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Poupança
atinge
valor recorde
neste século



Portugueses dobram
taxa de poupança em
apenas cinco anos
• E necessário recuar 20 anos
para encontrar um nível de aforro
mais elevado do que o atual
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As famílias estão a poupar
cada vez mais, e no espaço
de cinco anos passaram a

guardar praticamente o
dobro do dinheiro, com a
taxa de poupança atual a

alcançar o valor mais ele-
vado desde 1993.

No
segundo trimes-

tre deste ano, os

portugueses esta-
vam a amealhar

13,6% do seu rendimento dis-

ponível, o equivalente a 16,7
mil milhões de euros no espa-

ço de um ano móvel termina-
do em junho. Este valor está
muito acima dos 7% regista-
dos em 2007, o valor mais bai-

xo desde 1962 (7,5% ) , segun-
do os dados do Instituto Na-
cional de Estatística (INE)

compilados pela Pordata.
Os economistas consulta-

dos pelo JN/Dinheiro Vivo
consideram que o aumento
da poupança pelos portugue-
ses deve-se essencialmente
à incerteza sobre o futuro do

país, devido à crise económi-
ca e social, que provocou um
aumento de 4,5% do nível
de poupanças desde 2011,
ano em que Portugal foi res-

gatado.
"Esta poupança deve-se à

falta de crédito, o que levou
as pessoas a mudarem os seus

hábitos de vida. Mas também
existe aqui o medo do futu-
ro, a poupança é sempre fei-
ta face ao temor de uma si-

tuação imprevista", explica
João César das Neves.

O aumento do risco em re-
lação ao futuro gerou um
efeito de precaução nos por-

tugueses, como sublinha Ba-

gão Félix, ex-ministro das Fi-

nanças. "As pessoas estão re-

ceosas, o que leva a uma re-
tração do consumo. Primei-

ro, porque têm menos di-
nheiro. Segundo, porque
existem mais riscos e as pes-
soas têm mais medo. Isto
leva a um aumento da pou-
pança sobre o rendimento."

Mas, com uma queda de

6,7% no consumo individual
desde 2011, poderia a aplica-
ção destas poupanças ajudar a

economia no regresso ao cres-
cimento? "Sair da crise com
base num aumento do consu-
mo quase de certeza que se
iria traduzir-se num regresso
aos desequilíbrios externos e

ao aumento do endividamen-
to externo, que foi o que nos
trouxe até aqui", disse Luís

Aguiar-Conraria da Universi-

dade do Minho, co-autor do
estudo "A poupança em Por-

tugal". Também João Duque,
presidente do ISEG, não acre-
dita nesta via e relembra que
mais consumo implica mais

compras ao exterior.
Os economistas acreditam

que no próximo ano os portu-
gueses vão continuar a pou-
par, mas a um ritmo menos
elevado devido à austeridade

prevista no Orçamento do Es-

tado. "É previsível que o au-
mento da poupança não dê
um salto tão grande como
este", considera Bagão Félix.
Também Luís Aguiar-Conra-
ria aponta para uma maior re-

tração. "Em 2014, deverão

poupar um pouco menos, na-
turalmente". •



//NOVA POUPANÇA

Famílias
podem lucrar
comprando
dívida
do Estado

O DIA Mundial da Poupança,
que se celebra hoje, é assina-
lado com o lançamento de
um novo produto do Estado
direcionado para as famílias:
os Certificados do Tesouro

Poupança Mais (CTPM).
Com um investimento míni-
mo de mil euros será possível
ter acesso a taxas de juro bru-
tas crescentes até aos 5% nos
últimos dois dos cinco anos
de vida do produto.
AFORRO
Outro instrumento de dívi-
da criado com o objetivo de

captar a poupança das famí-
lias são os Certificados de
Aforro. Com um prazo de dez

anos, a taxa de juro bruta é

determinada mensalmente.
Para novas subscrições de
Certificados de Aforro Série
C em Outubro, a taxa foi fi-
xada em 3,189% . A esta taxa
é acrescido um prémio de

2,75%, o qual manter-se-á
em vigor até 31 de dezembro
de 2016.
DEPÓSITOS A PRAZO
Quem tem vindo a perder
terreno para os certificados

são os depósitos a prazo, ten-
do em consideração as baixas
taxas de juro oferecidas pelas
instituições financeiras. Para
encontrar o depósito que me-
lhor se adequa ao seu perfil,
deverá ter em consideração
vários fatores: o montante
que pretende investir, o pra-
zo do investimento e, o mais

importante, a taxa de juro
oferecida.

AÇOES
Outra opção, mas mais arris-

cada, são as ações. Entrar e

apostar no mercado de capi-

tais não é para qualquer um e

deve estar atento não só a no-
tícias macroeconómicas, mas

igualmente as relacionadas
com empresas.

FUNDOS
Os fundos de investimento
são igualmente instrumen-
tos de poupança que resul-
tam da agregação e aplicação
de poupanças de entidades
individuais e coletivas num
determinado ativo.

TIAGO FIGUEIREDO SILVA

Boonzi Trata-se de um software de ges
tão de finanças pessoais, desenvolvido

por uma empresa portuguesa, com a par
ticularidade de importar automaticamen
te e de forma não invasiva os extratos
bancários do utilizador. O software pode ser adquirido
em qualquer parte do mundo e é compatível com qua-
se todos os bancos que têm homebanking.

YNAB O Vou Need a Budget (YNAB) é um
dos melhores programas de gestão de fi-
nanças pessoais. Uma das vantagens é a

possibilidade de gerir o seu orçamento
utilizando diversos dispositivos (funciona
tanto em Android como no iOS). Assim, quando faz
uma compra, pode introduzir os dados na aplicação do

telemóvel e ela sincroniza com a do computador.

eßudge Criado pela Research & Design, é

gratuito e corre nos sistemas Android e

iO. Segundo uma análise da Deco, trata-se
de um ferramenta de gestão de despesas
oferecida pelo Best Bank e é muito com-
pleta. Além das operações básicas de registo e análise

das despesas, permite anexar uma fotografia e a geo-
localização a cada despesa.




