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ESTUDO DA SOCIEDADE PORTUGUESA- NOVEMBRO 2016 

RENDIMENTO E POUPANÇA 

O Observatório da Sociedade Portuguesa da Católica Lisbon- School of Business 

and Economics (CATÓLICA-LISBON) realizou em novembro de 2016 um estudo de 

modo a caracterizar fatores que influenciam a vida das pessoas que pertencem à 

Sociedade Portuguesa. Os dados foram recolhidos utilizando o Painel de Estudos 

Online (PEO). 

Objetivo: O principal objetivo deste estudo é aferir indicadores gerais de felicidade 

e satisfação com a vida, posição na sociedade, perceção de saúde, solidão e 

qualidade de vida, confiança no sistema de saúde, e rendimento e poupança nos 

membros da Sociedade Portuguesa. 

Metodologia: Entre 4 e 15 de novembro de 2016, 983 participantes do Painel de 

Estudos Online da CATÓLICA-LISBON responderam a um questionário de resposta 

online onde diferentes constructos foram aferidos. 

 

Rendimento e Poupança 

Nesta secção do relatório são descritos os resultados relacionados com rendimento 

e poupanças familiares. 

Rendimento Mensal Líquido 

Relativamente ao rendimento mensal líquido do agregado familiar de cada 

participante, 11% dos respondentes pertence a agregados familiares com 

rendimentos inferiores a 500€, 34% dos participantes a agregados familiares com 

rendimentos entre os 500€ e os 1000€, 24% dos participantes a agregados com 

rendimentos entre os 1000€ e os 1500€, 14% dos participantes a agregados com 

rendimentos entre os 1500€ e os 2000€, 12% dos participantes pertence a agregados 

com rendimentos entre 2000€ e 3000€, e 5% dos participantes pertence a 

agregados familiares com rendimentos superiores a 3000€ (Figura 37). 

 

Rendimento e 

poupança- Sumário 

- 11% dos respondentes 

pertence a agregados 

familiares com rendimentos 

inferiores a 500€, 34% a 

agregados com rendimentos 

de 500-1000€, 24% a 

agregados com rendimentos 

de 1000-1500€, 14% com 

rendimentos entre 1500-2000€ 

e 17% com rendimentos 

superiores a 2000€; 

- 41% dos participantes 

reportam ser muito difícil ou 

extremamente difícil viver 

com o rendimento mensal 

liquido familiar e 44% não 

revela dificuldade em viver 

com o orçamento familiar; 

- 48% dos participantes 

referem que necessitam entre 

500€ e 1000€ mensais para 

conseguirem fazer face às 

despesas familiares e 13% 

necessitam até 500€; 

- A maioria dos participantes 

refere ter muito interesse em 

poupar (89%), 8% estão 

moderadamente interessados 

e apenas 3% estão pouco ou 

nada interessados em 

poupar; 

- Em 2015, 20% dos 

participantes não 

conseguiram poupar, 73% 

pouparam entre 1% a 49% do 

rendimento familiar e 7% 

conseguiram poupar 50% ou 

mais do rendimento do 

agregado familiar; 
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Dificuldade Sentida em Viver com o Rendimento Mensal Líquido 

No que concerne a dificuldade sentida pelos participantes em viver com o 

rendimento mensal líquido do agregado familiart, 41% reportam ser muito difícil a 

moderadamente difícil viver com o rendimento mensal líquido familiar (0 a 4 pontos 

na escala de resposta), enquanto que 44% não indica dificuldade em viver com o 

orçamento mensal (entre 6 a 10 pontos na escala). 5% dos respondentes refere que 

dá para viver confortavelmente com o rendimento do agregado familiar (Figura 

38). 

 

 

Valor de Rendimento Mensal Mínimo para Fazer Face às Despesas 

Quando questionados sobre qual o valor de rendimento mensal abaixo do qual 

não seriam capazes de fazer face às despesas, 13% dos participantes referem que 

não conseguiriam fazer face às despesas com um rendimento inferior a 500€, 48% 

referem que necessitam entre 500€ e 1000€ para conseguirem fazer face às 

despesas, 23% indicam que precisam de rendimentos entre os 1000€ e os 1500€ 

para conseguirem fazer face às despesas, 8% referem que necessitam entre 1500€ 

a 2000€, e cerca de 8% referem que precisam de pelo menos 2000€ para 

conseguirem fazer face às despesas familiares. 

 

 

 

- Participantes que referem 

que não conseguiram poupar 

em 2015 possuem um 

rendimento equivalente 

médio mensal de 644€, 

participantes que 

conseguiram poupar entre 1 a 

19% do rendimento mensal 

familiar possuem um 

rendimento equivalente 

médio mensal no valor de 

811€ e participantes que 

conseguiram poupar 50% ou 

mais do rendimento mensal 

familiar possuem um 

rendimento equivalente 

médio mensal de 972€. 
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NOTAS 

t A dificuldade em viver com o 

rendimento mensal líquido atual do 

agregado familiar foi medida através 

de uma escala de 11 pontos em que 0 

corresponde a “É muito difícil viver 

com o rendimento atual” e 10 significa 

“Dá para viver confortavelmente com 

o rendimento atual”. Neste estudo, 

pontuações entre 0 e 4 correspondem 

a “Com dificuldade” e pontuações 

entre 6 e 10 correspondem a “Sem 

dificuldade”. 

u O grau de interesse em poupar foi 

medido através da questão “Indique 

qual o seu grau de interesse em 

poupar?” e utilizando uma escala de 

10 pontos em que 1 corresponde a 

“Nenhum interesse” e 10 significa 

“Muito interesse”. Neste estudo, uma 

pontuação de 5 ou 6 na escala 

corresponde a “Interesse moderado”, 

pontuações entre 1 e 4 correspondem 

a “Pouco e/ou nenhum interesse” e 

pontuações entre 7 e 10 

correspondem a “Muito interesse”. 

v A capacidade de poupança foi 

medida através da questão “Em 2015, 

quanto do seu rendimento familiar é 

que o seu agregado familiar colocava 

de lado como poupança? Considere 

uma percentagem do rendimento 

mensal familiar líquido.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor do rendimento mínimo necessário para fazer face às despesas aumenta 

com o número de elementos do agregado familiar (Figura 39).  

Em agregados familiares com apenas 1 elemento (o respondente), 24% referem 

que não conseguiriam fazer face às despesas com um rendimento inferior a 500€, 

62% referem necessitar entre 500€ a 1000€ para conseguirem fazer face às 

despesas, 10% referem que necessitam entre 1000€ a 1500€, 3% apontam que 

precisam entre 1500€ a 2000€ e 1% assinalam que necessitam de pelo menos 2000€ 

para conseguirem fazer face às despesas do agregado familiar. 

Em agregados com 2 elementos, 12% referem que não conseguiriam fazer face às 

despesas com um rendimento inferior a 500€, 57% referem necessitar entre 500€ a 

1000€, 22% precisam entre 1000€ a 1500€, 6% referem que necessitam entre 1500€ a 

2000€ e 3% apontam que precisam de pelo menos 2000€ para conseguirem fazer 

face às despesas do agregado familiar. 

Em agregados com 3 elementos, 11% referem que não conseguiriam fazer face às 

despesas com um rendimento inferior a 500€, 47% referem necessitar entre 500€ a 

1000€, 23% precisam entre 1000€ a 1500€, 9% referem que necessitam entre 1500€ a 

2000€ e 10% apontam que precisam de pelo menos 2000€ para conseguirem fazer 

face às despesas do agregado familiar. 

Em agregados de 4 elementos ou mais, 12% referem que não conseguiriam fazer 

face às despesas com um rendimento inferior a 500€, 36% referem necessitar entre 

500€ a 1000€, 28% precisam entre 1000€ a 1500€, 12% referem que necessitam entre 

1500€ a 2000€ e 12% apontam que precisam de pelo menos 2000€ para 

conseguirem fazer face às despesas do agregado familiar.  

 

Poupança- Interesse em Poupar 

Relativamente ao interesse em pouparu, a grande maioria dos participantes revela 

muito interesse em poupar (89% atribui entre 7 a 10 pontos na escala), 8% está 

moderadamente interessado em poupar (5 e 6 pontos) e 3% indica estar pouco ou 

nada interessado em poupar (1 a 4 pontos na escala) (Figura 40). 

 

 

Capacidade de Poupança 

Quando questionados sobre a capacidade de poupança em 2015v, cerca de 53% 

dos participantes referiram poupar entre 1 e 19% do rendimento mensal líquido do 

agregado familiar e apenas 7% dos participantes conseguem poupar 50% ou mais 

do rendimento do agregado familiar (Figura 41). É de realçar que 20% dos 

participantes refere que não poupou no ano de 2015, ou seja, referem que 

colocaram de lado 0% do rendimento mensal familiar líquido. 
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Capacidade de Poupança por Escalão de Rendimento Equivalente 

O rendimento equivalente é uma medida de rendimento que tem em 

consideração as diferenças na dimensão e composição dos agregados. Esta 

medida é obtida pela divisão do rendimento de cada agregado pela raiz 

quadrada da sua dimensão em termos de número de elementos do agregado 

familiar.  

A Figura 42 apresenta a capacidade de poupança do agregado familiar por 

rendimento equivalente. Participantes que referem que não conseguiram poupar 

em 2015 possuem um rendimento equivalente médio mensal de 644€ enquanto 

que os participantes que conseguiram poupar entre 1 a 19% do rendimento mensal 

familiar possuem um rendimento equivalente médio mensal no valor de 811€. 

Participantes que conseguiram poupar 50% ou mais do rendimento mensal do 

agregado familiar possuem um rendimento equivalente médio mensal de 972€. 

 

 

Análise da Relação entre Dificuldade Sentida em Viver com o Rendimento Mensal 

Líquido, Felicidade Geral e Qualidade de Vida 

A Figura 43 apresenta os valores médios de felicidade geral e qualidade de vida 

por grau de dificuldade em viver com o rendimento mensal líquido familiar. Os 

participantes em grupos que reportam menor dificuldade em viver com o 

rendimento familiar mensal líquido apresentam valores médios superiores de 

felicidade geral e de qualidade de vida, quando comparado com os participantes 

em grupos que reportam maior dificuldade em viver com o rendimento familiar. 
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Conclusão 

O presente estudo, realizado pelo Observatório da Sociedade Portuguesa, permitiu caracterizar os membros da 

Sociedade Portuguesa no último trimestre de 2016 no que concerne níveis gerais de bem-estar e de satisfação com 

a vida, níveis específicos de satisfação com a vida, posição na sociedade, perceção de saúde, solidão, qualidade 

de vida, confiança no Sistema de Saúde, e rendimento e poupança. 

Em novembro de 2016, os participantes reportaram que se sentiam em geral felizes (72%) e satisfeitos com a vida 

em geral (68%). Apesar destes valores elevados, Portugal ainda se encontra numa posição moderada em relação a 

restantes países Europeus3. Quanto à perceção de satisfação com a vida, a maioria dos participantes está de 

acordo que as suas vidas se aproximam dos seus ideais (63%), que estão satisfeitos com as suas vidas (59%), e 

concordam que conseguiram obter o que era importante na vida (55%). 

No que concerne a posição na sociedade, 59% dos participantes localiza-se numa posição central na sociedade, 

enquanto que 19% se posiciona no extremo superior da sociedade e 22% se perceciona no extremo inferior. 

Quando comparado com os resultados europeus do ESS 2012, a amostra revela uma maior percentagem de 

indivíduos a posicionar-se no extremo superior da pirâmide da sociedade (19% versus 7%, respetivamente)2. A 

maioria dos participantes concorda que têm um elevado nível de respeito (75%), que os outros os admiram (53%) e 

olham para eles (55%), e que são tidos em consideração pelos outros (60%). 53% dos participantes considera estar 

melhor na vida que os seus pais quando tinham as suas idades.  

Em relação à perceção de saúde, 81% dos participantes reporta ter uma saúde boa a ótima e apenas 19% refere 

ter uma saúde razoável ou fraca. Comparativamente com restantes países Europeus, Portugal é um dos países 

europeus com níveis mais baixos de participantes a percecionarem a sua saúde como boa a ótima2. A maioria dos 

participantes concordam que se preocupam com a saúde (78%) e discordam que sentem que adoecem mais 

facilmente do que as outras pessoas (73%). Os participantes reportaram uma perceção muito positiva em relação 

ao estado de saúde atual: 84% discordam que sentem que a sua saúde limita a participação em atividades sociais, 

83% que interfere nos seus relacionamentos sociais, e 81% que sentem dificuldade em realizar atividades diárias 

devido à saúde. 
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Relativamente a aspetos de solidão, a maioria dos participantes não indica sentir-se só. A maioria dos participantes 

indica que nunca ou quase nunca se sentem excluídos (73%), se sentem isolados das outras pessoas (68%), que não 

há ninguém a quem possam recorrer (67%) e que se sentem infelizes de estarem tão afastados dos outros (66%). 

Ainda, 59% conseguem sempre ou quase sempre encontrar companhia quando querem. Estes resultados são 

consistentes com os obtidos no estudo ESS realizado em 2014, cujos resultados sugerem que Portugal possui uma 

posição mediana relativamente a restantes países Europeus2. 

Quanto à qualidade de vida dos membros da sociedade Portuguesa que participaram neste estudo, 47% 

consideram ter uma qualidade de vida muito boa a boa, 41% considera ser razoável e 12% referem ser fraca ou 

muito fraca. 67% dos participantes referem que a energia que têm é completamente ou quase completamente 

suficiente para a vida diária. Curiosamente, apenas 28% dos participantes refere ter dinheiro suficiente para 

satisfazer as suas necessidades, 38% refere que o dinheiro que têm não satisfaz nada ou quase nada as 

necessidades e 34% indica que apenas satisfaz moderadamente. Os participantes reportam níveis moderados de 

satisfação em relação a vários aspetos de condições de vida: capacidade para desempenhar as atividades do 

dia-a-dia (67% satisfeitos e muito satisfeitos), saúde (59% satisfeitos e muito satisfeitos), condições do lugar em que 

vivem (56% satisfeitos e muito satisfeitos) e relações pessoais (57% satisfeitos e muito satisfeitos).  

No que concerne a confiança no sistema de saúde, 93% dos respondentes consideram que é responsabilidade do 

governo assegurar que todos os Portugueses têm acesso a cuidados de saúde. Aproximadamente 45% dos 

participantes confiam bastante no Sistema Nacional de Saúde e as áreas com que estão mais satisfeitos são a 

qualidade (40%), acessibilidade (36%) e cobertura (31%). Apenas 27% dos participantes estão satisfeitos com os 

custos dos cuidados de saúde em Portugal.  

Por último, em termos de comportamentos de poupança, 89% dos participantes refere ter muito interesse em 

poupar e 48% dos participantes referem que necessitam entre 500€ e 1000€ para conseguirem fazer face às 

despesas familiares. Relativamente à poupança realizada em 2015, 20% dos participantes não conseguiram poupar 

e 53% pouparam até 20% do rendimento familiar. Os participantes que reportam menor dificuldade em viver com o 

rendimento familiar apresentam valores médios superiores de felicidade geral e de qualidade de vida, quando 

comparado com os participantes que reportam maior dificuldade. 

Concluindo, este estudo permitiu extrair conhecimentos de natureza longitudinal acerca das características e 

opiniões dos membros da Sociedade Portuguesa, revelando-se de extrema importância para decisores políticos, 

bem como para outras entidades interessadas. Estes resultados permitem direcionar ou enfatizar decisões políticas 

futuras, mais adaptadas às necessidades sentidas pelos membros da Sociedade Portuguesa, possibilitando a 

obtenção de melhores resultados a nível nacional. 
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