
Os portugueses gastam perto de um quarto do seu rendimento
em produtos alimentares, bebidas e tabaco

Da despesa total das famílias (agregados
domésticos privados) nos anos de 1994 e
de 1995, perto de um quarto teve por
destino os “Produtos Alimentares, Bebidas
e Tabaco”; em comparação com os anos
de 1989 e de 1990, verificou-se uma
importante redução percentual (cerca de
10 pontos percentuais); a importância da

despesa dos agregados familiares em
“Vestuário e Calçado” também foi menor
face ao período anterior.
Em contrapartida, subiram as despesas
destinadas à “Habitação, Aquecimento e
Iluminação”, à “Saúde”, aos “Transportes
e Comunicações” e à “Distracção,
Espectáculos, Instrução e Cultura”.

ESTRUTURA DAS DESPESAS MÉDIAS ANUAIS DOS AGREGADOS (em %)

89/90 94/95
1.Produtos Alimentares Bebidas e Tabaco 33.20 23.65
2. Vestuário e Calçado 9.29 6.27
3. Habitação, Aquecimento e Iluminação 12.40 20.59
4. Móveis e Equipamento Doméstico 7.18 6.94
5. Serviços Médicos e de Saúde 2.98 4.61
6. Transportes e Comunicações 15.78 18.94
7. Distracções, Espectáculos, Instrução e Cultura 3.72 4.18
8. Outros Bens e Serviços 12.73 12.33
9. Outras Despesas 2.72 2.28
10. Total 100.0 100.0
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As expressões sublinhadas encontram-se explicadas no final do texto



A análise das estruturas das receitas e das despesas das famílias traduz o nível de
desenvolvimento económico e as condições de vida de um dado país. Os inquéritos aos
orçamentos familiares (IOF) realizados pelo INE a nível dos alojamentos dos agregados
familiares (agregados domésticos privados), têm normalmente, uma periodicidade quinquenal,
permitindo analisar as alterações no nível e distribuição do rendimento das famílias. O último IOF
decorreu durante os anos de 1994 e 1995, estando prevista a realização do próximo no período
1999-2000.

Algumas definições:

Alojamento -  o local distinto e independente construído, reconstruído, ampliado ou transformado para
habitação humana e que, no período de observação, não está a ser utilizado, totalmente, para outro
fim.

Agregado doméstico privado - o conjunto de indivíduos que reside no mesmo alojamento e cujas
despesas habituais em alojamento e alimentação são suportadas conjuntamente (orçamento comum),
independentemente da existência de laços de parentesco; o indivíduo que ocupa integralmente um
alojamento ou que, partilhando-o com outros indivíduos, não satisfaz a condição anteriormente citada.

Despesa (Despesas de consumos dos agregados) – Consumo final que compreende:
• As despesas com aquisição de bens e serviços
• Consumos próprios

IOF - Inquérito aos Orçamentos Familiares

Para encontrar mais informação sobre esta área temática, consulte o Inquérito aos Orçamentos
Familiares, 1994/1995. ou o Infoline.

Para saber mais...


