 estudantes universitários em Ribeiro et al. 

(2013), foram consideradas muito credíveis as informações recebidas dos organismos privados 

de informação ao consumidor, como a Deco, por quase metade dos inquiridos e dos 

organismos públicos com a mesma vocação, como Instituto do Consumidor, Banco de 

Portugal, União Europeia, Instituto de Seguros de Portugal, CMVM, etc. por 41 por cento. 

Foram considerados pouco credíveis os conteúdos da publicidade por metade dos inquiridos, 

das empresas privadas por 38 por cento, dos bancos e seguradoras por 32 por cento e dos 

artigos e blogues na internet por 32 por cento. Para os inquiridos, o principal educador sobre 

estas matérias tem sido a escola (33 por cento), mas também os organismos públicos de 

informação ao consumidor (15 por cento) e outras entidades de formação (14 por cento). O 

papel dos familiares quase não representou qualquer expressão (3 por cento), o que é, de 

certa forma, contraditório com os resultados já referidos acerca da muita credibilidade atribuída 

à família como transmissora de informação destes assuntos (por mais de metade dos 

inquiridos). Quanto à opinião acerca de quem não deveria informar as crianças e adolescentes 

sobre poupança, 23 por cento considerou a publicidade e 20 por cento referiu as empresas 

privadas. 

 

Especialistas 

Todas as iniciativas de transmitir informações ao público acerca desta temática são 

consideradas importantes para os especialistas, no entanto, é estimada a necessidade de 
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muito mais informação e bastante mais esclarecedora no que respeita aos riscos de consumo e 

de endividamento, principalmente por parte da informação difundida pelas instituições 

bancárias e financeiras que, para Ana Santos Cordeiro, “manipulam as pessoas nos apelos 

que fazem o crédito ao consumo, fazendo crer que o recurso ao crédito ao consumo (com 

taxas de juro muito elevadas) é uma escolha sensata”. António Gabriel apresenta outra 

perspectiva, discordante, considerando as iniciativas da banca positivas, tal como o 

investimento da CGD e do Montepio em materiais e em portais na internet, pois, na sua 

opinião, “a banca não tem qualquer interesse em ter futuros clientes endividados e sem 

perceberem as noções básicas do mundo financeiro. Sabemos que os cidadãos esclarecidos e 

responsáveis concorrem directamente para a melhoria do nível económico do país (há mais 

poupança, consumo mais responsável...).” Porém, Ana Cordeiro Santos preocupa-se com “a 

ênfase que é colocada na responsabilidade do consumidor, que contrasta com a desatenção 

ao papel de outros agentes, como a banca.”  

Os meios de comunicação social são também mencionados como difusores de informação. 

Por António Gabriel, associados à ideia de que a informação transmitida não é clara nem 

abrange todas as abordagens do tema: “o conteúdo não é claro para a maioria dos receptores 

da informação. Os temas, os protagonistas (e a sua visão parcial sobre a temática) não 

esclarecem o suficiente para todos os indivíduos”, considerando, ainda assim, que “por vezes 

têm vindo a surgir reportagens, mas também debates mais perceptíveis e elucidativos”. Para 

Ana Cordeiro Santos, o trabalho jornalístico tem sido rigoroso e a Deco “faz o seu papel”. A 

capacidade e a competência para o consumidor interpretar e utilizar a informação a seu favor é 

mais uma vez referida por Fernanda Santos, na medida em que a informação que chega ao 

consumidor (como os contractos e os rótulos) é cada vez mais regulamentada e o consumidor 

pode confiar cada vez mais na informação, no entanto, é necessário que o consumidor 

acompanhe as mudanças do mercado, é necessário que se mantenha informado e capacitado 

para conseguir realizar as melhores escolhas e gerir o seu orçamento financeiro e, por isso, “é 

que seria importante a educação para o consumo, exactamente para habilitar o consumidor a 

dispor dessa informação e saber utilizá-la em seu benefício.” Quanto a iniciativas concretas de 

educação para o consumo, Fernanda Santos afirma conhecer apenas uma: “que é a Deco 

Jovem, em que nós temos um projecto em que estimulamos as escolas a trabalhar estes 

sistemas de educação para o consumidor, em todas as áreas, sendo que até agora a literacia 

financeira é aquela que tem maior expressão, mas muitas outras, na área alimentar, na área 

dos media e na área da energia, por exemplo (…) ”. 

Quando questionados acerca da eventual necessidade de diferentes considerações éticas 

relativamente aos programas de educação financeira e para o consumo, sendo estes 

provenientes de organismos públicos ou privados, foi perceptível uma desconfiança por parte 

dos especialistas, relativamente aos programas provenientes de organismos privados, no que 

concerne aos seus métodos e objectivos isentos. Fernanda Santos refere: “a nossa opinião
10

 

relativamente a algumas destas iniciativas é que depois acabam por se «mascarar» de práticas 

                                                           
10

 Fernanda Santos refere-se à opinião geral entre funcionários da Deco. 
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comerciais, ou seja, não são campanhas, ou não são iniciativas que sejam isentas de 

interesse, e portanto, servem os interesses de quem as promove e é claro que quando digo 

que servem os interesses também não estou com intuito pejorativo, ou seja, não quer dizer que 

seja absolutamente mau mas há umas empresas em que de facto há o cuidado de desenvolver 

uma iniciativa séria e honesta na promoção da educação do consumidor, há outras em que, e 

em grande parte, acabam por utilizar a educação do consumidor para fazer uma promoção 

comercial da sua marca.” Ana Cordeiro Santos concorda com as dúvidas que as iniciativas 

promovidas pelas próprias instituições bancárias podem suscitar e acrescenta que “pode 

camuflar marketing com informação/formação.” 

António Gabriel levanta um outro debate em torno deste assunto ao afirmar que “sempre 

existiram muitas iniciativas e em termos de concepção são bastante completas, mas do ponto 

de vista prático não têm qualquer impacto. É um assunto para o qual as crianças e jovens 

estão despertos mas os educadores nem sempre desenvolvem iniciativas fora do currículo 

formal. Há contudo a referir que as acções dos bancos deixam um pouco a desejar do ponto de 

vista do acompanhamento e follow up das acções desenvolvidas. Não basta um dia ou dois por 

ano. Terá que ser uma acção desenvolvida ao longo dos anos curriculares e integrada no 

currículo da matemática ou outras disciplinas.” Esta afirmação é sustentada também pela 

opinião de Fernanda Santos que as iniciativas privadas de educação para o consumo só 

poderão ser efectivamente vantajosas, nomeadamente nos trabalhos realizados nas escolas, 

se as escolas e os professores estiverem preparados para analisar e utilizar os materiais que 

lhes são fornecidos, extraindo a parte comercial dos materiais, de forma a conseguir trabalhar 

com os alunos a parte da educação para o consumo. Caso contrário, “a ausência de formação 

dos professores nesta área especifica também muitas vezes os pode induzir em erro e ficam 

fascinados com a cedência de materiais, de facilidades, de visitas, mas que na verdade depois 

acabam por funcionar como promotoras de marca.” 

3.4. Influência da Educação para o Consumo 
 

A compreensão da influência da educação para o consumo na formação das escolhas de 

consumo e a sua relação com o incumprimento financeiro está inerente a um processo de 

análise teórica realizada ao longo da primeira parte desta trabalho mas também de análise da 

opinião dos especialistas entrevistados, numa perspectiva prática e adequada à conjuntura 

actual.   

Dado que o consumo não pode ser analisado apenas na óptica do consumidor e das suas 

necessidades e desejos, foi essencial examinar a situação socioeconómica que marcou as 

últimas décadas, bem como a actualidade, na perspectiva da influência nas motivações para o 

consumo e para a gestão do orçamento familiar. 

É possível concluir que, além das iniciativas por parte das entidades financeiras, atentas à 

conjuntura actual, é necessário que haja, por parte do consumidor, uma preocupação 

constante na procura da tomada das melhores decisões. Aqui encontra-se o importante papel 

da literacia financeira (na contração de um crédito adequado ao perfil do consumidor) e do 
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conceito de endividamento sustentável. No entanto, como verificado, grande parte da 

população encontra-se ainda pouco capacitada para realizar escolhas financeiras complexas. 

Após a análise de alguns estudos ao longo deste trabalho, concluímos a existência de um 

evidente nexo de causalidade entre a literacia financeiro e o comportamento de consumo. A 

fraca literacia financeira aliada a uma débil educação para o consumo está na base de um 

desequilíbrio financeiro (tanto a nível micro como macro), dado que a capacidade de tomar 

decisões financeiras e de consumo é fundamental para um equilíbrio económico e para evitar 

situações de sobreendividamento. Assim, a importância da educação para o consumo tornou-

se urgente e tanto governos como empresas e organizações sem fins lucrativos têm dedicado 

vastos recursos para programas de educação financeira, com o objectivo de atingir o máximo 

de pessoas nos próximos anos. Contudo, até à data, há muito pouca evidência rigorosa sobre 

o impacto da educação financeira e, nas poucas avaliações conhecidas, o enfoque está na 

alteração ou estagnação efectiva do comportamento e não no mecanismo de impacto, o que 

impossibilita a compreensão dos potenciais impactos dos programas de literacia financeira.  

Ana Cordeiro Santos afirma que a principal causa para o incumprimento financeiro não está 

relacionado com a literacia mas sim com a situação socioeconómica pois “o nível de 

incumprimento era muito baixo antes da crise”. António Gabriel concorda que o incumprimento 

financeiro está relacionado com a crise financeira e com o endividamento do país que “obrigou 

a medidas de austeridade, debilitando o rendimento real das famílias”. Acrescenta ainda que 

“quem não cumpre é quem não pode pagar porque perdeu o emprego, o montante do salário 

diminuiu… (…), pois pelo que lê “os portugueses são os que menos recorrem ao crédito para 

passar férias ou para adquirir roupas ou viaturas. O peso do crédito à habitação nos 

orçamentos das famílias é efectivamente elevado. Ninguém quer deixar de pagar a hipoteca ao 

banco. A hipoteca é a última das prestações que deixa de ser paga.” Por outro lado, Fernanda 

Santos partilha a opinião de que a educação para o consumo está intimamente ligada à 

literacia financeira, na medida em que a literacia financeira “pretende que as pessoas ganhem 

competências para fazer uma gestão do seu orçamento, para planear as suas despesas, para 

fazer uma escolha mais acertada de produtos financeiros, para usar mais responsavelmente o 

crédito, e portanto, isto é consumo, isto é o momento em que o consumidor está a fazer as 

suas escolhas” e a educação para o consumo prevê que o consumidor “esteja devidamente 

habilitado para fazer uma melhor gestão dos seus recursos de acordo com as suas 

necessidades, portanto, sendo crítico, sendo responsável, estando informado para fazer as 

melhores escolhas no seu interesse mas não só, no interesse também colectivo porque aquilo 

que nós pretendemos na educação para o consumidor é que o consumidor nos seus actos 

individuais tenha em consciência as repercussões colectivas, sociais e ambientais, que as suas 

opções individuais lhe podem trazer.” No entanto, considera que não podemos apenas 

responsabilizar o consumidor individualmente sem analisar o contexto em que este se insere e 

“o contexto em que o consumidor português estava a viver era um contexto em que o 

consumidor era estimulado a fazer crédito”. Actualmente o discurso alterou-se totalmente e 

“agora diz-se que as pessoas precisam de ter literacia financeira para fazer escolhas mais 



  Ciências da Comunicação – 3º Ano 
                                                                                                                                Seminário 

 

28 
 

responsáveis e agora diz-se que as pessoas precisam de fazer poupança para acautelar o seu 

futuro, a sua reforma, a sua saúde (…) agora é que os consumidores começam a ser 

estimulados e começam a estar despertos para a necessidade de agir desta forma em relação 

aos produtos financeiros. Mas também porque o mercado financeiro mudou, ou seja, o 

mercado financeiro hoje reconhece também que os consumidores informados têm maior 

estabilidade do que consumidores com falta de informação.” 

António Gabriel refere que não se revê nos projectos de educação financeira do estado ou 

da banca pois “são desenhados numa perspectiva de miséria”. Para melhorar a educação 

financeira em Portugal, considera essencial que este trabalho se inicie na infância e juventude 

para evitar comportamentos pouco responsáveis, já na vida adulta os aspectos a dar 

importância deveriam ser outros que não “as contas da luz, gás, supermercado”. Não crê que 

as famílias portuguesas estejam mal informadas sobre como poupar no orçamento doméstico, 

dado que “as estatísticas demonstram que o consumo caiu nos últimos dois nos e a taxa de 

poupança aumento para 10 por cento”, acredita sim que “a população teria muito a ganhar se 

percebesse um pouco mais de psicologia do consumo e como comparar preços de bens e 

serviços”. Para o professor seria essencial que na escola se abordassem conceitos financeiros 

na matemática, questões associadas ao consumo responsável e, sobretudo, aprender a 

comparar preços e qualidade dos produtos, de forma a evitar situações castradoras “não comer 

gelados, não beber coca-cola, fazer chá frio em casa, não comprar calças de marca, comprar 

roupa em segunda-mão…) ” e a promover um espírito crítico perante as ofertas de produtos e 

serviços, recordando que “um “mimo” é importante para a auto-estima e para a valorização 

pessoal emocional dos indivíduos. Na opinião de Catarina Melo a solução poderá passar pela 

introdução de uma disciplina obrigatória orientada para a promoção da literacia financeira nos 

currículos escolares: “para os mais pequenos poderia ser uma formação mais à base de jogos 

e da brincadeira, e à medida que a idade fosse subindo poderiam ir sendo introduzidos 

gradualmente conceitos básicos de educação financeira”. Ana Cordeiro Santos diz-se 

preocupada com os possíveis resultados destas iniciativas na óptica da responsabilização do 

consumidor: “o que mais me preocupa é que estas iniciativas possam contribuir para a 

culpabilização do consumidor, que é a parte mais fraca, e a desresponsabilização das 

instituições financeiras ou mesmo dos reguladores do sector. Pode assim aumentar o estigma 

social e demover pessoas em dificuldade de pedir ajuda em tempo útil.” Acrescenta ainda o 

facto da eficácia destas iniciativas não estar comprovada e estar até “seriamente comprometida 

pelo que se conhece sobre o comportamento financeiro dos consumidores, que preferem 

delegar estas decisões em terceiros, e pela enorme complexidade dos produtos financeiros, 

cuja compreensão não é sequer acessível ao consumidor mais sofisticado”. Fernanda Santos 

salienta que estão a ser dados passos muito importantes para a população em geral 

“nomeadamente os supervisores financeiros que estão a fazer um trabalho que eu penso que é 

muito relevante, fizeram o diagnóstico das necessidades da população, traçaram um plano de 

acção e juntaram os stakeholders para digamos que os incentivar a cumprir estes objectivos”, 

porém considera faltarem os meios para se cumprirem todos os objectivos estipulados, 
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principalmente os meios financeiros mas não só, falta também definir “Quem? Como? Como é 

que o vão fazer?” e esse “é o grande handicap que se encontra em relação a este plano 

nacional de formação financeira”. Menciona o Referencial criado pelo Ministério da Educação 

como um ponto de partida muito importante para a implementação destas matérias nos planos 

curriculares de forma a estes temas serem trabalhados “nos diferentes ciclos, 2º ciclo, 3º ciclo, 

devem ser sempre trabalhados porque não pode haver este trabalho só no 1º ciclo e depois 

deixar de haver contacto com esta realidade”, no entanto, considera o referencial por si só 

insuficiente porque o referencial “orienta as escolas mas depois as escolas, cá está, precisam 

de tempo para trabalhar. Se não forem dadas às áreas curriculares tempo para trabalhar estas 

matérias, tendo em conta a pressão sobre a qual os professores se encontram neste momento, 

tendo em conta os seus horários e tendo em conta as situações que existem dentro das 

escolas, isto não vai permitir aos professores fazerem este trabalho só com o referencial 

porque depois os professores precisam de materiais, precisam de instrumentos, e enquanto 

não lhes forem facultados estes instrumentos, dificilmente eles conseguirão trabalhar só com 

base no referencial.” Por fim, Fernanda Santos enumera alguns exemplos a seguir ao nível da 

educação financeira e para o consumo, nomeadamente a realidade no Canadá ou na Austrália, 

onde “existem planos de educação financeira em marcha desde crianças, jovens e até adultos, 

trabalhados em todos os sectores e a todos os níveis.” 

4. Discussão dos Resultados 
 

Realizada uma análise geral dos resultados obtidos, é possível concluir que existe uma 

percepção de desajustamento entre família, escola e media na educação para o consumo. No 

que respeita à família, verifica-se que esta é muito solicitada e credível mas pouco activa e 

capacitada. Ou seja, representa a fonte a que os consumidores mais recorrem e em quem mais 

confiam, porém, de uma forma genérica, não se encontra totalmente habilitada para informar 

sobre estas matérias nem tem um papel interveniente activo, constante e preparado de forma a 

representar uma fonte completa e eficiente para a aprendizagem do consumo, do dinheiro e da 

poupança. Os media são apontados também como uma importante fonte de informação destes 

temas mas, contrariamente à opinião de alguns especialistas, para os consumidores não 

representam uma fonte muito credível. Por fim, a escola é o agente que se entende (tanto na 

percepção dos consumidores como na dos especialistas) como um dos mais responsáveis pela 

veiculação de informação clara, isenta e completa no sentido de habilitar crianças, jovens e até 

adultos a fazerem as escolhas mais acertadas no que respeita ao consumo, a melhor gerir o 

seu orçamento financeiro e a desenvolverem um espírito focado na importância da poupança. 

O que se verifica é que a escola encontra-se pouco envolvida nestas matérias, não obstante a 

importância que lhe é atribuída.   

A importância das organizações com fins lucrativos é também uma abordagem alvo de 

reflexão no que respeita às mensagens percebidas sobre dinheiro e consumo e aos programas 
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desenvolvidos na área da educação para o consumo. Muito embora estas organizações sejam 

apontadas como as que mais condições reúnem (principalmente ao nível financeiro) para a 

preparação de iniciativas e para a veiculação de mensagens, quando reflectimos acerca do 

conteúdo das mensagens sobre dinheiro e consumo resultantes de organizações com fins 

lucrativos existem algumas questões éticas que surgem e que preocupam consumidores e 

especialistas, na medida em que se torna difícil apurar a existência ou não de fins comerciais 

na intervenção destas organizações em iniciativas de cariz socioeconómico. Os programas de 

educação para o consumo implementados ou a decorrer por parte destas organizações 

potenciam também alguma preocupação, mais uma vez, quanto aos interesses adjacentes dos 

responsáveis por estas iniciativas mas não só e, fundamentalmente, no que respeita às 

competências técnicas para um correcto diagnóstico das necessidades da população, para a 

adequação de conteúdos aos públicos a que se destinam e para o apuramento e monitorização 

de resultados. 

Como sugestões para melhorar a educação para o consumo, ressalvam-se a inclusão de 

conteúdos financeiros e de educação para o consumo nos programas curriculares e de 

programas de longa duração, tecnicamente vigiados e monitorizados. 

Conclusão 
 

As principais causas para o baixo nível de poupança e o elevado endividamento da 

população apontadas pelo banco de Portugal são a apetência e impulsividade relativamente ao 

consumo, bem como o recurso fácil ao crédito, tornando inadiável responder às necessidades 

de conhecimento sobre assuntos financeiros da população em geral. No entanto, encontramos 

alguma discrepância entre as respostas dos inquiridos quanto à preocupação em planear o 

orçamento familiar e a taxa de incumprimento e de endividamento dos portugueses, pelo que, 

para responder à reclamação por parte de consumidores e especialistas de uma educação 

financeira isenta e eficaz, é importante melhorar ainda os diagnósticos das necessidades e 

conhecimentos dos públicos a que os programas desenvolvidos (e a desenvolver) se destinam, 

assim como regulamentar e sistematizar estes programas de acordo com as recomendações 

acreditadas e reconhecidas e ainda implementar um sistema de monitorização dos resultados. 

A nível ético, o encontro entre os interesses privados com fins comerciais e a necessidade 

de uma intervenção socioeconómica, é uma preocupação vigente entre a população, tendo em 

conta que as instituições financeiras são aquelas que se destacam entre as organizações 

promotoras destes programas. É relevante ter em conta que, por um lado, o facto de se 

capacitar a população a decidir de forma sustentável, não significa que todos os indivíduos 

optem por fazê-lo e que, por outro lado, a existência de cidadãos mais atentos e informados 

não isenta o sector financeiro das suas responsabilidades. (Ribeiro & Quintino, 2013) Desta 

forma, ainda que os programas de educação financeira pareçam bem-intencionados, o seu 

êxito estará sempre dependente de uma sistemática supervisão. 
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A percepção desajustada entre a importância do papel da família nas escolhas de consumo 

e na aprendizagem sobre dinheiro e poupança e a sua capacidade técnica é também uma 

preocupação emergente, à qual a eficácia dos programas de educação para o consumo 

implementados nas escolas (e não só) poderá dar uma resposta válida e competente.  

A Literacia financeira tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante na 

reforma financeira em todo o mundo, contudo, grande parte da população continua pouco 

informada para fazer escolhas financeiras ou avaliar produtos financeiros complexos (Carpena 

et.al., 2011). O objectivo do “consumo financeiramente correcto” é precisamente evitar o 

incumprimento financeiro e o sobreendividamento, na perspectiva de uma melhoria progressiva 

da situação social e económica, através da habilitação da população a tomar decisões 

sustentáveis. De forma a sustentar uma abordagem científica integrada à educação do 

consumidor mais investigação deverá ser desenvolvida. 
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Anexos 
1. Guião de Entrevista 

Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a),  

O meu nome é Diana Quintino e sou estudante finalista de Ciências da Comunicação no 

ISCSP-UTL. Em colaboração com a Professora Dra. Raquel Ribeiro, estou a desenvolver um 

projecto sobre o incumprimento financeiro e a educação para o consumo. Neste sentido, 

considero muito importante o seu contributo, que desde já agradeço imenso. 

Em anexo envio o guião de entrevista que, em conformidade com a sua preferência e 

disponibilidade, poderá ser presencial, por telefone, ou as respostas poderão ser enviadas por 

escrito, em resposta a este e-mail. 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Diana Quintino 

1. Relativamente a este tema, que necessidades de informação identifica na população 

em geral?  

1.1. E nas diferentes gerações? 

2. Na sua perspectiva, que informação sobre o consumo, o crédito, o endividamento e a 

poupança é que tem sido difundida ao público, por que agentes e através de que 

meios? 

3. Qual a sua opinião sobre o conteúdo da informação divulgada e os agentes 

protagonistas destas iniciativas?  

4. Que iniciativas de educação para o consumo (públicas e privadas) conhece? 

4.1. Como as avalia? 

5. Sobre estas iniciativas que reunimos, o que pensa delas? 

5.1. No que respeita aos objectivos destes programas, sendo estes 

provenientes de organismos públicos ou privados, merecem-lhe 

apreciações diferentes? 

6. Que considerações éticas é que estas iniciativas lhe merecem? 

7. No seu entender, existe uma relação entre o incumprimento financeiro e a literacia 

financeira? 

8. O que sugeria para melhorar a educação financeira em Portugal? 

8.1. Especificamente nas crianças e adolescentes?   

8.2. Lacuna – faltam meios financeiros p colocar os planos de acção em marcha 

8.3. Canadá, austrália planos de educação financeira em marcha desde 

crianças, jovens e até adultos, trabalhados em todos os sectores e a todos 

os níveis. 

Muito Obrigada pela sua colaboração! 
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2. Entrevista Dra. Ana Cordeiro Santos – Investigadora Responsável do programa 

Behave 

 

1. Relativamente a este tema, que necessidades de informação identifica na população 

em geral?  

1.1. E nas diferentes gerações? 

 

R: Há um desconhecimento generalizado acerca de temas financeiros. Vários inquéritos à 

literacia financeira (nacionais e internacionais) mostram que este desconhecimento é maior nos 

grupos de menores rendimentos, com menor escolaridade e nos escalões etários mais 

elevados.  

 

2. Na sua perspectiva, que informação sobre o consumo, o crédito, o endividamento e a 

poupança é que tem sido difundida ao público, por que agentes e através de que 

meios? 

 

R: A minha impressão é que o principal meio de divulgação é a publicidade, que enfatiza a 

facilidade de acesso e, no atual contexto, a sensatez de determinadas aplicações do crédito. 

Há, no entanto, vários sites informativos da DECO, do BdP e do Plano Nacional para a 

Literacia Financeira, bastante úteis. Mas penso que estes sejam consultados por uma minoria 

da população. Os meios de comunicação social abordam cada vez mais o tema, centrando-se 

sobretudo no extraordinário crescimento dos pedidos de ajuda à DECO e no crescimento do 

incumprimento do crédito bancário, das famílias e empresas. 

 

3. Qual a sua opinião sobre o conteúdo da informação divulgada e os agentes 

protagonistas destas iniciativas?  

 

Publicidade de inst. bancárias e financeiras: manipulam as pessoas nos apelos que fazem ao 

crédito ao consumo, fazendo crer que o recurso ao crédito ao consumo (com taxas de juro 

muito elevadas) é uma escolha sensata. 

Jornais: acompanho com atenção o tratamento deste tema e parece-me que o trabalho 

jornalístico é rigoroso (sobretudo o do Público) 

DECO: chama a atenção para a situação dramática de algumas famílias, salientando o papel 

do contexto socioeconómico (desemprego, cortes salariais, etc.) Acho que faz o seu papel. 

 

4. Que iniciativas de educação para o consumo (públicas e privadas) conhece? 

4.1. Como as avalia? 

 

R: não conheço iniciativas concretas. Mas tenho acompanhado com atenção a apresentação 

de iniciativas de educação financeira (em Portugal e em outros países) e preocupa-me a 
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ênfase que é colocada na responsabilidade do consumidor, que contrasta com a desatenção 

ao papel de outros agentes, como a banca.  

 

5. Sobre estas iniciativas que reunimos, o que pensa delas? 

5.1. No que respeita aos objectivos destes programas, sendo estes 

provenientes de organismos públicos ou privados, merecem-lhe 

apreciações diferentes? 

 

R: sim, penso que não é indiferente. Iniciativas promovidas pelas próprias instituições 

financeiras merecem bastantes dúvidas. Pode camuflar marketing com  informação/formação.  

 

6. Que considerações éticas é que estas iniciativas lhe merecem? 

 

R: Como aludi acima, o que mais me preocupa é que estas iniciativas possam contribuir para a 

culpabilização do consumidor, que é a parte mais fraca, e a desresponsabilização das 

instituições financeiras ou mesmo dos reguladores do sector. Pode assim aumentar o estigma 

social e demover pessoas em dificuldade de pedir ajuda em tempo útil. 

 

7. No seu entender, existe uma relação entre o incumprimento financeiro e a literacia 

financeira? 

 

R: Não. A principal causa é socioeconómica. O nível de incumprimento era muito baixo antes 

da crise. 

 

8. O que sugeria para melhorar a educação financeira em Portugal? 

8.1. Especificamente nas crianças e adolescentes?   

 

R: não tenho conhecimento suficiente para me pronunciar. 

 

Muito Obrigada pela sua colaboração! 

 

3. Entrevista Dra. Catarina Melo – Jornalista do Diário Económico 

Que necessidades de informação identifica na população sobre consumo, crédito, 

endividamento e poupança, especialmente nas diferentes gerações? 

Infelizmente, e apesar de se notarem alguns progressos, os portugueses ainda denotam, em 

geral, um fraco grau de literacia financeira. Num inquérito à literacia financeira dos portugueses 

efectuado pelo Banco de Portugal em 2010, sobressaíram resultados surpreendentes. Nesse 

estudo, mais de 80% dos inquiridos desconheciam o correcto significado do ‘spread’ ou da 
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Euribor, por exemplo. Num país em que a compra de casa própria é (ainda) uma realidade que 

abrange uma parcela considerável da população, é surpreendente o desconhecimento do 

significado de expressões que são indissociáveis do crédito à habitação. 

Aquilo que acontece com o crédito à habitação também se aplica em outras áreas das finanças 

pessoais: existe falta de conhecimento dos produtos e serviços bancários, dos custos que lhes 

estão associados mas também no que respeita às “regras” básicas para uma gestão “saudável” 

dos orçamentos familiares. Este desconhecimento acaba muitas vezes por resultar em más 

decisões no âmbito financeiro com consequências “dolorosas” no orçamento das famílias. 

Antes de mais, são as próprias pessoas que não investem o suficiente na aquisição de 

conhecimentos antes de se envolverem numa decisão financeira, o que claro não se pode 

dissociar de algum comodismo por parte dos responsáveis na criação de uma cultura financeira 

que deveria começar logo nos mais pequenos e nas escolas. Isto apesar de já começarem a 

surgir iniciativas neste âmbito. 

Mas, do lado das instituições financeiras, também é possível identificar falhas que acabam por 

ser penalizadoras para o consumidor. Muitas vezes, a linguagem utilizada para a promoção e 

divulgação dos produtos financeiros não é suficientemente clara para a maior parte das 

pessoas, que acabam por adquirir produtos que desconhecem, depositando nos gestores de 

contas muitas vezes a responsabilidade dessa escolha. O curioso é que, em trabalhos 

jornalísticos “cliente mistério” que já foram feitos, muitas vezes os próprios funcionários 

desconhecem as características dos produtos que estão a vender, limitando-se a cumprir com 

objectivos comerciais. 

Em termos geracionais, existem diferentes realidades. Por um lado a população mais idosa, em 

parte devido à reduzida escolaridade ou à falta de acompanhamento do processo de 

sofisticação financeira, é uma das camadas da população mais vulneráveis em termos de 

literacia financeira. Mas se olharmos para as camadas mais jovens, curiosamente, também é 

possível identificar muitas falhas. Em termos de consumo são muito mais esclarecidas- facto 

para o qual a internet muito contribui- mas nesta camada da população, é sobretudo notória 

uma falta de valorização da componente poupança. Enquanto no caso das gerações mais 

antigas, esta sempre foi valorizada na vida financeira, o apelo do consumo e o acesso ao 

“crédito fácil” tornou a população jovem vulnerável. Já o inquérito à literacia financeira, o Banco 

de Portugal alertava para a necessidade de serem desenvolvidas acções de formação 

financeira junto dos mais jovens. Aí, a falta de uma estratégia de formação financeira nas 

escolas parece ter sido determinante ao longo das últimas décadas. 

Neste sentido, uma maior aposta na formação financeira prestada nas escolas, acompanhada 

por um maior empenho por parte das instituições financeiras na “democratização” e 

“desmistificação” da linguagem utilizada na promoção dos produtos parece determinante para 

aumentar a inclusão financeira dos portugueses. 
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Que informação sobre consumo, crédito, endividamento e poupança é que tem sido 

difundida à opinião pública e por que agentes (e o que pensa disso)? Que iniciativas de 

educação para o consumo, públicas e privadas, conhece e como as avalia? 

Em Portugal, existem várias fontes de informação que abrangem todas essas áreas. O Banco 

de Portugal, as instituições financeiras e a Deco, serão os principais exemplos. Através do 

Portal do cliente bancário do Banco de Portugal é possível aceder, por exemplo, a simuladores 

de crédito à habitação e ao consumo, de depósitos a prazo, aceder a informação sobre a 

gestão do sobreendividamento. Também o portal "Todos Contam" desenvolvido pelo Banco de 

Portugal, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e pelo Instituto de 

Seguros de Portugal (ISP) no âmbito da implementação do Plano Nacional de Formação 

Financeira lançado em 2011 disponibiliza este tipo de informação e pretende esclarecer os 

consumidores sobre a relação com as finanças pessoais ao longo das diferentes fases da vida. 

Neste âmbito, as próprias instituições financeiras também têm apresentado algumas iniciativas. 

A CGD (saldo Positivo), o BES (B-a-Bés) e o Montepio Geral (ei montepio), criaram sites 

específicos com vista a promover da formação financeira dos portugueses. Também já foram 

tomadas várias iniciativas por parte dos bancos junto das escolas. Num estudo publicado 

recentemente pela Federação Europeia de Bancos, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) 

revela que em 2011 foram implementados de 213 cursos nas escolas no âmbito do programa 

de educação financeira. 

A Deco, numa perspectiva mais orientada para o consumo, mas também com uma vertente no 

lado da gestão do crédito, do endividamento e da poupança tem sido uma das principais 

esclarecedoras e defensoras dos interesses dos consumidores. Exemplo disso, é o seu portal 

“Proteste Investe”. 

Nos últimos anos também têm surgido vários livros de finanças pessoais focados em diferentes 

grupos da população como as mulheres e as crianças e mais jovens. Também têm sido criados 

workshops que abordam estes temas. 

Para o caso dos mais jovens, a Kidzânia também é uma iniciativa interessante. Neste parque 

temático, foi criada uma cidade à medida das crianças e onde estas podem simular a vida dos 

adultos. Existe uma moeda própria (kidZos) que pode ser utilizada para aceder aos mais 

variados serviços dentro da cidade (supermercado, cabeleireiro, alugar um carro, etc.). Para 

ganhar esses kidZos, as crianças têm de escolher entre as 60 profissões disponíveis. 

Quaisquer destas iniciativas contribuem para a melhoria da educação da população em geral, 

mas julgo que seria necessária uma aposta mais continuada neste âmbito, sobretudo através 

das crianças. 

É sempre possível melhorar a literacia financeira dos adultos, através da formação, mas 

seguramente, trata-se de uma missão mais difícil de implementar devido aos “vícios”. No caso 

das crianças e dos mais jovens essa tarefa pode ser muito mais fácil. 

O que sugeriria para melhorar a educação financeira, especialmente das crianças e 

jovens? 
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Não se pode ignorar que as acções de formação que têm sido levadas a cabo nas escolas são 

uma mais-valia importante para a promoção da literacia financeira dos mais jovens. Mas, há 

mais coisas que podem ser feitas neste âmbito. Mais concretamente, seria vantajosa a 

introdução no currículo das escolas de uma disciplina obrigatória orientada para a promoção da 

literacia financeira. Para os mais pequenos poderia ser uma formação mais à base de jogos e 

da brincadeira, e à medida que a idade fosse subindo poderiam ir sendo introduzidos 

gradualmente conceitos básicos de educação financeira. 

 

4. Entrevista Professor Dr. António Gabriel – Professor do ensino básico e secundário 

no Agrupamento de Escolas de Nuno Gonçalves, em Lisboa 

1. Relativamente à educação para o consumo e à educação finaceira, que 

necessidades de informação identifica na população em geral?  

A educação financeira deverá ser vista como uma vertente da educação para o consumo, 

procurando alertar para práticas de consumo responsáveis, mas também sustentáveis. 

Relativamente às necessidades de informação do público em geral, considero que a maioria 

dos consumidores carece de informação de carácter financeiro (o que são as taxas de juro, 

TAEG, comissões bancárias) bem como sobre direitos e deveres enquanto consumidores. 

 

1.1. E nas diferentes gerações? 

As gerações mais novas têm um comportamento mais impulsivo perante a compra (até aos 35 

anos de idade). A geração que nasceu após o 25 de Abril, que terá entre 30 e 40 anos, e que 

corresponde à geração com mais formação do nosso país (teve acesso a um ensino 

democratizado e generalizado) parece não ter mais informação. É um factor interessante e que 

levaria para outro campo uma tentativa para a sua explicação. Uma análise atenta aos padrões 

de consumo de roupa, automóveis, habitação, lazer, férias... evidencia uma tendência para a 

uniformização dos hábitos de consumo nesta geração (principalmente na que vive nas zonas 

urbanas)  

 

2. Na sua perspectiva, que informação sobre o consumo, o crédito, o 

endividamento e a poupança é que tem sido difundida ao público, por que 

agentes e através de que meios? 

 

Hoje, o público quer mais jovem, quer a população adulta está mais informada sobre todas 

estas questões, porque têm sido abordadas em interação sob os mais diversos meios de 

comunicação. Contudo, a banca portuguesa não tem feito um trabalho esclarecedor junto dos 

seus clientes. Não existe informação clara sobre os perigos para o crédito, nas suas diversas 

variantes, nem para as taxas de juro (actuais e previsões futuras). Os bancos e seguradoras 

têm publicitado informação sobre poupança e seguros. Talvez o objectivo seja aumentar o 

capital das instituições pois não têm acesso ao mercado europeu. 



  Ciências da Comunicação – 3º Ano 
                                                                                                                                Seminário 

 

41 
 

As informações têm sido veiculadas na TV, principalmente sobre endividamento das famílias 

(que parece-me ser um tanto ou quanto exagerado). A DECO também tem vindo a público falar 

sobre este assunto. 

 

3. Qual a sua opinião sobre o conteúdo da informação divulgada e os agentes 

protagonistas destas iniciativas?  

 

O conteúdo não é claro para a maioria dos receptores da informação. Os temas, os 

protagonistas (e a sua visão parcial sobre a temática) não esclarecem o suficiente para todos 

os indivíduos. Contudo, por vezes têm vindo a surgir reportagens, mas também debates mais 

perceptíveis e elucidativos. 

 

4. Que iniciativas de educação para o consumo (públicas e privadas) conhece? 

 

O ministério da educação investiu desde a década de 90 na sensibilização das escolas para 

esta vertente da educação para o consumo, no ãmbito da área de formação pessoal e social 

dos jovens e, mais tarde, na área da educação para a cidadia – muitos materiais foram 

desenvolvidos. A DECO  há muitos anos que desenvolve iniciativas publicações , acções de 

formação para crianças e jovens. Mais recentemente a banca (barclays, montepio e caixa geral 

de depósitos) disponibilizaram informação e formação de iniciativas de educação financeira, 

que deverão ser integradas na edução para o consumo. 

 

4.1. Como as avalia? 

 

Sempre existiram muitas iniciativas e em termos de concepção são bastante completas, mas 

do ponto de vista prático não têm qualquer impacto. É um assunto para o qual as crianças e 

jovens estão despertos mas os educadores nem sempre desenvolvem iniciativas fora do 

currículo formal. Há contudo a referir que as acções dos bancos deixam um pouco a desejar do 

ponto de vista do acompanhamento e follow up das acções desenvolvidas. 

Não basta um dia ou dois por ano. Terá que ser uma acção desenvolvida ao longo dos anos 

curriculares e integrada no currículo da matemática ou outras disciplinas. 

  

4.2. No que respeita aos objectivos destes programas; sendo estes provenientes de 

organismos públicos ou privados, merecem-lhe apreciações diferentes? 

 

Não. Não vejo diferença nas abordagens e materialização dos projectos. 

 

5. Que considerações éticas é que estas iniciativas lhe merecem? 
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Do ponto de vista da banca parecem-me positivas. Veja-se o investimento que a caixa geral e o 

montepio desenvolveram em materiais e em portais na Internet que estão constantemente a 

ser actualizados. A banca não tem qualquer interesse em ter futuros clientes endividados e 

sem perceberem as noções básicas do mundo financeiro. Sabemos que os cidadãos 

esclarecidos e responsáveis concorrem directamente para a melhoria do nível económico do 

país (há mais poupança, consumo mais responsável...) 

 

6. No seu entender, existe uma relação entre o incumprimento financeiro e a 

literacia financeira? 

 

O incumprimento financeiro está associado à crise financeira e ao endividamento do pais que 

obrigou a medidas de austeridade, debilitando o rendimento real das famílias. Não terá a ver 

nada com a iliteracia financeira, pois quem não cumpre é quem não pode pagar porque perdeu 

o emprego, o montante o salário diminuiu... Poderá haver uma franja da população que se 

tenha empenhado mas não terá sido, com toda a certeza, a maioria da população. 

Pelo que leio os portugueses são os que menos recorrem ao crédito para passar férias ou para 

adquirir roupas ou viaturas. O peso do crédito à habitação nos orçamentos das famílias é 

efectivamente elevado. Ninguém quer deixar de pagara a hipoteca ao banco. A hipoteca é a 

última das prestações que deixa de ser paga. 

 

7. O que sugeria para melhorar a educação financeira em Portugal? 

 

Educação financeira para gerir vencimentos de 500 euros e 1000 euros! Infelizmente é este o 

target. É um assunto delicado e que merece alguma ponderação. Eu como consumidor não me 

revejo nos projectos de educação financeira do estado ou da banca. São desenhados numa 

perspectiva de miséria. Como podemos poupar se ganhamos em média 900 Euros por mês. 

Um apartamento digno em Lisboa custa de renda no mínimo 700 Euros. Que educação 

financeira? Não ir ao supermercado? Não ter luz, gás ou água em casa? Não poder passar 

umas férias na praia? 

A educação financeira faz sentido na infância e juventude para evitar comportamentos pouco 

responsáveis mas na vida adulta dever-se-ia centrar em outros aspectos que não sejam as 

contas da luz, gás, supermercado. A população teria muito a ganhar se percebesse um pouco 

mais de psicologia do consumo e como comparar preços de bens e serviços. Não creio que as 

famílias portuguesas estejam mal informadas sobre como poupar no orçamento doméstico, 

pois as estatísticas demonstram que o consumo caiu nos últimos dois anos e a taxa de 

poupança aumentou para 10%. 

 

7.1. E especificamente nas crianças e adolescentes? 
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Na escola é essencial abordar na matemática conceitos financeiros, mas também questões 

associadas ao consumo responsável e, sobretudo, aprender a comparar preços e qualidade 

dos produtos. O tratamento por “tu” às questões básicas das finanças é essencial para a 

formação de futuros cidadãos responsáveis. Dever-se-á evitar cair em situações castradoras 

(não comer gelados, não beber sumos, não beber coca-cola, fazer chá frio em casa, não 

comprar calças de marca, comprar roupa em segunda-mão...) Interessa promover um espírito 

crítico perante as ofertas de produtos e serviços e referir que um “mimo” é importante para a 

auto-estima e para a valorização pessoal e emocional dos indivíduos. 

 

5. Entrevista Dra. Fernanda Santos - Coordenadora do Departamento de Formação e 

Novas Iniciativas da DECO Proteste 

Diana Quintino (DQ) – “Estou a falar com a Dra Fernanda Santos?” 

Fernanda Santos (FS) – “Sim…” 

DQ – “O meu nome é Diana Quintino e estou a contactar a propósito da entrevista, como 

está?” 

FS – “Sim, tudo bem, deixe-me aqui procurar o seu guião…” 

DQ – “Eu tenho também o guião, queria só perguntar-lhe se não se importa que a chamada 

seja gravada? Para mim será mais fácil do que interromper para tomar notas.” 

FS – “Tudo bem, tudo bem. Estou agora aqui a ver, eu tive fora até ontem, peço desculpa que 

estive um dia confuso, mas pronto, vamos começar que eu vou falando. Tinha-me dito para eu 

fazer por escrito e pedi-lhe que me ligasse porque para mim é mais prático falar, caso contrário 

estaria aqui imenso tempo a escrever, assim facilita-me e não deixo de lhe dar resposta.” 

DQ – “Não tem problema, o nosso projecto consiste então numa análise acerca da educação 

para o consumo e da literacia financeira e, portanto, a Deco é uma das referências importantes 

em Portugal neste aspecto. Relativamente à literacia financeira e à educação para o consumo, 

a nossa primeiro pergunta era: Que necessidades de informação é que identifica na população 

em geral, relativamente à educação para o consumo?” 

FS – “A educação para a literacia está de alguma forma integrada dentro da educação para o 

consumo, sendo que neste momento temos e dispomos de mais informação sobre a literacia 

para o consumo do que propriamente sobre a educação para o consumo, ahh, o que nós 

designamos sempre por educação para o consumidor, isto porquê? Ou seja, nós, aquilo que eu 

lhe posso dizer sobre a educação para o consumo e as necessidades são percepções, ahh, 

daquilo que nós achamos que há como necessidade mas que não temos nenhum estudo 

fundamentado sobre estas percepções que nós temos mas na área da literacia financeira o 

mesmo já não acontece, porque foi feito um trabalho muito interessante em Portugal, pelo 
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Banco de Portugal, no âmbito do plano nacional de formação financeira e aí sim nesta área 

especifica da literacia financeira, já permite identificar algumas das necessidades da população 

e, portanto, temos, eu se calhar iria só fazer aqui um enquadramento geral sobre a educação 

do consumidor mas como lhe digo das percepções que nós temos e depois entrávamos então 

na literacia financeira, se estiver de acordo, dado que dispomos de mais dados.” 

DQ – “Correcto, correcto.” 

FS – “Mas em relação à educação para o consumidor, aquilo que nós sentimos na deco é que 

ainda falta um trabalho em Portugal sobre esta área, nomeadamente, se situarmos a educação 

para o consumo dentro dos currículos escolares, aquilo que verificamos é que a educação para 

o consumo é uma das áreas da educação para a cidadania e como nós sabemos a cidadania 

não tem sido uma das áreas privilegiadas nos currículos, nestes últimos tempos. Era uma área 

que estava a ser trabalhada pela área projecto e que foi retirada dos currículos, retirando 

espaço à escola para trabalhar estas matérias e portanto isto vem-se reflectindo nos temas do 

consumo, não é, porque o tema do consumo também não é digamos dentro da competição das 

áreas de cidadania uma das áreas que, por excelência seja escolhida pelos professores mas é 

verdade que depois pode ser trabalhada dentro da educação para os media, da educação para 

a saúde, a educação para a literacia financeira, quer dizer, a educação para o consumo, a 

educação ambiental, pode aparecer aqui em todas estas matérias. Mas para isso é preciso que 

os professores estejam preparados e devidamente formados para trabalhar estas matérias 

para um objectivo comum e isso de facto não acontece no nosso país. Nem os professores têm 

formação, nem os professores têm tempo, mesmo até os que queiram, têm tempo e espaço no 

seu currículo para poderem trabalhar estas questões, portanto, eu diria que, em termos de 

necessidade, é claro que há uma necessidade para o consumo, a par desta educação para a 

cidadania, e que de uma forma geral, pelo menos a escola, não o oferece. E não oferecendo a 

escola muito mais difícil é que outras entidades ou stakeholders o consigam fazer. É claro que 

depois há experiências, como a Deco, a Deco tem, e a área onde eu pertenço, o departamento 

pelo qual sou responsável é da área da formação e novas iniciativas e o nosso grande 

objectivo é contribuir para a educação do consumidor, seja ela na escola ou ao longo da vida.” 

DQ – “Certo, aliás, uma das seguintes questões seria relativamente às diferentes gerações, ou 

seja, se são identificadas diferentes necessidades nas diferentes gerações e estando a falar na 

parte curricular não conseguimos abranger todas as faixas etárias…” 

FS – “Mas nós temos essa preocupação porque reconhecemos que, e em especial na área do 

consumo, o consumidor precisa de estar sempre habilitado e capacitado para agir como 

consumidor dentro do mercado, e sabemos que o mercado não está estagnado, bem pelo 

contrário, o mercado é competitivo, está em constante mudança, está em constante inovação 

e, portanto, o consumidor precisa de conseguir e de estar capacitado para acompanhar essa 

mudança e essa energia e essa dinâmica do mercado. E, portanto, aquilo que nós sentimos é 

que a velocidade em que anda o mercado é muito maior do que a velocidade do consumidor e 



  Ciências da Comunicação – 3º Ano 
                                                                                                                                Seminário 

 

45 
 

isto vai levar a que o consumidor, se não estiver capacitado, se não tiver informação, muitas 

vezes não consegue tirar vantagens do mercado como era suposto tirar, e pelo contrário, até 

pode correr riscos em relação às escolhas que possa fazer. Daí que a importância que a 

educação para o consumidor tem ao longo da vida seja tão ou mais importante do que a 

educação do consumidor na escola. O nosso entendimento é que a educação para o 

consumidor na escola deve, de facto, dar as competências de base e capacitar o consumidor 

para ser formado para ao longo da vida fazer as suas melhores escolhas mas depois ao longo 

da vida o consumidor também precisa de fazer uma actualização destas suas competências, 

não podem ser estáticas, exactamente porque o mercado não o é e, portanto, coloca-se esse 

desafio que o consumidor tem que estar à altura e aquilo que verificamos é que o consumidor 

fica aqui numa posição sempre muito frágil, muito dependente de si próprio, tem que procurar 

ele próprio informação, se estiver habilitado para isso e se estiver sensibilizado para isso, 

porque senão, não o faz e portanto mais dificilmente consegue tirar as vantagens do mercado e 

mais facilmente incorre em riscos e problemas, digamos, para o seu bem-estar e para o seu 

conforto.” 

 

DQ – “Ainda dentro desta matéria, a seguinte questão era: Na sua perspectiva, que informação 

sobre o consumo, o crédito, endividamento e a poupança, é que tem sido difundida ao público 

por que agentes e através de que meios?”  

 

FS – “Pois exactamente, é que nesta área, nas áreas que aqui referencia, se tivermos o 

crédito, o endividamento e a poupança, que são as áreas financeiras, são áreas muito 

complexas, onde exactamente o consumidor pode ter mais dificuldade em relação até à própria 

informação que tem disponível porque estas são áreas onde há informação, o problema é se o 

consumidor não tiver competências de literacia que lhe permite fazer as melhores escolhas 

destes produtos financeiros ou de gerir financeiramente estas questões e aquilo que nós 

verificamos é que, até hoje, esta informação tem sido dada ao público principalmente através 

dos próprios operadores do mercado, de uma das partes interessadas e, portanto, como a 

escola não trabalha e como uma associação de consumidores como nós muitas vezes não 

consegue ter o alcance para abranger toda a população, embora tenhamos algum esforço 

nesse sentido, de fazer uma informação mais isenta ao consumidor, a verdade é que, sendo 

uma associação dirigimo-nos aos nossos associados e os nossos associados, por exemplo, 

não são aqueles que se integram nos grupos mais vulneráveis, e portanto, há aqui uma parte 

da população que fica, digamos que, ausente de informação. Esta é uma questão que nos tem 

preocupado e que tem preocupado bastante mas que também se tem alterado nestes últimos 

anos, na medida em que esta crise veio despertar principalmente as entidades públicas e os 

responsáveis nesta área para a necessidade da educação do consumidor e da literacia 

financeira, para a necessidade de melhorar as competências da literacia financeira da 

população, de forma que têm sido desenhados planos nesse sentido e têm pelo menos estas 

entidades, as entidades supervisoras do sector financeiro, têm conseguido, pelo menos, traçar 
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um plano de acção e juntar os stakeholders à volta de uma mesa no sentido de, tendo feito 

primeiro um diagnóstico das necessidades, agora, encaminhar os diferentes trabalhos dos 

diferentes stakeholders para um objectivo comum, e portanto, digamos que também não está a 

acontecer aquilo que por vezes pode acontecer no nosso país que é cada um trabalhar por si. 

Efectivamente houve aqui um trabalho importante por parte dos supervisores financeiros de 

traçar primeiro e conhecer e fazer um diagnóstico das necessidades, saber como é que estas 

necessidades podem ser colmatadas, como é que se podem atingir determinados objectivos, e 

agora juntar todos aqueles que trabalham nesta área ou que têm interesse nesta área para 

cada um com o seu esforço, seguir para esses objectivos. Digamos que, nesta área da literacia 

financeira, há uma melhor articulação e os objectivos podem ser alcançados com maior 

sucesso. Não se pode dizer o mesmo em relação à área do consumo, portanto, em relação à 

área do consumo, o trabalho de educação do consumo, de uma forma mais geral, é muito 

pouco trabalhada e, portanto, a informação que existe disponível ao consumidor, ou é dada 

pelos operadores do próprio mercado, ou é dada por uma associação apoio aos consumidores, 

que neste caso é a Deco, porque também sabemos que o movimento associativo em Portugal 

é muito escasso, não existem outras associadas que tenham uma abrangência que tem a 

Deco, embora pense que a Deco tem uma boa abrangência e consiga chegar à maior parte 

dos consumidores, digamos que era preciso haver um trabalho muito mais estruturado e 

sistemático no terreno para garantir esta informação ao consumidor.” 

 

DQ – “Certo, penso que a questão relativa ao conteúdo da informação divulgada e os agentes 

protagonistas destas iniciativas já foi abordada…” 

 

FS – “Deixe-me dizer que de qualquer forma, a informação, aquilo que também tem sido feito 

em termos de legislação tem permitido que a informação que é dada ao consumidor é cada vez 

mais uma informação que o pode ajudar. Se nós estivermos a pensar nos contratos ou na 

rotulagem, quer dizer, as formas de informação dada ao consumidor, também é verdade, que é 

regulamentada e sendo regulamentada o consumidor pode confiar na informação que lhe é 

dada. O problema que existe aqui é mesmo na capacidade do consumidor e nas competências 

do consumidor para a interpretar, para estar atento à mesma e para escolher, aliás, de acordo 

com essa informação, que é o que muitas vezes não acontece e, por isso, é que seria 

importante a educação para o consumo, exactamente para habilitar o consumidor a dispor 

dessa informação e saber utilizá-la em seu benefício.” 

 

DQ – “Exactamente… relativamente às iniciativas de educação para o consumo, quer públicas, 

quer privadas, quais conhece? Falámos já na iniciativa do plano nacional de formação 

financeira…“ 

 

FS – “Sim, que é muito dirigida para a literacia financeira de toda a forma, não é educação para 

o consumo… Educação para o consumo em geral, conheço a da Deco, que é onde nós 
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trabalhamos que é, portanto, nós temos uma que é, neste caso, mais dirigida para os mais 

novos, é uma iniciativa especifica que é a Deco Jovem, em que nós temos uma projecto em 

que estimulamos as escolas a trabalhar estes sistemas de educação para o consumidor, em 

todas as áreas, sendo que até agora a literacia financeira é aquela que tem maior expressão, 

mas muitas outras, na área alimentar, na área dos media e na área da energia, por exemplo, 

que tem sido uma área em que nós temos procurado trabalhar muito, e digamos que, para os 

mais novos, é a área que nós temos neste momento melhor preparada. Para o consumidor em 

geral, aquilo que nós acabamos por fazer são campanhas específicas em que, fazendo um 

diagnóstico e conseguindo encontrar determinados problemas de consumo, responder 

especificamente a esses problemas, por exemplo, a área da energia, tem sido uma área em 

que temos trabalhado com os consumidores adultos, digamos, no sentido de promover uma 

eficiência energética, que eles façam um uso mais eficiente da energia e que mudem os seus 

comportamentos. Portanto, há áreas específicas em que nós conseguimos trabalhar melhor.” 

 

DQ – “E essa informação chega apenas aos associados?” 

FS – “Não. A Deco quando trabalha a educação para o consumo, trabalha para a comunidade. 

É claro que quando faz informação, a informação que está disponível nas suas revistas e no 

seu site é dirigida para os seus associados que financiam a nossa actividade. Nós somos uma 

associação… Mas quando dirigimos programas que são para a comunidade em geral, nós 

procuramos financiamento e esse financiamento tem que ser garantido por entidades públicas, 

portanto, não aceitamos apoios de nenhumas entidades privadas ou empresas porque 

entendemos que, quando trabalhamos para a comunidade, não devemos sobrecarregar o 

nosso orçamento que advém da cotização, são os associados que pagam, e portanto, o nosso 

trabalho tem que se dirigir também para os nossos associados. Quando há trabalhos que se 

dirigem à comunidade, é um esforço da associação em procurar financiamentos públicos para 

garantir à comunidade esse trabalho, não sobrecarregando os sócios da Deco.” 

DQ – “E relativamente a essas iniciativas, têm sentido uma maior disponibilidade ou uma 

resposta mais positiva por parte do estado, no sentido de ajudar nessas iniciativas? Ou seja, 

tem havido alguma alteração nessa disponibilidade?” 

FS – “Não. É assim, de facto, do orçamento geral do estado, a Deco não tem beneficiado. 

Portanto, foi agora recentemente criado o fundo dos consumidores que está agora a abrir a 

segunda candidatura em que se disponibilizaram mais meios financeiros para apoiar as 

associações do consumidor nos seus trabalhos mas depois os seus trabalhos podem ser na 

educação para o consumidor ou outros. Há então um fundo, que resultou do fundo das 

cauções e que com alguns milhares de euros dá alguma possibilidade para que as associações 

de consumidores possam fazer mais trabalho no terreno mas, como lhe digo, pode ser de 

educação ao consumidor ou de informação ao consumidor ou outra área. Mas os apoios que 

existem são sempre muito escassos face à necessidade que existe e aos trabalhos que 

mereciam ser desenvolvidos. Nós, por exemplo, muitos dos financiamentos que vamos buscar 

acabam por ser financiamentos europeus que nos permitem ou abrir alguns programas ou 



  Ciências da Comunicação – 3º Ano 
                                                                                                                                Seminário 

 

48 
 

desenvolver algumas iniciativas, ou programas, também pode acontecer, por exemplo, temos 

agora o plano promotor para a eficiência no consumo de energia eléctrica que é disponibilizado 

pela ERSE (Entidade Reguladora para o Sector Energético) e que aí também tem um fundo 

específico, mas cá está, para desenvolver trabalhos na área da eficiência energética. A Deco o 

que faz é conseguir então potenciar e concorrer a estes fundos e a estas candidaturas para 

trazer meios financeiros para a associação para depois transformar em campanhas e em 

iniciativas de educação para o consumo.” 

DQ – “Certo, certo. Relativamente às iniciativas, de facto, há algumas mais direccionadas para 

a literacia financeira…” 

FS – “Ah… Deixe-me dizer-lhe uma coisa que me parece importante relativamente a uma das 

suas perguntas, se não se importa. Porque diz aqui «que iniciativas de educação para o 

consumo, públicas ou privadas, conhece?»” 

D.Q. – “Exacto.” 

FS – “E é importante ressalvar que há algumas iniciativas privadas de educação para o 

consumo. A nossa opinião relativamente a algumas destas iniciativas depois acabam por se 

«mascarar» de práticas comerciais, ou seja, não são campanhas, ou não são iniciativas que 

sejam isentas de interesse, e portanto, servem os interesses de quem as promove e é claro 

que quando digo que servem os interesses também não estou com intuito pejorativo, ou seja, 

não quer dizer que seja absolutamente mau mas há umas empresas em que de facto há o 

cuidado de desenvolver uma iniciativa séria e honesta na promoção da educação do 

consumidor, há outras em que, e em grande parte, que acabam por utilizar a educação do 

consumidor para fazer uma promoção comercial da sua marca. Isso já tem acontecido na área 

financeira, na área alimentar, na área dos media, portanto, têm acontecido iniciativas que têm 

este duplo objectivo, digamos. É claro que se forem introduzidos, por exemplo, materiais para 

as escolas, mas se a escola e se o professor tiver uma boa formação na área da educação 

para o consumo e que consiga por exemplo retrair, ou retirar o que há de interessante naquele 

material para trabalhar com os seus alunos, isto é sempre uma vantagem porque são materiais 

que ficam disponíveis, são actividades, e portanto, isto é vantajoso se na escola depois houver 

um trabalho que seja feito pelo professor nesse sentido, ou seja, não se deixar levar tanto pela 

parte comercial e conseguir extrair a parte comercial para aproveitar o que tem ali na parte da 

educação para o consumo. Aquilo que verificamos, como também já tinha referido, é que, a 

ausência de formação dos professores nesta área especifica também muitas vezes os pode 

induzir em erro e ficam fascinados com a cedência de materiais, de facilidades, de visitas, mas 

que na verdade depois acabam por funcionar como promotoras de marca.” 

DQ – “Relativamente aos objectivos dos programas, sendo provenientes de organismos 

públicos ou privadas, se lhe merecem considerações diferentes e também as considerações 

éticas que estas iniciativas merecem, de facto que sendo pejorativas ou não, são 

considerações éticas e que podem merecer diferentes considerações…” 
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FS – “É verdade, portanto, como já expressei, há trabalhos que são válidos... Eu acho que 

como ponto de partida, o facto de existirem materiais sobre educação do consumidor, é sempre 

uma iniciativa que é importante porque, como tinha dito, não é uma das áreas que seja mais 

apetecíveis para os professores, neste caso, para trabalhar. E normalmente quando se fazem 

estas iniciativas são sempre dirigidas para as escolas, mas nós também sabemos que as 

escolas são carentes de meios e de recursos e, portanto, se forem disponibilizados recursos 

isto é importante para estimular estes trabalhos e para chamar a atenção para estes trabalhos. 

E este é um dos lados positivos e também há outras entidades que trabalham com seriedade 

nesta matéria. Agora, também é verdade que temos que perceber que sendo operadores 

comerciais também defendem os seus interesses comerciais e acabam por, muitas vezes, 

encontrarmos mensagens subliminares que na verdade levam à promoção da marca. Este é 

um dos aspectos menos positivos. O que seria fundamental é que a escola conseguisse fazer 

esta triagem. Por exemplo, no plano nacional de formação financeira isso não é permitido, ou 

seja, o plano nacional de formação financeira só dá a chancela e só está, digamos, a 

reconhecer os materiais que sejam produzidos pela associação representativa do sector, neste 

caso, a associação de bancos. Ou seja, há bancos que podem estar a trabalhar a literacia 

financeira e a desenvolver iniciativas nas escolas mas não reconhecidos pelo plano nacional de 

formação financeira. Isto também não os impede de fazer na mesma as acções e também não 

os impede de ter sucesso com as acções, portanto, elas estão no terreno e estão a ser bem-

sucedidas mas o plano nacional oficialmente não está a colocar a sua chancela nestes 

programas. Mas, é claro que há uma diferença entre aqueles que são provenientes dos 

organismos públicos e dos privados, para já porque os meios são diferentes, normalmente, os 

organismos públicos até raramente têm meios suficientes para conseguirem fazer estas 

iniciativas e os privados têm este problema. Agora é assim, eu não sei se nós, a Deco, que 

trabalha na educação para o consumidor, se é considerado privado, é de uma associação 

privada sem fins lucrativos. Eu aqui o que estou a distinguir é o facto de existirem associações 

sectoriais que desenvolvem materiais de educação para o consumo mas que representam 

interesses comerciais, cá está, por exemplo, a FIPA (Federação da Indústria Agro-Alimentar) e 

que já desenvolveu campanhas de educação alimentar nas escolas, estou-me a recordar da 

APAN que é a Associação Portuguesa dos Anunciantes, portanto, também defende interesses 

comerciais dos seus próprios membros e que também já desenvolveu campanhas de educação 

para o consumo nas escolas e, neste caso especifico sobre a literacia para os media. Há 

marcas especificas que estão a trabalhar nas escolas que não vão necessariamente através 

destas associações representativas que, de alguma forma, até acabam por camuflar um 

bocadinho mais esta questão comercial e, portanto, são mais responsáveis na comunicação 

mas depois podemos ter uma OLÁ (eu espero agora não estar errada), eu penso que era a 

OLÁ que tem um site que faz campanhas específicas, agora estou aqui um bocadinho 

baralhada, já não me recordo se é a OLÁ ou se é a IGLO, para lhe dizer a verdade. Mas 

pronto, é claro que estas marcas específicas fazem materiais específicos e que promovem a 

sua marca nestes materiais específicos. Não sei se estou a ser muito extensa…” 
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DQ – “De forma nenhuma, está a ser bastante clara e é uma área onde há muito que podemos 

desenvolver.” 

FS – “E eu acho que não há muito feito, para lhe dizer a verdade…” 

DQ – “Não há de facto, e é por isso que neste momento, ou seja, de facto, são poucas as 

iniciativas que têm uma antiguidade anterior a 2008 e 2007. Portanto, a maioria das iniciativas 

são recentes e como tal não há ainda muita informação…” 

FS – “Sabe que nós no nosso país funcionamos por ciclos, quer dizer, tivemos, ali nos anos, 

em 2000 e, portanto, eu sinto isso aqui na associação porque o consumo é transversal mas 

nós nunca trabalhamos assim a educação do consumo em geral porque não há financiamento 

para trabalhar a educação do consumo no geral. Vamos então encontrando financiamentos 

para trabalhar de acordo com os problemas que existem no momento e dar uma resposta que 

é preciso dar aos mesmos. Então, nos anos 2000 trabalhava-se a segurança alimentar, ali 

entre 1998 e 2002, nós fizemos enumeras campanhas de segurança alimentar e esse era o 

tema resultado das «vacas loucas» e dos problemas de segurança alimentar e das crises 

alimentares que havia, então havia uma série de entidades, estava tudo a trabalhar a questão 

da segurança alimentar. Depois foi um problema que de alguma forma foi apaziguado e, 

portanto, estas campanhas deixaram de ter tanta expressão. Depois começámos a trabalhar, 

logo assim a seguir, a obesidade infantil. Então era o grande problema da obesidade infantil e 

que aqui a educação para o consumo entrava porque era preciso escolher alimentos, era 

preciso proibir a publicidade de dirigir mensagens comerciais como o fazia às crianças e houve 

ali um grande trabalho nesta área, mais algumas entidades então a trabalharem neste sector. 

Agora é a educação para a literacia. Ah, antes da segurança alimentar era a educação 

ambiental, mas a educação ambiental pouco “puxava” para o consumo, a educação ambiental 

ficava muito concentrada na reciclagem, por exemplo, esquecia um bocadinho a parte do 

reduzir que tinha a ver mais com o consumo. Mas pronto, então aí houve de facto muitos 

projectos e até os próprios organismos públicos se concentraram e valorizaram muito a 

educação ambiental, o que nunca aconteceu, por exemplo, na educação para o consumo. 

Pronto, agora, recentemente, como há estes financiamentos e os problemas da energia, 

também têm sido canalizados imensos fundos e há imensas iniciativas por parte da EDP, 

quase toda a indústria da electridade está neste momento a trabalhar em campanhas para a 

educação do consumidor e para a eficiência energética. Portanto, isto funciona assim por 

ciclos.” 

DQ – “Por ciclos de maior preocupação…” 

FS – “Exactamente, maior preocupação, quer dizer, existe um problema e procura-se 

responder a esse problema. O resultado é que se vai reforçando a educação para o consumo 

mas, digamos, não há uma estratégia. Isto para lhe dizer que não há uma estratégia, é 

consoante vão aparecendo os problemas, vão existindo respostas a esses problemas e a 

educação do consumidor vai aparecendo.” 



  Ciências da Comunicação – 3º Ano 
                                                                                                                                Seminário 

 

51 
 

DQ – “E neste momento, o problema mais abrangente, porque não há só um problema nos 

produtos financeiros, ou só um problema nos produtos de consumo geral. Identificam-se 

necessidades de informação para os consumidores um pouco por todas as áreas e é difícil de 

facto chegar a todas as áreas…” 

FS – “Sim, mas neste momento a literacia financeira é aquela que está a ser privilegiada. 

Depois o problema é que se trabalha isto só nesta, portanto, trabalha-se a literacia financeira e 

não se consegue ter uma noção abrangente de tudo o que envolve. Concentra-se 

principalmente na literacia financeira efectivamente, quando outras áreas aqui precisavam de 

ser trabalhadas à volta desta literacia financeira. Assim, o que acontece é que, de facto, 

reforça-se a literacia financeira porque há uma crise e descobriu-se que afinal as pessoas não 

sabem escolher produtos financeiros e têm dificuldades, porque houve esse trabalho feito pelo 

Banco de Portugal, mas não só, isto é a nível mundial e a própria OCDE nos diz que a literacia 

financeira ou a falta de competências de literacia financeira pode ser apontada como um dos 

factores que mais contribuiu para esta crise. Então, agora está tudo a fazer literacia financeira.” 

DQ – “Esta era outra pergunta que se seguia, que é: Existe alguma relação entre o 

incumprimento financeiro e a literacia financeira? Mas vou um bocadinho adiante e pergunto 

também se essa ligação ou essa relação existirá também com a educação para o consumo, ou 

seja, existindo um reforço na educação para o consumo e tentando abranger um pouco todos 

os consumidores, isso iria influenciar, iria ter uma relação directa com o incumprimento 

financeiro. E neste aspecto, vocês (DECO) poderão ter uma maior visão se, após as iniciativas 

numa determinada área do consumo, se realmente existem alterações em termos de 

incumprimento financeiro e de escolhas mais adequadas às necessidades de cada 

consumidor…” 

FS – “A educação do consumidor está intimamente ligada com a literacia financeira, na medida 

em que a literacia financeira pretende que as pessoas ganhem competências para fazer uma 

gestão do seu orçamento, para planear as suas despesas, para fazer uma escolha mais 

acertada de produtos financeiros, para usar mais responsavelmente o crédito, e portanto, isto é 

consumo, isto é o momento em que o consumidor está a fazer as suas escolhas. Eu para gerir 

o meu orçamento eu tenho que saber o que é que tenho, também tenho que ser trabalhador, 

tenho que ter rendimentos, mas, eu depois tenho que saber fazer uma boa gestão quando 

pago as contas da minha casa, quando pago as contas da educação, quer dizer, tudo isto aqui 

entra em actos de consumo e aquilo que nós pretendemos na educação para o consumidor é 

que ele esteja devidamente habilitado para fazer uma melhor gestão dos seus recursos de 

acordo com as suas necessidades, portanto, sendo crítico, sendo responsável, estando 

informado para fazer as melhores escolhas no seu interesse mas não só, no interesse também 

colectivo porque aquilo que nós pretendemos na educação para o consumidor é que o 

consumidor nos seus actos individuais tenha em consciência as repercussões colectivas, 

sociais e ambientais, que as suas opções individuais lhe podem trazer. É claro que aqui a área 

da literacia financeira, dirigindo-se mais para uma área financeira, está intimamente ligada com 
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esta área do consumo. E é claro que a falta da literacia financeira por parte da população de 

uma forma geral vai trazer problemas, nomeadamente agora com as questões com o 

endividamento. Mas não é só, quero já fazer essa ressalva, que não podemos responsabilizar 

individualmente o consumidor porque o consumidor está inserido no seu próprio contexto, e o 

contexto em que o consumidor português estava a viver era um contexto em que o consumidor 

era estimulado a fazer crédito, portanto, o mercado não estimulava o consumidor a fazer 

poupança, o mercado estimulava o consumidor a fazer crédito, com taxas de juros que lhe 

eram vantajosas para o crédito e não, por exemplo, para a poupança, portanto digamos que o 

consumidor aqui, sendo responsável na medida em que, não tendo as melhores competências 

de literacia financeira, pode não ter feito as melhores escolhas, mas é claro que o mercado 

condicionava muito as suas escolhas. E isto aconteceu, um dos principais motivos (interrupção 

por parte de uma colega…) Mas aquilo que eu lhe estava a dizer, para apanhar a minha linha 

de raciocínio é que, pronto, por exemplo, um consumidor que estivesse minimamente 

habilitado e que fosse conhecedor dos produtos financeiros e do mercado financeiro, 

facilmente reconheceria que era mais fácil comprar casa com um crédito do que fazer um 

arrendamento, porque o mercado de arrendamento não existindo em Portugal, levou muitas 

pessoas e estimulou muitas pessoas para o crédito à habitação que é hoje um dos principais 

problemas do incumprimento financeiro.” 

DQ – “Podemos dizer que essa linha de comunicação, ou seja, a linha de comunicação que 

durante muito tempo existiu motivava e incentivava os consumidores ao gasto e não à 

poupança. Denota alguma diferença nessa linha de comunicação, neste momento mais 

direcionada à poupança ou continua a existir um estímulo ao consumo e ao gasto?” 

FS – “Não… Agora inverteu-se completamente, agora diz-se que as pessoas precisam de ter 

literacia financeira para fazer escolhas mais responsáveis e agora diz-se que as pessoas 

precisam de fazer poupança para acautelar o seu futuro, a sua reforma, a sua saúde, e 

portanto, este discurso nunca foi um discurso público, nestes últimos anos, isto poderia ser na 

esfera privada porque no público este nunca foi o discurso.” 

DQ – “Mas mesmo por parte das entidades financeiras?” 

FS – “Mesmo por parte das entidades financeiras e principalmente por parte das entidades 

financeira. Ao aplicarem taxas de juro tão baixas no crédito era para estimular o crédito e não a 

poupança, tanto que a poupança tinha taxas de juros muito baixas e não se tornava 

compensador e vantajoso para as famílias fazerem poupanças. Agora, se formos ver, as taxas 

de juro em relação aos fundos a prazo ou aos produtos financeiros começam a estimular a 

poupança, neste momento, mas não foi isso que aconteceu nos últimos anos, o acesso ao 

crédito foi claramente facilitada e claramente estimulado. É claro que, uma pessoa com 

melhores competências na área da literacia financeira podia-se acautelar melhor mas aquilo 

que verificamos é que, além deste estimulo que havia no acesso ao crédito, a falta de 

competências de literacia financeira, acima de tudo nesta área e é a própria OCDE que o diz, 
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que os consumidores também tendem a sobrevalorizar muito os seus conhecimentos na área 

financeira, ou seja, na verdade, sabem menos do que aquilo que pensam que sabem, e 

portanto, isto depois não lhes permite tomar as decisões mais correctas e mais vantajosas.” 

DQ – “Nem procurar informação…” 

FS – “O problema é que podem procurar informação mas o problema é mesmo na 

interpretação da informação, ou seja, é falta de competência para saber, e nesta área que é tão 

complexa, porque a área financeira é muito complexa, e para um «consumidor médio» pode 

não ser fácil a interpretação desta informação de forma que lhe seja vantajoso. Possivelmente 

a maior parte das pessoas que têm crédito à habitação não conhece o seu spread ou a sua 

taxa de juro, ou seja, confiou muito na informação que lhe foi dada ao balcão. Aliás é nesse o 

diagnóstico que é feito no banco de Portugal, as pessoas confiam muito na informação que 

lhes é dada ao balcão.” 

DQ – “E é tratado muito tanto no banco de Portugal como na OCDE a questão também das 

competências das próprias pessoas especializadas para informar os consumidores porque os 

consumidores não podem saber tudo acerca de tudo e é normal que recorram às pessoas 

indicadas para os ajudarem. Assim, é colocado em causa se os próprios influenciadores e 

todas as pessoas envolventes no mercado, no ciclo do crédito, tinham competências para 

informarem os consumidores, além de ser possível que existissem e existam outros interesses 

subjacentes na informação transmitida, como já foi referido…” 

FS – “Claro, claro. E existem uma data de produtos de risco, eu acho que nesta área os 

consumidores também sabem reconhecer quando têm riscos, até onde podem ir ou não, mas 

também existem casos de produtos de risco, de pessoas que entraram e não sabiam bem, não 

tinham o total conhecimento do risco que estavam a correr e que não foram devidamente 

informadas. Mas mais grave é, no acesso generalizado ao crédito em que, a maior parte das 

pessoas que acederam ao mesmo, não estavam devidamente informada sobre o mesmo, por 

exemplo, não fizeram certamente comparação entre os diversos produtos que existiam no 

mercado, porque normalmente existe uma confiança com o seu balcão e adquirem aquilo que 

está naquele balcão porque já existe uma relação de confiança de muitos anos e, portanto, não 

fizeram uma comparação, não fizeram uma negociação. Isto começa agora, agora é que os 

consumidores começam a ser estimulados e começam a estar despertos para a necessidade 

de agir desta forma em relação aos produtos financeiros. Mas também porque o mercado 

financeiro mudou, ou seja, o mercado financeiro hoje reconhece também que os consumidores 

informados têm maior estabilidade do que consumidores com falta de informação.” 

DQ – “Claro, e nesse aspecto as financeiras têm todo o interesse…” 

FS – “Claro, porque quando agora entrámos nestes incumprimentos, todos foram lesados. 

Agora é o consumidor e são os próprios operadores que são lesados nesta situação. Portanto, 

é claro que à pergunta que me faz, existe uma relação sim entre o incumprimento financeiro e 
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a literacia financeira, mas não é linear e não é uma relação causal, há aqui muitos factores 

também envolvidos, é uma resposta complexa.”  

DQ – “Certo… Para terminarmos, o que é que sugeria para melhorar a educação financeira em 

Portugal?” 

FS – “Eu acho que estão a ser dados passos importantes e, se o plano de acção que foi 

definido, for seguido e for cumprido, eu penso que estão criadas algumas das condições, 

nomeadamente, o ministério da educação criou um referencial que esteve em discussão e que 

vai agora ser lançado sobre esta matéria. Agora também lhe digo, o referencial não é 

suficiente... Orienta as escolas mas depois as escolas, cá está, precisam de tempo para 

trabalhar. Se não forem dadas às áreas curriculares tempo para trabalhar estas matérias, tendo 

em conta a pressão sobre a qual os professores se encontram neste momento, tendo em conta 

os seus horários e tendo em conta as situações que existem dentro das escolas, isto não vai 

permitir aos professores fazerem este trabalho só com o referencial porque depois os 

professores precisam de materiais, precisam de instrumentos, e enquanto não lhes forem 

facultados estes instrumentos, dificilmente eles conseguirão trabalhar só com base no 

referencial. Agora o referencial já ajuda, já é importante.” 

DQ – “O referencial será o ponto de partida mas necessitará de desenvolvimento…” 

FS – “Exactamente, o referencial será o ponto de partida mas não o ponto de chegada. Têm 

que ser tomadas outras medidas, nomeadamente cá está, um estímulo na educação para a 

cidadania onde estes sistemas se devem integrar.” 

DQ – “Esta questão deve ser então acompanhada continuamente?” 

FS – “Exactamente, e trabalhada nos diferentes ciclos, 2º ciclo, 3º ciclo, devem ser sempre 

trabalhados porque não pode haver este trabalho só no 1º ciclo e depois deixar de haver 

contacto com esta realidade. A informação tem que ir sendo trabalhada ao longo dos ciclos. O 

referencial é um ponto de partida importante mas é insuficiente. Depois, em relação à 

população em geral, eu penso que há hoje uma maior consciência, e isso também é 

importante, quando chegamos à parte de consciência e de sensibilização por parte das 

entidades oficiais é extramente importante, e portanto, hoje todos reconhecem a importância da 

educação financeira, nomeadamente os supervisores financeiros que estão a fazer um trabalho 

que eu penso que é muito relevante, fizeram o diagnóstico das necessidades da população, 

traçaram um plano de acção e juntaram os stakeholders para digamos que os incentivar a 

cumprir estes objectivos, ou seja, identificaram carências, identificaram dificuldades, 

identificaram objectivos que se pretendem alcançar e mostraram isso e partilharam com os 

stakeholders no sentido de orientaram a sua acção. Mas, depois faltam os meios. E 

principalmente os meios financeiros porque, reconhecemos que é importante fazer informação 

para os trabalhadores, é importante fazer informação para os consumidores mais vulneráveis, 

mas: Quem? Como? Como é que o vão fazer? Este é o grande handicap que se encontra em 
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relação a este plano nacional de formação financeira. A DECO é uma associação que 

felizmente tem meios e consegue financiamentos através do seu próprio esforço mas muitas 

outras associações não têm uma estrutura que lhes permita ter um gabinete de projectos a 

concorrer a iniciativas e a captar financiamento para desenvolver estas iniciativas no terreno e, 

portanto, não há neste momento ainda os meios financeiros suficientes para que estes 

stakeholders, é claro que quando estamos a falar numa associação portuguesa de bancos, 

estes não têm falta de recursos financeiros para implementar as suas acções, mas se tivermos 

a falar de outras ONG ou de outras associações privadas que não sejam do sector financeiro, 

essas poderão ter mais dificuldades. “ 

(a gravação aqui terminou e eu tirei alguns breves apontamentos) 

Entende que existem efectivamente algumas boas e importantes iniciativas, no entanto, 

identifica esta grande lacuna: a falta de meios financeiros para colocar os planos de acção em 

marcha. 

Refere também alguns exemplos a seguir ao nível da educação financeira e para o consumo, 

nomeadamente, a realidade no Canadá ou na Austrália, onde existem planos de educação 

financeira em marcha desde crianças, jovens e até adultos, trabalhados em todos os sectores e 

a todos os níveis. 

 


