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Alguns dados relativos a Pessoas com + de 60 anos  

 

Envelhecimento, aumento da idade da reforma, e o valor das pensões estão a transformar e a 

colocar grandes desafios aos consumidores seniores. Este é, também, um grupo etário visto 

geralmente, como alvo fácil para a fraude.  

Durante uma vida trabalharam/contribuíram para a nossa sociedade, têm ajudado 

financeiramente os filhos, mas são alvo dos mais variados esquemas e armadilhas que visam o 

seu parco património financeiro e as suas poupanças.  

As fraudes contra pessoas idosas preocupam-nos, não somente porque comprometem as 

finanças pessoais, mas também pelo efeito psicológico devastador que provocam.  

Importará desde já enquadrar a definição de “Idoso”. De acordo com a OMS - Organização 

Mundial da Saúde, será a pessoa com 60 anos ou mais.  

No entanto, trata-se de conceito meramente indicativo e que poderá oscilar em função de vários 

fatores. Por exemplo, para efeitos de definição de políticas públicas este limite mínimo variará 

consoante o país, pelo que deverá ser enquadrado consoante o contexto em causa. 

 Hoje, face ao envelhecimento ativo e à cada vez maior independência da pessoa o conceito está 

a ser alterado, pois até mais tarde as pessoas se mantêm mais ativas e participativas na 

sociedade. 

Com a maior esperança de vida e atividade das pessoas tornaram-se consumidores apetecíveis 

do marketing, nomeadamente com oferta de produtos financeiros nem sempre adaptados à sua 

faixa etária. 

Não raramente são até o suporte financeiro da família alargada, mas em muitos outras situações 

chegam à idade da reforma com rendimento insuficiente para pagar a fatura da saúde ou para 

pagar o lar. 

São realidades diversas, mas que têm de ser acauteladas para que as pessoas, chegadas a esta 

fase da vida, possam viver em paz e harmonia. 
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Alguns dados para reflexão  

Burla e Fraude Financeira 

Assim, verificamos que a população sénior tem vindo a ser cada vez mais um ‘alvo’ deste género 

de crimes, que visa especialmente o seu património e poupanças de uma vida, pelo que é 

necessário tomar medidas urgentes e preventivas que visem a proteção financeira e social desta 

faixa etária, por vezes esquecida e ostracizada. 

25% dos crimes patrimoniais têm vítimas com idade superior aos 65 anos  

Ao analisarmos o Relatório de Crimes contra o Património entre 2013-2017 da APAV (Associação 

Portuguesa de Apoio á Vítima), verificamos que de um total de 1.686 vítimas de crimes 

patrimoniais entre 2013 e 2017, cerca de 68% das vítimas eram do sexo feminino, sendo que a 

faixa etária se situava, com maior incidência, na dos 65 e + anos (25%). 

No que se refere aos perpetuadores deste tipo de crimes, as relações familiares são o grande 

destaque, com cerca de 25% dos registos.  

Importa ainda salientar os 22,7% de casos em que não existia qualquer relação entre a vítima 

e o autor do crime. 

A grande maioria das vítimas não apresentou queixa junto das autoridades competentes, porém 

as que o fizeram, dirigiram-se às forças policiais bem como à APAV, de forma a denunciarem 

este tipo de situações e abusos. 

Dano contra o património (23,1%), burla (14,4%), abuso de confiança 

(11,5%) 

Os crimes com maior incidência junto da população idosa são os de dano contra o património 

(23,1%), seguido da burla (14,4%), finalizando com o abuso de confiança (11,5%). 

Ao longo do quadriénio de 2013-2017, verificou-se um aumento substancial dos crimes 

relacionados com o abuso do cartão de débito/crédito (um total de 26 queixas em 2013 para 

um total de 120 queixas em 2017), bem como um acréscimo de abuso de confiança (total de 73 

queixas em 2013 para 235 em 2017). 

Porém, crimes que lesam o património, tais como a burla e dano patrimonial também registaram 

um aumento significativo, incidindo sobretudo na população mais envelhecida. 

O crime de burla obteve um acréscimo de 63 queixas em 2013 para 293 em 2017, e o crime de 

dano registou um aumento de 94 queixas em 2013 para 471 em 2017, o que representa uma 

subida de 23,1%. 

Complementando a informação, também a APAV, publica um relatório que dá conta do 

acréscimo do abandono de idosos, sendo que um em cada três são vítimas de violência todos 

os dias, sendo o principal mote para este flagelo, a parte financeira seguida da coação 

psicológica.  
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Envelhecimento da população portuguesa 

 

Cremos que este tipo de situações tornar-se-ão cada vez mais frequentes e usuais (infelizmente), 

pois estamos confrontados com um envelhecimento cada vez maior e acelerado da população 

portuguesa, não chegando a população jovem para cobrir o grande número de idosos 

atualmente presentes na nossa sociedade. 

Porém, uma questão se coloca:  

Quantos são os idosos em Portugal, qual o seu perfil e a correlação destes com a população 

jovem e em idade ativa? 

Segundo um relatório anual da Pordata, em 1961, a percentagem total de pessoas idosas (com 

65 ou + anos) relativamente aos jovens (menores de 15 anos) era de 27,5%, mas em 2018, 

situou-se nos 157,4%. 

Assim, este indicador de envelhecimento, 

sendo cada vez mais elevado, coloca hoje 

em dia em maior evidência a necessidade 

de serem tomadas medidas para estes 

consumidores em situação especialmente 

vulnerável, colocando novos desafios aos 

Governos e à sociedade civil. 

Assim se vê e compreende, o grande 

envelhecimento da população portuguesa, 

não existindo apoios suficientes para 

proteger e acompanhar este segmento do nosso estrato social. 

No mesmo período, o Índice de 

dependência de idosos (número de 

pessoas com 65 ou + anos por cada 100 

pessoas em idade ativa, ou seja, com 15 a 

64 anos) passou de 12,7% para 33,6%. 
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Baixos rendimentos 

Desemprego, baixos salários, precariedade no trabalho, acumulação de dívidas são alguns dos 
fatores que levam a que em muitas famílias sejam perpetuados cenários de “violência financeira 
e psicológica” junto dos idosos no próprio seio familiar. 

Parcos rendimentos, reformas inferiores ao salário mínimo, falta de condições para 

enfrentarem o dia-a-dia bem como para custear as suas despesas, são vários fatores 

desestruturantes para este grupo populacional. 

 

A taxa de Risco de Pobreza nas pessoas idosas (65 

anos e +), antes das transferências sociais passou 

de 81,8% em 2003 para 89,7% em 2017 

enquanto após essas transferências terá passado 

de 28,9% para 17,7%, no mesmo período. 

Consideram-se em risco de pobreza as pessoas 

que tenham, em 2019, um rendimento mensal 

inferior a 467 euros. 
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O isolamento da população idosa 

O isolamento é também motivo de preocupação para todos nós. Segundo a GNR, na Operação 

Censos Sénior 2017, foram sinalizados vários casos de isolamento/idosos a viverem sozinhos no 

nosso território, com maior incidência no interior. 

 Assim, 

• 28 279 vivem sozinhos; 

• 5 124 vivem isolados; 

• 3 521 vivem sozinhos e isolados; 

• 8 592 não se enquadram nas situações anteriores, mas sim em condição vulnerável 

fruto de limitações físicas; 

 A maior fatia de idosos isolados e desprotegidos, situa-se no Interior Norte e Centro do País, 

bem como no Alentejo. 

Urge buscar ideias, suportes, condições para a população idosa se sentir apoiada e 

compreendida, pois por vezes são postos de lado e marginalizados sem qualquer rede nem 

ajuda. 

Este relatório pretende consciencializar e compreender/analisar os principais dados relativos á 

população idosa em Portugal, bem como demarcar e prevenir eventuais abusos e fraudes a que 

estes possam ser sujeitos. 

Fontes: Relatório Anual da APAV – 2018; Relatório de Crimes contra o Património APAV – 2013-

2017; PORDATA – Indicador de Envelhecimento da População em Portugal; PORDATA – Retrato 

de Portugal 2019; GNR – Operação Censos Sénior 2017 
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O consumidor com + de 60 anos que contacta o Gabinete 

de Proteção Financeira da DECO  

O GPF DECO registou, no primeiro semestre de 2019, um aumento de pedidos de ajuda por parte 

de consumidores com + de 60 anos, muitos deles testemunhando terem sido alvo de fraude 

financeira. De referir que no primeiro semestre de 2019 o GPF DECO recebeu 17.000 contactos, 

sendo que 20% são de consumidores com + de 60 anos  

 

No que concerne às situações colocados pelos consumidores com + de 60 anos em primeiro 

lugar encontram-se pedidos de informação sobre a reestruturação de dívidas, dívidas de crédito, 

mas também de telecomunicações, água, eletricidade, entre outras. Em segundo lugar surgem 

pedidos de informação relacionados com a cobrança judicial de dívidas em que muitas vezes já 

existem penhoras a decorrer.   
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No que concerne aos consumidores, com mais de 60 anos que estão a contactar o GPF da DECO 

em 2019 verifica-se que cerca de metade 49,8% é casado e 50,2% é viúvo, solteiro ou divorciado, 

sendo que muitas destas pessoas vivem sozinhas.  

 

No que concerne às habilitações literárias dos consumidores com + de 60 anos verifica-se que 

42% têm o ensino secundário ou superior. Mas, 58% tem habilitações até ao 3º Ciclo. No 

entanto, independentemente da literacia que o consumidor possa ter, continua a verificar-se 

uma grande falta de competências em matéria de literacia financeira. 

 

Aliás, o Banco de Portugal reconhece que “os grupos populacionais com maiores défices de 

literacia financeira são os jovens e os idosos, os estudantes, os desempregados, os aposentados 

e as mulheres, bem como os que têm baixos níveis de escolaridade e de rendimentos.” 

Os rendimentos médios líquidos mensais dos agregados familiares com + de 60 anos são de 

1.170€. Refira-se que muitos destes agregados são constituídos apenas por 1 elemento 

atendendo a que 50,1% é viúvo, solteiro ou divorciado. 
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Relativamente à distribuição geográfica dos consumidores com + de 60 anos que contactam o 

GPF da DECO, constata-se que são os distritos com maior densidade populacional em que 

maioritariamente se concentram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30,9

28,0

11,2

6,6

4,6

3,6

3,3

2,3

1,6

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Porto

Lisboa

Setubal

Coimbra

Aveiro

Santarém

Viana do Castelo

Evora

Portalegre

Braga

Leiria

Bragança

Faro

Viseu

Beja

Castelo Branco

Açores

Madeira

Vila Real

Distribuição geográfica
Por distrito e região autónoma

Consumidores com + de 60 anos
(%)



5 Perguntas, 5 Alertas: Passo a Passo, Rumo à Prevenção 
 

11 
 

As situações mais frequentes  

O GPF DECO entende que uma das formas de proteger o consumidor sénior de fraudes é antes 

de mais: conhecendo e divulgando as situações mais frequentes, bem como cuidados a ter para 

as evitar. 

 

Situações de fraude mais frequentes 

No caso das burlas, os alegados “burlões”, de acordo com testemunhos dos consumidores, 

estabelecem habitualmente contacto com as “vítimas”, batendo à porta ou telefonando. 

Nas localidades mais pequenas a abordagem é feita através de contacto pessoal, nas casas dos 

consumidores, em que os “suspeitos” tentam ganhar a confiança das “vítimas”, normalmente 

idosos, mostrando-se preocupados com eles, e fazendo-se passar por funcionários de 

instituições (por exemplo, Segurança Social, Bancos, CTT, EDP, entre outros), ou de profissionais 

relacionados com a saúde ou com a segurança. 

Uma vez obtida a confiança do idoso, este é assediado através de vendas agressivas e 

publicidade enganosa, levando o consumidor a acreditar, através de práticas e métodos de 

pressão algo apelativos, designadamente “oferecendo”: 

• Descontos na medicação; 

• Aumento das reformas; 

• Recolha de notas que “vão sair de circulação”; 

• Encomendas de familiares para levantar. 

 

Na maior parte das situações a abordagem tem como objetivo ganhar a confiança das “vítimas” 

e levá-las a entregar aos suspeitos bens e dinheiro ou, alternativamente, a mostrar onde os 

guardam. 

Existem outras situações relatadas por consumidores em que estes referem que, a troco de 

oferta de viagem, a pessoa é encaminhada para uma situação, em regra numa sala de hotel, em 

que é pressionado durante horas a comprar produtos diversos, como sejam trens de cozinha, 

colchão, eletrodomésticos ou outros, que poderá pagar “em prestações suaves”. 

 O desfecho é a recolha de uma assinatura e dos dados pessoais e o consumidor interpelado a 

assinar uns documentos. Só mais tarde constata ter assinado dois contratos, um dos quais é um 

contrato de crédito. 
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Depoimentos na Primeira Pessoa: 

- O perigo de pedir dinheiro emprestado a um desconhecido 

“Um familiar meu recebeu um e-mail desta senhora: "……” sobre um empréstimo, e na sua 

inocência esse meu familiar forneceu os seus dados bancários: Número de conta, IBAN e BIC, 

seguindo de uma fotocópia do seu cartão de cidadão. Depois de eu ter efetuado uma pesquisa 

percebi que poderia ser uma burla e estamos cheios de receio que nos possa hackear e roubar 

dinheiro/criar dívidas. O que deverei fazer?” 

- De consumidor com 80 anos e mulher com 78 anos a viver “isolados”, numa grande cidade: 

“Estive no Hospital com um AVC e após um mês em casa em convalescença recebo telefonema 

a pedir-me para comparecer no sábado seguinte na Igreja para uma avaliação pós internamento. 

Chegados lá nem a tensão me mediram e “ofereceram-nos um colchão”. Exaustos após 4 horas 

a falar do colchão anuímos em ficar com ele a pagar 50€ mensais. Mas como não íamos 

prevenidos enão tínhamos cartão do cidadão foram connosco a casa, tiraram fotografia do 

cartão e assinamos logo um papel. Tenho reforma de 300€ e a minha mulher 200€. Não consigo 

pagar a prestação! O que fazer pois não quero ficar sem a minha casa”? 

- O perigo associado ao crédito fácil 

 “Bom dia, preciso de uma avaliação e opinião sobre um empréstimo que me foi apresentado 

por internet e onde vejo algo suspeito, porque pediram-me para que depositasse o valor de um 

seguro. Anexo os formulários e contrato que me enviaram para ver se eu posso confiar e se estas 

empresas existem, pois poderá existir mais alguém que tenha caído no esquema”. 

- Tentativa de Burla via Internet 

“A minha questão é a seguinte, estou a passar por uma situação complicada e decidi recorrer a 

um empréstimo entre particulares de uma pessoa que procurei na internet. Estou com receio 

de ser enganada por isso, envio em anexo o acordo que me enviaram para assinar (não paguei 

nada ainda) para ver se me podem ajudar e se algo está errado com este acordo ou posso 

prosseguir.” 

 

Alerta ao consumidor sénior 

No dia 26 de julho, comemora-se o Dia Mundial dos Avós. Os avós têm uma função cada vez 

mais crucial nas famílias e na sociedade e são muitas vezes, o único sustento do agregado 

familiar e o apoio dos filhos na educação e no cuidado dos mais novos. Mas, os avós são muitas 

vezes alvo de esquemas e armadilhas que colocam em causa o seu património financeiro e as 

suas poupanças. 

O Gabinete de Proteção Financeira pretende associar-se à comemoração do Dia dos Avós com 

alertas durante a semana, através da divulgação de 5 Perguntas e 5 alertas: Passo a Passo Rumo 

à Prevenção.  Os temas abordados resultam das situações colocadas todos os dias à DECO.    

 

 


