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PREFÁCIO

O Manual da Poupança de João Morais Barbosa e de Ricardo 
Ferreira é de uma enorme utilidade, por introduzir conceitos muito 
simples na gestão diária do orçamento familiar e, ao mesmo tempo, de 
grande atualidade. De facto, nas últimas décadas, as famílias portugue-
sas aumentaram sobremaneira o consumo, tendo esta rubrica atingido 
valores insustentáveis acima dos 65% do PIB nos anos mais recentes, 
representando uma diferença de cerca de 10% face a economias supe-
ravitárias, como a Alemanha (Fonte: Banco de Portugal e Eurostat). Os 
autores vão ao âmago da questão e referem que entrámos numa era em 
que «confundimos a pessoa com o que ela possui», pelo que os con-
sumidores se sentem compelidos a antecipar consumos futuros com o 
recurso ao crédito fácil.

Em Portugal, esta tendência teve a sua origem no início da década 
de 80, com a liberalização do setor financeiro, a queda abrupta da 
inflação e consequentemente das taxas de juro, num contexto marcado 
pela entrada na CEE num primeiro momento, em 1986 e, mais tarde, 
em 1999, na União Monetária Europeia. Neste período, a taxa de pou-
pança das famílias registou uma queda acentuada, de valores acima 
dos 20%, no início dos anos 80, para valores em redor dos 10%, nos 
últimos anos.

Passado este período, o contexto português alterou -se substancial-
mente, pelo que é imperativo substituir os princípios que têm regido os 
padrões de consumo das famílias. Como referem os autores, é neces-
sário reintroduzir nas pessoas alguns princípios básicos, entre os quais 
o da previdência ou da prudência, na gestão do seu orçamento familiar. 
Com efeito, o descontrolo financeiro dos principais agentes econó-
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micos, designadamente Estado, empresas e famílias, teve como conse-
quência um aumento insustentável da dependência do financiamento 
externo, que forçou Portugal a requerer o auxílio financeiro da «troika» 
em abril de 2011, com consequências para as famílias a vários níveis:

•	Diminuição	 do	 poder	 de	 compra — o aumento de impos-
tos sobre o consumo (IVA), o limite às deduções em sede de 
IRS, o aumento do IMI, o agravamento da fiscalidade sobre 
mais -valias de mercado de capitais, entre outras, implica uma 
perda de rendimentos das famílias portuguesas. Acresce que 
se verifi caram importantes cortes nos vencimentos da Função 
Pública e é de esperar que o setor privado reaja no mesmo 
sentido para poder aumentar o nível de competitividade. Este 
ajuste nominal é a única alternativa, uma vez que o país já 
não tem em seu poder a política cambial, que permitiu no 
passado um reposicionamento competitivo do país de forma 
mais célere.

•	Maior	precariedade	do	fator	trabalho	— a reforma em curso 
no mercado laboral introduz uma maior flexibilidade no despe-
dimento e uma redução do nível das indemnizações.

•	Maior	dificuldade	no	acesso	ao	crédito — a «troika» impôs 
metas de autofinanciamento à banca extremamente agressivas, 
estabelecendo que o rácio de transformação do setor deverá 
atingir os 120% (empréstimos/depósitos) em 2014. Esta 
medida visa diminuir a dependência do setor ao financiamento 
externo e tem repercussões desfavoráveis ao nível do crédito 
disponível e do seu custo. Para compensar esta situação foi 
promovida uma reforma no mercado de arrendamento para 
desbloquear os atuais constrangimentos.

(continua)
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(continuação)

•	Expectativa	de	diminuição	substancial	do	valor	da	reforma 
— a situação precária das finanças públicas portuguesas, com o 
nível de endividamento a atingir no final de 2011 os 107,8% do 
PIB (FMI), e a reduzida taxa de natalidade de 1,32 (2010) são 
os principais fatores que condicionarão a evolução das refor-
mas. Atualmente as despesas com pensões da Segurança Social 
acrescidas das da Caixa Geral de Aposentações constituem 
cerca de 12% do PIB (Fonte: Pordata), representando um incre-
mento insustentável de mais de 100% desde 1986.

Em face desta consciencialização, os autores sugerem que as famí-
lias efetuem um planeamento financeiro cuidado, dando importantes 
dicas, desde a manutenção de contas segregadas para uma gestão 
orçamental mais eficaz até à gestão das mais importantes rubricas de 
custos que um agregado suporta.

Defendem portanto que a «poupança seja um gasto prioritário» 
e que o risco assumido no investimento seja em função do horizonte 
temporal da poupança. Para que tal seja possível, é necessário que 
o aforrador tenha um nível de literacia financeira adequado que lhe 
permita ponderar os aspetos essenciais na seleção dos produtos: 
i) a fiscalidade, que tem vindo a perder importância devido à redução 
recente de benefícios fiscais; ii) a liquidez, para aferir a facilidade de 
desmobilização do produto; iii) o risco dos ativos subjacentes, ou seja, 
a geografia dos ativos que compõem a carteira do produto; e iv) o nível 
de proteção do produto.

Atualmente, a maior parte do património financeiro das famílias 
encontra -se em produtos extremamente conservadores, sendo que 
alguns conferem benefícios fiscais aos titulares. Os depósitos a prazo 
são o produto de aforro por excelência dos portugueses, perfazendo, em 
dezembro de 2011, € 242,16 M ou cerca de 140% do PIB, cabendo às 
famílias cerca de € 130,6 M desse valor. Residualmente, os aforrado-
res privilegiam os PPR, grande parte dos quais de capital garantido, os 
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fundos de investimento, os certificados de aforro, valores mobiliários 
(ações e obrigações), os fundos de pensões abertos, entre outros. Esta 
tendência revela um grande conservadorismo dos portugueses no que 
concerne à gestão da poupança e uma elevada concentração em ativos 
financeiros domésticos, o que não deixa de ser questionável, dada a 
situação frágil da nossa economia e, paralelamente, as oportunidades 
existentes noutras geografias.

Importa ter presente as assimetrias existentes entre os países que 
integram a Zona Euro e, globalmente, entre os países desenvolvidos 
e os emergentes. De facto, as perspetivas dos países periféricos da 
Zona Euro e as dos países do Norte são diametralmente opostas tendo 
em conta as políticas de austeridade que aqueles foram forçados a 
adotar com vista à sustentabilidade das respetivas finanças públicas. 
Enquanto se estima que Portugal, Itália e Espanha registem quebras 
do PIB em 2012 de 3%, 1,9% e 1,5%, respetivamente, é de esperar 
que a Alemanha e a França obtenham crescimentos de 1% e 0,3%, 
respeti vamente (FMI, relatório de julho de 2012). Estas diferenças 
refletem -se também nos prémios de risco das dívidas de longo prazo 
dos países (10 anos): Portugal, Espanha e Itália transacionam com 
prémios de risco muito elevados face aos países core, tendência preo-
cupante tendo em linha de conta as necessidades de refinanciamento 
destas economias. Finalmente, destaque -se o crescimento que o FMI 
estima para o bloco emergente, de 5,6% em 2012 e de 5,9% em 2013, 
o que compara com crescimentos de 1,4% e 1,9%, respetivamente, no 
bloco desenvolvido.

Posto isto, coloca -se a questão: faz sentido que os aforradores este-
jam expostos apenas ao risco de emitentes portugueses ou da Zona 
Euro?

Claramente, não. Os depósitos a prazo são um excelente produto, 
oferecem uma taxa atrativa e gozam da proteção do fundo de garan-
tia de depósitos; os produtos das seguradoras de capital garantido 
também constituem uma excelente opção assim como os certifica-
dos de aforro ou os certificados do tesouro emitidos pela República 
Portuguesa; no entanto, todos estão expostos ao mesmo risco -país, 
neste caso Portugal. Acresce que o maior ativo das famílias, a casa, 



14

que pesa cerca de 50% da riqueza das famílias em percentagem do 
rendimento disponível (Banco de Portugal), também está sujeito às 
vicissitudes da economia nacional.

Assim sendo, os aforradores terão de complementar esses inves-
timentos com outro tipo de produtos, nomeadamente fundos de 
investimento, fundos de pensões ou outros produtos financeiros que 
configurem patrimónios autónomos e lhes possibilitem a exposição às 
economias com perspetivas de crescimento mais favoráveis, em parti-
cular as emergentes. Esta orientação promove não só uma regra de ouro 
das finanças pessoais, a da diversificação, como potencia retornos mais 
elevados no período de investimento, proporcionando um aumento 
substancial da poupança. As rendibilidades anuais compostas ao longo 
do tempo têm um efeito poderoso na acumulação de riqueza para os 
mais variados fins, sendo determinante que o aforrador cumpra uma 
missiva que é sugerida no livro: a de efetuar entregas programadas 
recorrentes de forma a alisar o momento de entrada nos ativos de risco 
cujo desempenho flutua em função dos ciclos. Em suma, a alocação 
de ativos com vista à constituição de um «pé de meia» deverá obser-
var critérios de diversificação e tomada de risco, que por sua vez são 
função do horizonte temporal da poupança.

Apesar de todas as sugestões de ordem prática que o livro trata, os 
autores apontam a verdadeira razão desta ausência de hábitos de pou-
pança que permitiriam que Portugal respirasse de forma mais saudável 
e traçasse o seu caminho de forma autónoma. A questão levantada 
prende -se com uma alteração profunda de padrões de vida alicerçados 
em valores orientados para o imediatismo, sem que haja um plano 
financeiro de longo prazo que permita vir a restabelecer as principais 
prioridades assumidas, nomeadamente educação dos filhos, reforma, 
entre outros. O tempo não volta atrás e o contexto vai implicar uma 
rotura profunda com o passado. Como referem os autores, há que viver 
com aquilo que se tem mas importa também manter uma esperança 
inabalável no futuro e na capacidade de as famílias superarem mais 
esta etapa difícil que o país atravessa.

E se esta esperança se alicerça na tendência cíclica da economia, 
deve sobretudo apoiar -se na consciência de uma verdade imutável: 
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quando o homem deixar de viver obcecado com o valor do dinheiro, 
então o dinheiro ganha o seu verdadeiro valor. O sustento da economia 
é o homem, e o homem é como uma sala de mercados com ganhos 
e perdas permanentes. A virtude está em sabermos investir no melhor 
de nós para sermos melhores pessoas, famílias, empresas, Estado.

Dentro desta linha de valores, o dinheiro apenas serve para servir. 
Daí a necessidade de poupar e de o bem gerir, para se manter sempre 
o equilíbrio entre o mais e o melhor.

Pedro Mello e Castro
Administrador do Banif
Gestão de Ativos
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INTRODUÇÃO

O Manual da Poupança é o nosso segundo livro, que vem no segui-
mento do Manual das Finanças Pessoais e que resulta do aprofun-
damento da nossa experiência de formação neste tema tão vasto que 
são as finanças pessoais e os investimentos.

Numa primeira etapa, decidimos levar a toda a gente, através de 
uma linguagem simples e acessível, um conjunto vasto de conheci-
mentos no campo da organização das finanças pessoais e no campo 
(bastante mais complexo) dos investimentos.

Agora, fazemos -lhe chegar um livro que foca exclusivamente o 
tema das poupanças, tema que consideramos urgente nos dias que 
correm. Sabemos que as medidas de contenção orçamental estão a 
ter sérios impactos, não só nos orçamentos das famílias mas, mais 
importante e muito mais vasto, no desenvolvimento económico de 
Portugal.

O esforço de contenção em que estamos a incorrer era inevitável, 
especialmente numa economia com défices estruturais de produtivi-
dade como a nossa. É essencial que as famílias comecem a incorporar 
nas suas vidas, no seu estilo de consumo e poupança, novos paradigmas 
e formas de atuação.

Estamos perfeitamente convictos de que o futuro económico do país 
e da Europa voltará a ser risonho, pois, como qualquer economista nos 
transmitirá, a vida económica é feita de ciclos. Por vezes estamos em 
alta e a crescer de forma pujante, com aumento de emprego e incremen-
tos salariais. Outras vezes, como são os tempos atuais, estamos numa 
trajetória descendente, com destruição de emprego e alguns dramas 
económicos e sociais graves.
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Neste contexto notamos, com alguma preocupação, que os proble-
mas financeiros das famílias se têm vindo a agravar, o que se poderá 
justificar por alguns fatores. Por um lado, a dificuldade em lidar com 
o dinheiro e com as estratégias de algumas instituições financeiras. Por 
outro, a fraca liderança de alguns países e empresas, em resultado de 
uma grave crise de prioridades e valores.

Constatamos com frequência que alguns conhecimentos aparente-
mente tão simples na teoria se podem revelar bastante complexos na 
prática. Sabemos que o dinheiro é uma realidade que transcende mui-
tas pessoas, não apenas por ser um bem escasso mas também por ser 
algo que envolve uma grande dose de emoção. É incrível que, sendo 
o dinheiro um meio para atingir algo (compra de algum produto, utili-
zação de algum serviço), acaba por ser, para muitos, um fim em si. 
Deste modo, o dinheiro (e o consumo, de forma mais lata) leva as 
famílias/pessoas a tomarem diversas decisões aparentemente irracio-
nais, simplesmente porque as coloca a sonhar. No entanto, todos sabe-
mos que alguns sonhos acabam por se revelar autênticos pesadelos.

É esta a realidade que atravessamos. Não lhe podemos fugir, 
como tentámos no passado, infelizmente com os impactos nefas-
tos que estamos a sentir. É hora de lutar e de contrariar este fado. 
É tempo de fa zermos os ajustes necessários para que, no futuro, 
consigamos que o país e as nossas famílias tenham uma vida melhor. 
Acreditamos que, mais que nunca, cada cidadão e cada família neces-
sita de procurar infor mação. Responsabilizar o sistema não é a melhor 
forma de acautelar os nossos melhores interesses. Em suma, acredita-
mos que uma mudança comportamental será fundamental e a génese 
de outra atuação no dia a dia.

Para o auxiliar nesta luta, compilámos as principais conclusões 
e tópicos das formações que temos levado a cabo. Apresentaremos, 
nas próximas páginas, uma proposta de «Curso de Poupança», algo 
que pretendemos que fuja das célebres e redutoras ideias e sugestões de 
poupança. Naturalmente que iremos apresentar algumas sugestões para 
que consiga reduzir, de algum modo, as suas despesas diárias regulares. 
Contudo, somos da opinião (e constatamos isso na prática em todas as 
nossas formações) de que o caminho para a poupança passa por uma 
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alteração completa do nosso estilo de vida. Tendo este como o principal 
objetivo, apresentaremos algumas propostas no sentido de um alerta 
para novas formas de ver os problemas atuais.

Acreditamos que é urgente uma mudança de atitudes, mudança que 
apenas é possível quando as famílias começarem a ver o consumo com 
outros olhos. Sugerimos e acreditamos que os bens materiais devem 
ser perspetivados apenas pela sua utilidade e não pela necessidade de 
afirmação pessoal. Não que o consideremos errado, pois não nos com-
pete (nem queremos) efetuar qualquer juízo de valor. Não somos, nem 
pretendemos ser, alguém que diz o que está certo e está errado. Nunca 
assumiremos essa posição, pois aceitamos que cada família tem as suas 
prioridades e valores, que respeitamos em absoluto, mas gostaríamos 
de partilhar novas formas de analisar uma despesa, procurando ajudá-
-lo a definir as suas prioridades e a orientar o destino do seu dinheiro 
em função delas.

Depois de expormos algumas ferramentas destinadas a apoiá -lo 
nesta definição de prioridades, dedicaremos diversas páginas a expor 
algumas sugestões de poupança. Não são só nossas as sugestões, mas 
também sugestões recolhidas num vasto conjunto de livros, em forma-
ções e no contacto diário com outras pessoas (com maiores ou meno-
res dificuldades financeiras). Naturalmente, por serem ideias válidas, 
tornaram -se também nossas e queremos que possam ser as suas.

Falaremos, por fim, do negócio bancário e das regras pelas quais 
se rege. Sabemos os exageros cometidos, quer pela banca e demais 
instituições financeiras, quer pelos consumidores, ávidos por consumo 
e sem cuidado em obter informações importantes antes de tomar deci-
sões também elas importantes. Atualmente, fruto da crise económica e 
financeira que atravessamos, as instituições financeiras estão bastante 
restritivas na concessão de crédito, o que não tem de ser, por si, algo 
negativo. Este novo paradigma leva indubitavelmente a que as famílias 
sejam mais ponderadas e gastem menos. Por outro lado, um número 
elevado de agregados nacionais necessita de gerir a dívida contraída 
no passado. Temos de encontrar formas de a reduzir e, ainda, de conse-
guir poupar (sobretudo numa ótica de longo prazo, quando existir uma 
redução significativa das reformas).
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Todos contactamos diariamente com a crise. Parece que as televi-
sões, a rádio e os jornais não falam de outra coisa. Só ouvimos falar de 
mais despedimentos, da necessidade de mais cortes nos apoios sociais 
e no aumento de impostos. Como pessoas conscientes, temos de ficar 
preocupados. A crise e as medidas para a combater têm de nos transmi-
tir alguma mensagem. No entanto, há uma mensagem clara a deixar: há 
esperança, apesar de termos de ser mais exigentes e de nos adaptarmos 
a novos estilos de vida. Acreditamos que o futuro voltará a ser risonho.

Votos de uma boa leitura.
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TESTE DE AUTOAVALIAÇÃO

Propomos que comece a leitura deste Manual da Poupança com 
um pe queno teste de autoavaliação dos seus hábitos e conhecimentos de 
poupança. Através deste questionário de resposta imediata, irá ter uma 
melhor perceção dos seus conhecimentos em torno do tema sugerido, apa-
rentemente tão banal mas com um impacto profundo nas suas finanças.

Prioridades	e	orçamentação:
1.  Define prioridades e objetivos de investimento e consumo 
 de forma regular? Sim (0) / Não (1)
2. Faz uso de um orçamento familiar? Sim (0) / Não (1)
3. Tem noção clara das suas despesas fixas? Sim (0) / Não (1)
4. Sabe distinguir despesas essenciais de despesas superficiais? Sim (0) / Não (1)

Princípios	básicos	do	equilíbrio	financeiro
1. Controla a sua conta bancária (movimentos) pelo menos 
 uma vez por semana? Sim (0) / Não (1)
2. Tem uma conta de emergência? Sim (0) / Não (1)
3. Tem várias contas bancárias? Sim (0) / Não (1)
4. Tem uma conta destinada à reforma? Sim (0) / Não (1)

Princípios	básicos	da	poupança
1. Poupa mensalmente mais de 5% do seu salário? Sim (0) / Não (1)
2. No dia em que recebe o salário transfere automaticamente 
 uma parte para uma conta-poupança? Sim (0) / Não (1)
3. Compara regularmente os preços dos seguintes serviços: 
 telecomunicações, seguros, supermercado, produtos financeiros 
 e gasolina? Sim (0) / Não (1)
4. Procura identificar com regularidade fontes de desperdício 
 e corrigi -las? Sim (0) / Não (1)

(continua)
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(continuação)

Promoção da poupança em família
1.	 Costuma falar de dinheiro com os seus filhos? Sim (0) / Não (1)
2.	 Tem dificuldade em dizer não às solicitações de consumo
 dos seus filhos? Sim (1) / Não (0)
3.	 Costuma levar os seus filhos às compras? Sim (1) / Não (0)
4.	 Incentiva a poupança junto dos seus filhos? Sim (0) / Não (1)

Hábitos comportamentais
1.	 Valoriza os bens materiais? Sim (1) / Não (0)
2.	 Costuma correr para comprar logo as novas tecnologias? Sim (1) / Não (0)
3.	 Utiliza com frequência o cartão de crédito e/ou o descoberto 
 bancário? Sim (1) / Não (0)
4.	 Recorre à Internet para comparar preços (produtos e serviços) 
 antes de os adquirir nos locais habituais? Sim (0) / Não (1)

Poupança no dia a dia:
1.	 Sempre que vai às compras leva uma lista? Sim (0) / Não (1)
2.	 No supermercado compara sempre o preço unitário 
 dos produtos? Sim (0) / Não (1)
3.	 A sua casa está devidamente isolada (janelas, portas)? Sim (0) / Não (1)
4.	 Conhece todas as comissões que o seu banco lhe cobra? Sim (0) / Não (1)

O negócio bancário:
1.	 Tem a noção de como é formada a taxa de juro? Sim (0) / Não (1)
2.	 Sabe relacionar inflação com taxa de juro? Sim (0) / Não (1)
3.	 Sabe o que é o spread e como é determinado? Sim (0) / Não (1)
4.	 Sabe o que é o e ‑banking? Sim (1) / Não (0)
5.	 Culpa o seu banco pelo seu endividamento? Sim (0) / Não (1)

De zero a dez pontos — Com grande probabilidade, encontra ‑se 
numa situação financeira confortável, ou pelo menos controlada. Já 
domina os principais conceitos e regras que envolvem o dinheiro, pelo 
que poderá focar ‑se na aplicação regular dos conceitos e estratégias que 
já conhece, bem como no aprofundamento de outros conceitos e sabe‑
res que lhe poderão abrir outras portas. Falamos, por exemplo, do 
campo da poupança e do investimento, onde poderá conhecer novas 
formas de aumentar o seu património. O livro que tem em mãos será 
uma mais ‑valia neste campo, tendo certamente novas formas de abor‑
dar os problemas e situações do dia a dia.



23

De	onze	a	vinte	pontos — O seu nível de conhecimentos, apesar 
de ser acima da média da população portuguesa (de acordo com o 
inquérito de literacia financeira realizado pelo Banco de Portugal), 
poderá estar a necessitar de alguma atenção. A leitura deste manual terá 
um caráter mais preventivo de situações de alerta para o futuro.

Mais	 de	 vinte	 e	 um	 pontos — Considerando apenas os concei-
tos básicos inerentes ao tema das finanças pessoais e poupanças, 
encontra -se numa situação em que necessita de aconselhamento e 
apoio. Aconselhamos vivamente a leitura do manual que tem em mãos, 
especialmente dos capítulos que se destinam a expor os conceitos onde 
teve uma pontuação mais elevada. Possivelmente terá de estudar um 
pouco e de procurar fazer alterações aos seus hábitos de consumo. No 
entanto, o esforço de leitura deste manual já é um primeiro passo, que 
felicitamos.




