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Perceção dos consumidores

Os Portugueses encontram-se menos 
otimistas em relação ao estado da economia 
do que se encontravam em 2017.

Como classifica o atual 
estado da economia?
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Apesar da percentagem da população 
que classifica como positivo o estado 
da economia em 2018 (31,9%) ser 
ainda superior em quase 4pp aos que 
o classificam como negativo (28,1%), a 
diferença entre estes dois indicadores 
diminuiu significativamente face ao ano 
anterior, de 18 para menos de 4pp. 

De salientar que a proporção dos 
portugueses que considera como neutra 
a evolução da economia (38%) continua 
a ser aquela com o maior número de 
respostas. Verifica-se também uma 
diferença significativa entre géneros, 
sendo os homens significativamente 
mais otimistas (39% responde “Positivo” 
face a 25,7% da população feminina).

Portugal 2017

38,5%

38,7%

20,5%

2012

83%

2013

77%

2014

72%

2015

55%

2016

49,5%

2017

20,5%

2018

28,1%

% dos inquiridos que classifica o estado atual da 
economia como “Negativo”

Como classifica o atual estado da economia?

Portugal 2018
Positivo
-6,6%

Neutro
-0,7%

Negativo
+7,6%

38%

28,1%

31,9%
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01. Como classifica o atual estado  
da economia?

Como já anteriormente observado através do Christmas 
Survey de 2017, são aqueles que auferem rendimentos 
mais elevados os mais otimistas em relação ao estado 
da economia, prevalecendo o estado considerado como 
“neutro” para os restantes escalões remuneratórios. De 
referir que a classe média se encontra mais pessimista 
comparativamente ao ano homólogo, subindo mais de 
10 pontos percentuais a avaliação negativa ao estado da 
economia e descendo 8% a avaliação positiva.

De realçar que todas as faixas etárias diminuíram a 
sua confiança no estado da economia, verificando-se 
uma diminuição mais elevada (dos 50% para os 35%) nas 
respostas positivas por parte da camada mais sénior da 
população, permanecendo esta a mais otimista. 

Rendimento

Idade (anos)

Baixo

18 - 34

22%

28%

27%

31%

42%

35%

38%

44%

43%

34%

34%

39%

34%

25%

29%

33%

24%

25%

Médio

35 - 54

Alto

55+

 Positivo

 Positivo

 Neutro

 Neutro

 Negativo

 Negativo

Nota: Para esta análise não foram consideradas as respostas “Não sei” já que 
se tratavam de números reduzidos com pouco impacto na classificação
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01. Como classifica o atual estado  
da economia?

Os portugueses fazem uma avaliação mais 
positiva (32%) que a média dos europeus 
inquiridos (23%).

De realçar que quase metade da população 
europeia inquirida faz uma avaliação 
neutra do estado atual da economia. A 
exceção é a Rússia, onde 60% a avalia de forma 
negativa.

Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, 
Bélgica, Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido

Média Europeia 2018

23,2%

43,4%

29,9%

Positivo Neutro Negativo

Nota: Para esta análise não foram consideradas as respostas “Não sei” já que se 
tratavam de números reduzidos com pouco impacto na classificação
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Como espera que evolua 
o estado da economia 
no próximo ano?
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37% dos portugueses inquiridos está 
otimista relativamente ao próximo 
ano, destacando-se nesta avaliação os 
homens (42% das respostas positivas 
recebidas face a 33% de respostas 
femininas), as pessoas com níveis mais 
elevados de rendimento e a camada 
mais jovem da população.

Apesar de, na generalidade, os 
portugueses estarem confiantes para o 
próximo ano, a proporção de respostas 
positivas é 12 pontos percentuais inferior 
à registada no ano passado (49%). Já as 
respostas negativas aumentaram de 17% 
para 28%.

Portugal 2019

Idade (anos)

Nota: Para esta análise não foram consideradas as respostas “Não sei” já 
que se tratavam de números reduzidos com pouco impacto na classificação

37%
Positivo

27%
Neutro

28%
Negativo

18-34

41%
35% 38%

28%
23%

30%25%
32%

25%

35-54

Rendimento

Baixo

29% 34%
44%

29% 28% 25%
31% 26% 28%

Médio Alto

55+

 Positivo  Neutro  Negativo

Como espera que evolua o estado da economia no próximo ano?
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02. Como espera que evolua o estado da 
economia no próximo ano?

Em média, os países europeus estão pouco 
confiantes na evolução favorável da economia 
para o ano de 2019, passando o saldo entre respostas 
positivas e negativas de -7% para -9%.

Apenas Itália, Portugal, a Rússia e a Espanha estimam 
uma melhoria no estado da economia para o próximo 
ano. Contudo, dos países anteriormente referidos, só 
Portugal e Espanha têm um saldo positivo nas respostas 
obtidas, mantendo-se os portugueses os mais 
otimistas nesta vertente de todos os inquiridos.

Saldo entre respostas positivas e negativas 

Áustria ItáliaEuropa PortugalBélgica Holanda
Reino 
UnidoEspanhaRússiaPolóniaAlemanha

-7%
-9%

10%

-3% -3%
-1%

2%

14%

3% 4%

9%

-23%

-13%

14%

0%

-22%

-27%

-56%

-38%

6%

-13%

-20%

 Estado atual (2018)

 Estado esperado (2019)

0%

15%

-15%

-40%

5%

-25%

-50%

-55%

20%

-10%

-35%

25%

-5%

-30%

10%

-20%

-45%
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Em que medida é que  
o Orçamento do Estado 
influencia as suas expetativas  
e comportamento de compra?
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No geral, a população portuguesa reconhece que o Orçamento do Estado 
tem influência moderada ou elevada nos seus comportamentos e 
hábitos de consumo. Apenas 15% dos portugueses inquiridos afirma que o 
OE é indiferente para o seu comportamento de compra.

Regista-se este ano um aumento na influência reportada do OE no 
comportamento dos consumidores, tendo havido uma transferência de 
respostas de “Pouco” para “Moderado” de cerca de 10 pontos percentuais.

21%

44%

20%

15%

Rendimento

OE 2018

Baixo

24%

43%

15%
19% 22%

41%

15%
22% 20%

48%

14%
18%

Médio Alto

Idade (anos)

18-34 35-54 55+

19%

49%

9%

23% 23%

42%

18%17% 20%

43%

16%
21%

 Muito  Pouco  Indiferente Moderadamente

Muito

Moderadamente

Pouco

Indiferente
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Para este estudo foram considerados 
os dados dos seguintes países: Áustria, 
Bélgica, Alemanha, Itália, Polónia, 
Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e 
Reino Unido

Como descreveria o seu 
atual poder de compra 
face ao ano passado?
Parece existir uma estabilização do 
poder de compra em Portugal dado 
que a resposta de mais de metade dos 
inquiridos é “vou ter o mesmo montante 
para gastar”. No ano passado a proporção 
de pessoas que afirmava ter mais para 
gastar era de 25%, comparado com os 
18% verificados este ano. Tal como no ano 
anterior, aqueles que dizem que vão ter 
menos para gastar, e que por isso sentem 
uma maior perda no poder de compra, são 
aqueles que têm menores rendimentos. 
Adicionalmente, os que afirmam ter um 
maior poder de compra são as camadas 
mais jovens da sociedade portuguesa.

Portugal encontra-se assim em linha 
com os restantes países europeus já 
que também cerca de metade dos 
inquiridos afirma ter o mesmo poder 
de compra em 2018 face a 2017. Note-
se que a Rússia é o único país onde as 
pessoas sentem um menor poder de 
compra este ano.

04 

Tenho um menor poder 
de compra

29%
35%

Tenho o mesmo poder 
de compra

53% 48%

Tenho um maior poder 
de compra

18% 17%

2018 versus 2017

 Portugal

  Mesmo poder 
de compra

 Europa

  Menor poder 
de compra
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Como descreveria o seu atual poder de 
compra face ao ano passado?

A perceção geral dos países europeus inquiridos 
face à evolução do seu poder de compra tem-se 
mantido relativamente estável desde 2009, com um 
saldo entre respostas que tem variado entre os 20 e 30 
pontos negativos. O saldo de -17% observado este ano 
é o valor mais alto para a média europeia registado 
desde que é realizado este estudo.

Portugal registou até 2015 níveis consistentemente 
inferiores à média europeia, tendo em 2012 atingido 
o valor mais baixo de sempre (-60%). Desde então, a 
evolução do poder de compra tem sido mais favorável, 
tendo em 2016 ultrapassado pela primeira vez a média 
europeia e em 2017 atingido um saldo positivo de +2%. 
Em 2018 voltamos a observar um saldo negativo 
(-10%) entre respostas, que nos mantém contudo 
ligeiramente acima da média europeia. 

 Europa  Portugal

10%

2009 20132011 2015 20172010 20142012 2016 2018

0%

-10%

-30%

-20%

-50%

-70%

-60%

-40%

Saldo entre respostas positivas e negativas

-36%

-33%

-25%

-18%
-23% -24%

-30%

-22%

-29%

-20%

-17%

-31%

-52%

-60%

-46%
-49%

-32%

-23%

+2%

-10%



Hábitos de consumo 
de Natal e Ano Novo
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Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

Evolução do consumo 
em Portugal Nos últimos dois anos assistiu-se a uma 

quebra no consumo declarado de Natal e 
Ano Novo em Portugal, tendo os gastos 
efetivos sido inferiores aos estimados. 
Em 2018 volta a assistir-se a uma 
tendência de diminuição no consumo 
esperado, passando o valor médio que 
os consumidores portugueses 
estimam despender na época natalícia 
para 314€* por agregado familiar. Este 
valor representa uma redução de 24€ 
face a 2017 e é cerca de metade do valor 
registado em 2009 (620€).

*  Para este cálculo foram consideradas as rubricas de: Presentes, 
Alimentação e Bebidas e Eventos Sociais 

575€
2010

359€
2016

393€
2013

596€
2007

464€
2012

314€
2018

315€
2015

620€
2009

530€
2011

338€
2017

270€
2014

610€
2008

575€

329€

303€

640€

536€

308€

333€

644€

402€

373€

614€

 Consumo esperado  Consumo declarado
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Quanto foi o seu gasto geral nas 
festas de Natal e Ano Novo em 
2017 comparado com o que tinha 
previsto/ orçamentado?
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Apesar de existir uma proporção 
significativa da população nacional 
inquirida que afirma não ter um 
orçamento definido para gastar na 
época natalícia (aproximadamente 1 
em cada 4 portugueses), aqueles que 
definiram um orçamento acabaram 
por ultrapassá-lo cerca de 40% das 
vezes em 2017. Este valor não difere 
substancialmente dos gastos não 
previstos ocorridos em 2016, existindo 
um aumento no cumprimento do 
orçamento previamente estimado.

Ainda assim, a resposta mais comum dos 
portugueses inquiridos foi ter gasto “o 
que tinha previsto”, sendo que apenas 
7% afirmou ter conseguido gastar menos 
do que tinha planeado, aumentando 
este valor ligeiramente face a 2017. 
Assim, do valor médio previsto pelos 
portugueses a ser gasto durante as 
festividades de 2017 (338€), pôde 
observar-se uma redução de 30€, 
tendo sido o valor declarado no 
montante de 308€ por agregado 
familiar nesse ano.

Portugal

 Muito mais do que tinha previsto (+100€) 

 Mais do que tinha previsto (+50€ - 100€)

 O que tinha previsto (+/- 50€)

 Menos do que tinha previsto (-50€ - 100€)

 Eu não tinha orçamento definido

 Não sei/ prefiro não responder

18%

20%

28%

7%

24%

3%



01. Quanto foi o seu gasto geral nas festas 
de Natal e Ano Novo em 2017 comparado 
com o que tinha previsto/ orçamentado?

32% dos inquiridos europeus afirma ter gasto 
mais do que o que tinha previsto em 2017, valor que 
contrasta com os 70% de 2016, enquanto apenas 5% 
afirma ter gasto menos do que o planeado. 

Portugal é o país inquirido que mais afirma gastar muito 
para além do inicialmente estimado, seguindo-se a 
Polónia.

O país que mais afirma não ter um budget definido é a 
Holanda (32%), sendo a Itália quem gasta menos do que 
o estimado (8%), e Rússia e Áustria os mais cumpridores 
do seu orçamento previsto para a época do Natal e Ano 
Novo.

Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

Europa

 Muito mais do que tinha previsto (+100€) 

 Mais do que tinha previsto (+50€ - 100€)

 O que tinha previsto (+/- 50€)

 Menos do que tinha previsto (-50€ - 100€)

 Eu não tinha orçamento definido

 Não sei/ prefiro não responder

Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido

13%

19%

35%

5%

24%

4%



Média 
Europeia 

2018

Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

Aproximadamente, 
quanto espera 
gastar do seu 
orçamento familiar 
nas festas de Natal e 
Ano Novo em 2018?
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377€
(+2,4%)

Portugal
314€ (-7,1%)

Espanha
495€ (-5,9%)

Reino 
Unido

588€ (+6,7%)

Alemanha
386€ (-4,5%)

Polónia
272€ (+30,1%)

Bélgica
380€ (+0,8%)

Holanda
254€ (+5,8%)

Itália
421€ (+4,7%)

Áustria
441€*

Rússia
223€ (-14,9%)

*  Esta evolução tem em conta o valor estimado com gastos para as festas 
de Natal e Ano Novo de 2017 por país, não existindo dados comparativos 
referentes à Áustria, que não foi considerada no estudo do ano anterior

 Consumo superior ao estimado em 2017
 Consumo inferior ao estimado em 2017
 Sem dados disponíveis para comparação



Portugal
314€ (-7,1%)

Espanha
495€ (-5,9%)

Reino 
Unido

588€ (+6,7%)

Alemanha
386€ (-4,5%)

Polónia
272€ (+30,1%)

Bélgica
380€ (+0,8%)

Holanda
254€ (+5,8%)

Itália
421€ (+4,7%)

Áustria
441€*

Rússia
223€ (-14,9%)

*  Esta evolução tem em conta o valor estimado com gastos para as festas 
de Natal e Ano Novo de 2017 por país, não existindo dados comparativos 
referentes à Áustria, que não foi considerada no estudo do ano anterior

 Consumo superior ao estimado em 2017
 Consumo inferior ao estimado em 2017
 Sem dados disponíveis para comparação
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02. Aproximadamente, quanto 
espera gastar do seu orçamento 
familiar nas festas de Natal e Ano 
Novo em 2018?

O valor médio de 314€ para despesas 
com o Natal e Ano Novo por agregado 
familiar coloca Portugal 63€ abaixo da 
média europeia, sendo o segundo dos 
países inquiridos que mais diminuiu o seu 
orçamento para este ano.

De notar que o país inquirido onde uma 
maior proporção das famílias estima 
despender mais na época natalícia deste 
ano face ao ano anterior é a Polónia 
(+30%), representando no entanto um dos 
países onde a população gasta menos 
em festividades de Natal e Ano Novo, 
juntamente com a Rússia e a Holanda. 
Pelo contrário, o Reino Unido e a Espanha 
continuam a ser os países onde os gastos 
são mais elevados nesta altura do ano.
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02. Aproximadamente, quanto espera 
gastar do seu orçamento familiar nas 
festas de Natal e Ano Novo em 2018?

Portugal encontra-se em linha com a Europa 
no que diz respeito à divisão do consumo 
por categorias, apresentando valores bastante 
semelhantes relativamente à média europeia.

Os portugueses inquiridos revelaram ainda uma 
repartição igualitária dos gastos pelas áreas de 
maior consumo para a época natalícia de 2018, 
face ao consumo no ano de 2017, continuando 
os presentes a liderar as despesas do 
orçamento familiar.

Presentes
51% 36%

Alimentação 
e bebidas

Consumo esperado em Portugal 2018

13%
Eventos 
Sociais
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 2018  2017

Promoções
44%

31%

29%

24%

19%

6%

5%

3%

11%

50%

26%

32%

38%

18%

10%

4%

4%

7%

Quero divertir-me e evitar pensar demasiado 
na insegurança da situação económica

O meu rendimento disponível aumentou

A situação económica está mais segura

Há muitas novidades que me fazem 
gastar mais dinheiro

As condições de crédito dos retalhistas são boas

Os serviços e recomendações dos retalhistas 
podem convencer-me a gastar mais dinheiro

Os comentários e as classificações dos 
consumidores convencem-me a gastar 

mais dinheiro

Outro motivo

Portugal

Que motivos o levam a decidir gastar mais 
durante as festas de Natal e Ano Novo?

Promoções
30%

38%

22%

18%

17%

11%

5%

7%

15%

35%

38%

23%

20%

15%

11%

5%

6%

15%

Quero divertir-me e evitar pensar demasiado 
na insegurança da situação económica

O meu rendimento disponível aumentou

A situação económica está mais segura

Há muitas novidades que me fazem 
gastar mais dinheiro

As condições de crédito dos retalhistas são boas

Os serviços e recomendações dos retalhistas 
podem convencer-me a gastar mais dinheiro

Os comentários e as classificações dos 
consumidores convencem-me a gastar 

mais dinheiro

Outro motivo

Europa
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03. Que motivos o levam a decidir 
gastar mais durante as festas de 
Natal e Ano Novo?

Como já vem sendo um hábito, o fator fulcral 
para o aumento da despesa familiar na 
época natalícia em Portugal é a existência 
de promoções (apesar da ligeira diminuição 
verificada face a 2017), independentemente do 
género, faixa etária ou escalão retributivo. 

De realçar que o motivo referente à “segurança e 
estabilidade da economia” sofreu um decréscimo 
de mais de 10 pontos percentuais, deixando este 
de ser a segunda maior razão para o aumento 
do consumo nesta época do ano. Verificou-se 
assim um aumento da razão de “disfrutar 
e evitar pensar na situação económica”, 
passando esta a representar o segundo 
maior motivo para o aumento de despesas 
dos portugueses na época natalícia e a razão 
principal para os europeus inquiridos.

Género

Masculino

41%

29%
33%

47%
34%

25%

Feminino

Idade

18 - 34

51%

33% 33%

52%

34%33%

29%28% 28%

35 - 54 55 +

Rendimento

Baixo

53%

31%

20%

53%

36%36%

29%29%
33%

Médio Alto

 1- Promoções  2-  Quero divertir-me e evitar pensar demasiado 
na insegurança da situação económica

 3-  O meu rendimento 
disponível aumentou
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Quando tenciona comprar a 
maioria dos seus presentes 
este ano?

04 

A ida às compras em 2018 será feita 
essencialmente entre um mês a uma 
semana do dia de Natal, com cerca de 
60% das compras nacionais e na Europa a 
verificarem-se neste período. 

De notar que relativamente a 2017 as 
compras em Portugal serão feitas mais 
cedo este ano, havendo uma menor 
distribuição do volume de compras 
durante a 1ª quinzena de Dezembro. 
Nos restantes países europeus a média 
mantém-se mais elevada nos primeiros 15 
dias do último mês, sendo a Holanda o país 
onde mais pessoas afirmam não pretender 
comprar presentes (cerca de 15%).

Os países que mais afirmam tencionar 
consumir em datas como a Black 
Friday eram Portugal e Espanha, aos 
quais se junta este ano Itália. No outro 
extremo, em países como a Inglaterra 
ou a Alemanha menos de 5% afirma 
pretender comprar a maioria dos seus 
presentes neste tipo de datas.

Não vou comprar presentes
7%

10%

0%

1%

16%

28%

30%

8%

8%

6%

1%

4%

18%

28%

27%

8%

Em datas especiais como a Black Friday

Em janeiro

De 25 a 31 de dezembro

Na 2ª quinzena de dezembro

Em novembro

Na 1ª quinzena de dezembro

Antes de novembro

 Portugal

 Europa
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Quanto do seu orçamento de 
Natal espera gastar em datas 
especiais como a Black Friday? 
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Portugal encontra-se em linha com a 
média europeia, existindo uma tendência 
para gastar mais em datas como a Black 
Friday do que em países como a Alemanha 
ou a Holanda, em que quase 50% da 
população afirma nada despender neste 
tipo de eventos. 

Metade dos portugueses inquiridos 
estima gastar cerca de 1/3 do seu 
orçamento de Natal e Ano Novo em 
eventos como a Black Friday, proporção 
similar à observada na Rússia e Polónia.

 Portugal  Europa

Percentagem do orçamento de Natal

28%

35%

50%

41%

20% 21%

3% 4%

1% a 29%0% 30% a 69% 70% a 100%

Para este estudo foram considerados os dados dos seguintes países: Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Holanda e Reino Unido



O Estudo de Natal 2018 foi realizado 
durante o mês de outubro de 2018 a uma 
amostra de 9.169 consumidores, com 
idades compreendidas entre os 18 e os 65 
anos, residentes em 10 países europeus.
As conclusões do estudo baseiam-se em 
informação recolhida online através de um 
questionário estruturado para uma 
amostra controlada de indivíduos, 
realizado pela Deloitte.
O grupo de inquiridos foi selecionado 

através de um painel de empresas 
especializadas na realização de inquéritos, 
considerando os seguintes atributos:
• Situação sociodemográfica;
• Interesses pessoais;
• Nível de rendimento;
• Hábitos de consumidor.
Para ajustar a amostra à população de 
cada país foi utilizada uma ponderação 
estatística com base na distribuição do 
género e idade da população de cada país.

Metodologia
Christmas Survey 2018

Dimensão da amostra

Áustria 842

Bélgica 897

Alemanha 1.150

Itália 1.022

Holanda 840

Polónia 831

Portugal 780

Rússia 949

Espanha 921

Reino Unido 937

Total 9.169
  Países inquiridos para o 

Christmas Survey de 2018



“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respectivas entidades relacionadas da rede 
global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida como “Deloitte 
Global”) e cada uma das firmas membro são entidades legais separadas e independentes. A DTTL 
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