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Actividades Desenvolvidas

 Elaboração e composição da newsletter do OEC;

 Recensão crítica de um artigo científico;

 Transcrição de entrevistas;

Acção de formação/sensibilização sobre o consumo e endividamento sustentado;

 Construção de um questionário sobre o consumo nos jovens;

 Inserção dos dados em SPSS e posterior tratamento estatístico descritivo;

 Pesquisa sobre a elaboração de Focus Group;

 Elaboração de uma Oficina do CES sobre o Consumo Compulsivo (em 

desenvolvimento…).



Newsletter OEC Notícias Março 2010

- Desenvolver 

competências ao nível da 

organização e composição 

gráfica de artigos  e 

imagens;

- Desenvolver 

competências ao nível do 

domínio da ferramenta 

Microsoft Office 

Publisher.



Recensão Crítica: 
Overindebted household and law: Prevention and rehabilitation in Europe (Niemi, 2009)

- Reflexão acerca das 

principais medidas 

preventivas de combate ao 

sobre endividamento;

- Diferentes modelos ao  

nível Europeu: Preventivo 

vs Coercivo.



Transcrição de Entrevistas

- Escutar os problemas;

- Constatação das 

dificuldades das pessoas

- Reflexão sobre os 

acontecimentos de vida 

que conduziram à situação 

de sobre endividamento.



Consumo e Endividamento sustentável

-Acção de 

formação/sensibilização  

no Dia Mundial dos 

Direitos do consumidor 

com jovens.



Inquérito aos hábitos de consumo e poupança dos jovens

-Pesquisa Bibliográfica;

-Construção do 

Inquérito;

-Inserção dos dados e 

análise estatística 

descritiva .



Encontro com a Ciência 2010

- Oportunidade de contactar 
com diversos investigadores 
em áreas distintas da 
ciência.



Oficina do CES: Consumo Compulsivo

… em desenvolvimento.



Os meus mais sinceros agradecimentos…

 Universidade  De Coimbra;

 Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação;

 Fundação para a ciência e Tecnologia;

 CES – Centro de Estudos Sociais;

 OEC – Observatório do Endividamento dos 

Consumidores;

 Professora Doutora Catarina Frade;

Mestre Fernanda Jesus.



Muito Obrigada pelo crescimento 

que me proporcionaram!


