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Resumo: Na actual conjuntura económica portuguesa tem-se registado uma evolução 

crescente de situações de sobreendividamento ou de insolvência dos agregados 

familiares. Associada a esta tendência, surge a preocupação, por parte dos decisores, em 

encontrar formas de intervenção, mais ou menos ajustadas, face aos problemas 

verificados. Contudo, esta problemática exige uma actuação integrada, que contemple 

medidas direccionadas não apenas para a intervenção mas também para a prevenção 

deste tipo de situações na sociedade portuguesa.   

Pretendemos, com a apresentação deste modelo, propor um vasto conjunto de medidas, 

entre as quais se conta a educação financeira, que conduzam a uma dupla actuação face 

à problemática do sobreendividamento (preventiva e de tratamento), atendendo aos 

antecedentes, de natureza diversa, que podem estar na sua origem. Este modelo será 

alvo de uma reflexão e análise, com vista a identificar a pertinência da sua aplicação ao 

actual panorama sócio-económico português.  
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Abstract: In Portugal the number of cases of over-indebtedness or insolvency of 

households is increasing. Due to this trend, there is a concern, on the part of decision-

makers, in finding ways to intervene, to face this problem. 
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However, this problem requires an integrated action, which includes measures aimed 

not only at the intervention but also at the prevention of this type of situation in the 

Portuguese society.  

Our objective is to present a model that includes a comprehensive set of measures, 

among whom is financial education, which involves a collective action aimed at the 

prevention and intervention of problems of over-indebtedness, given the track record of 

factors of a diverse nature that may be in its origin. This model is object of reflection 

and analysis, to identify the relevance of its application in the current socio-economical 

Portuguese conjuncture. 
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