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Paulo Pereira é o presidente da delegação re-
gional da Ordem dos Economistas. Prático e 
objetivo, quando é seu apanágio, não se fica 
pelo ‘politicamente correto’ e, de imediato, 
deteta as razões para as famílias madeiren-
ses não pouparem, ou não o conseguirem 
fazer. Desde logo “porque só nos lembramos 
de poupar precisamente não nos é possível 
fazê-lo”. Ou seja, nas crises temos essa ten-
tação, mas quando efetivamente dispomos 
de meios esquecemos a poupança. 

Mas, no essencial, o economista percebe 
as dificuldades das famílias em entrarem 
pelo caminho da poupança. “Com tão baixos 
rendimentos e com a elevada carga fiscal é 
impossível poupar”, sentencia. 

A terceira razão, e não menos importan-
te, para a dificuldade em amealhar para o 
futuro prende-se com uma espécie de sub-
sidiodependência que por estas alturas vai 
imperado na sociedade, em vez dessa cultura 
de poupança. “As pessoas pensam sempre 
que o senhor governo vai resolver os nossos 
apertos”, constata.

Soluções para o futuro? “É necessária 
educação financeira logo nas escolas”, releva. 
Não resolveria tudo, mas seria um impor-
tante contributo para esse incremento, que, 
forçosamente, terá de ser feito na sociedade.

 
Existe uma cultura de poupança enraizada 
na nossa sociedade?
Cada vez menos existe essa cultura de pou-
pança. Mas, mesmo que houvesse essa ten-
tativa de poupar, a carga fiscal é tão grande 
que deixa pouca margem para que as famílias 
consigam poupar.

 
A cultura de poupança é geracional ou só 
nos lembramos dela em momentos de 
aperto?
Acho que a cultura de poupança é geracio-
nal. Vejo cada vez haver menos educação 
financeira e perceber a importância para a 
sua família e para a própria comunidade. O 

facto de estamos numa sociedade que acha 
que alguém tem de dar, e vai conseguir dar 
de tudo e a todos, transmite uma ideia às 
pessoas de que não é preciso ter poupança 
para acautelar. Porque o coletivo vai cuidar 
de mim. Ou seja, que o Estado vai cuidar de 
mim. E caminhamos para essa fé, que na 
prática não existe…

 
Os nossos pais poupavam mais do que nós?
Poupavam certamente mais do que nós. Por-
que tinham uma consciência que o futuro tem 
de ser acautelado e também havia uma série 
de incentivos à poupança, com uma política 
de taxas de juros, enquanto hoje vemos uma 
política que desincentiva, com taxas de juros 
zero. Além disso, os nossos pais tinham uma 
maior consciência que tinham eles próprios 
que se acautelar. Hoje não, hoje há uma ideia 
na sociedade que não faz mal que nós não 
nos acautelemos, porque podemos confiar 
no senhor governo para cuidar nas minhas 
necessidades básicas de futuro. É uma ques-
tão de fé: vão cuidar de mim na doença, vão 
cuidar de minha na velhice, vão acautelar a 
educação para mim e para os meus filhos, 
mas depois na prática vemos que isso não 
é verdade.

Ainda vamos a tempo de inverter o caminho?
Sim, acredito que ainda vamos a tempo de 
reeducar as novas gerações. É uma questão 
de cada um fazer o seu trabalho para com os 
seus e, enquanto sociedade, entendermos 
educar financeiramente as pessoas. Esse 
modelo deveria começar nas escolas des-
de cedo, em vez de tanta coisa tonta, mutas 
vezes com cadeiras sobre coisas que nem 
merecem ser discutidas, devíamos, sim, dar 
formação desde pequeninhos de educação 
financeira. Quantas pessoas sabem calcu-
lar os juros dos seus empréstimos? Quantas 
pessoas sabem quais são as consequências 
de não ter dinheiro no futuro? Compete-nos 
individualmente essa educação em casa, mas 
também deveria ser feito através do sistema 
educativo da sociedade.

 
Numa economia familiar o que têm as pes-
soas de ter bem presente?
As pessoas antes de mais têm de sobreviver. 
É muito mais fácil falar quando sobra dinheiro 
ao fim do mês e será hipócrita dar conselhos a 
pessoas que nem conseguem que o dinheiro 
chegue até ao fim do mês, para essa sobre-
vivência. Por outro lado, uma coisa que se 
perdeu na sociedade, é essa certeza que é 
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“Só nos lembramos  
de poupar quando  
não o conseguimos fazer”

É necessária uma educação 
financeira logo nas escolas. 
  
As pessoas pensam que  
o senhor governo vai resolver 
os nossos apertos. 
  
Nós somos um pedacinho  
a cigarra já no… inverno.
 
PAULO PEREIRA,  
Ordem dos Economistas

A cultura de poupança foi um legado deixado pelos nossos pais, que se desvaneceu  
porque os incentivos desaparecerem, os rendimentos são baixos e a carga fiscal altíssima.  
E foi sendo substituída por uma cultura em que ‘o senhor governo vai cuidar de nós’.  
A opinião é de Paulo Pereira, em vésperas de mais um Dia Mundial da Poupança.

sempre possível viver um pedacinho abaixo 
dos nossos meios. Por que vamos ter um carro 
mais caro se podemos ter um mais barato? Por 
que vamos gastando dinheiro numa série de 
coisas que não são importantes?
 
Que dicas para essa economia familiar?
Há uma série de despesas que as pessoas 
assumem como fixas e imprescindíveis, mas 
que afinal conseguíamos viver sem elas. E 
esse é um princípio que deve estar presente 
numa economia familiar: cada um deve ten-
tar descobrir quais as despesas que tem e 
que conseguiria não ter para poder começar 
a fazer, devagarinho, o caminho da poupança.

 
Junção de créditos é uma das vias?
A junção de créditos tem de ser estudada caso 
a caso. As junções de crédito o que permite 
muitas vezes é baixar a prestação. Mas ao 
fazê-lo estou a aumentar em muito o prazo… 
e isto tem de ser bem analisado. Desde logo, 
o que vou fazer com essa baixa de prestação. 
Se com essa folga eu vou voltar a consumir e 
a me endividar, então eu não resolvi nada e se 
calhar ainda fico pior.

 
Aprendemos com as crises?
É sempre muito difícil poupar, porque temos 
rendimentos baixos e o Estado leva-nos bas-
tante. Mas, é sempre uma boa altura para co-
meçar, mas essas conversas vindas em tem-
pos de aperto, tornam-se sempre mais difícil… 
até parece que andamos a gozar com essas 
pessoas. A lição que se pode retirar, é que se 
nos momentos de crise conseguimos controlar 
as nossas despesas, então quando ela passar 
deveríamos manter esse patamar. Agora, nos 
lembrarmos de poupar quando não o conse-
guimos fazer, não é possível. Somos um pe-
dacinho a cigarra já no… inverno.



Quase metade dos portugue-
ses (48%) afirma poupar menos 
devido ao impacto da pandemia, 
embora mais de um terço assu-
ma que a crise sanitária está a ter 
um efeito positivo nos seus gas-
tos, segundo um estudo divul-
gado pela Intrum. As conclusões 
integram uma edição especial do 
EPCR 2020 - European Consu-
mer Payment Report, White Paper 
covid-19, que revela o impacto fi-
nanceiro da pandemia nos consu-
midores e nas suas finanças pes-
soais. Segundo o estudo divulgado 
pela empresa de serviços de ges-
tão de crédito e que abrange 24 
países europeus, incluindo Portu-
gal, 39% dos europeus inquiridos 
afirmam que poupam "significati-
vamente menos dinheiro" para o 
futuro do que antes da pandemia.

Em Portugal, quase metade 
(48%) diz estar a poupar menos, 
sendo o 5.º país da lista nesta si-
tuação, liderada pela Polónia, Hun-
gria e Itália, com 65%, 56% e 53%, 
respetivamente.

Por outro lado, para mais de 
um terço (36%) dos inquiridos 
nos 24 países europeus, a pan-

demia teve um resultado positivo 
nos seus gastos financeiros, com 
a redução de compras na área do 
turismo (viagens e férias), roupas e 
alimentação, passando a focarem 
as despesas em bens de primeira 
necessidade.

Portugal encontra-se em 8.º 
lugar desta lista de países, com 
uma percentagem de inquiridos de 
38% a considerarem que a pande-
mia teve um impacto positivo nos 
seus gastos diários.

No topo da lista está a Estó-
nia, com 65% dos entrevistados 
a assumirem o efeito positivo nas 
contas diárias, seguida pela Fran-
ça (47%) enquanto no lado oposto 
está a Hungria com 21% e a Di-
namarca, Alemanha e a Áustria, 
todas com 23%.

Os jovens dos 18 aos 21 anos 
(40%) foram quem gastou me-
nos dinheiro devido à pandemia, 
percentagem semelhante à faixa 
etária dos 22 aos 37 anos (39%), 
destaca a Intrum.

O estudo baseou-se em res-
postas de cerca de 4.800 consu-
midores e foi realizado em maio 
em 24 países europeus.

5.º do ranking europeu 
entre os que menos poupam

Indicadores apontam  
para uma poupança forçada

DICAS ‘DOUTOR FINANÇAS’

GERIR ORÇAMENTO FAMILIAR

A forma mais fácil de controlar o dinheiro 
é saber como está a ser gasto e o melhor 
processo é apontar todas as contas. Basta 
dividir uma folha ao meio e durante o mês 
ir somando, de um lado o que ganha e do 
outro onde gastou. No final do mês, será 
mais fácil perceber, por exemplo, qual o 
esforço financeiro da família com a casa 
(empréstimo, luz, água, etc), uma fatia que 
não deverá ultrapassar os 35% a 40% do 
orçamento mensal.

CRIAR FUNDO DE EMERGÊNCIA

TODOS devemos ter uma poupança para 
um imprevisto: desemprego, doença 
súbita, acidente ou outra qualquer 
situação de emergência. É dinheiro que 
deve estar disponível e ser suficiente para 
manter o nível de despesa, pelo menos, 
durante meio ano. Deveremos somar as 
despesas mensais e multiplicar esse valor 
por seis, para calcular quanto deve manter 
num fundo de emergência.

IR ÀS COMPRAS SEM FOME

COMECE a levar marmita para o trabalho, 
pode poupar até 500 euros por ano. No 
supermercado, um dos conselhos mais 
antigos é não ir com fome às compras. 
Sempre que possível, faça uma lista com o 
que precisa de comprar e olhe sempre para 
todas as prateleiras, não se prenda pelas 
que estão ao nível dos olhos, lembre-se 
que há preços para todas as carteiras. 
Estude a possibilidade de ter em casa uma 
horta com ervas aromáticas.

PARTILHA DE TRANSPORTE

COMECE a partilhar o carro, em família 
ou entre colegas de trabalho. Quando os 
horários não coincidirem, aproveite a hora 
que chega mais cedo para ler um livro, 
aprender uma nova língua numa app, 
ver uma série, ler o jornal, entre outras 
atividades. Opte por uma condução mais 
económica, modere a velocidade e a 
utilização do ar condicionado. Na hora 
de comprar, pondere um automóvel em 
segunda mão em vez de novo.

POUPAR NA ENERGIA

O primeiro passo para a poupança começa 
pela redução dos consumos, com tarifas 
bi-horárias, lâmpadas mais eficientes, 
substituir caixilhos e janelas, desligar 
aparelhos em standby, colocar dispositivos 
eficientes nas torneiras e autoclismos. O 
segundo passo é renegociar os contratos, 
adaptar os serviços aos consumos, rever 
os fornecedores da eletricidade, água, gás 
e telecomunicações.

Portugueses querem pou-
par para a reforma, mas mais 
de metade não têm capacida-
de financeira Estudo da Insu-
rance Europe revela que o nú-
mero de portugueses que não 
estão a poupar para a reforma 
está acima da média europeia.

Mais de metade dos portu-
gueses (53%) não têm capa-
cidade de poupar para a refor-
ma, de acordo com o estudo da 
Insurance Europe, que sinali-
za que Portugal está acima da 
média europeia entre os que 
não poupam para a reforma.

Querer mas não conseguir 
poupar para a reforma

Há um conjunto de indicadores que ajudam a 
perceber que está cada vez mais complicado 
para as famílias portuguesas, e madeirenses, 
naturalmente, conseguirem colocar em mar-
cha planos de poupança. Os mais recentes 
dados são disso prova, com os portugueses 
no fundo a constatarem que querem, mas 
que não conseguem poupar.

Uma das dicas de como incentivar essa 
poupança será um destino a esse dinheiro. 
Criar um foco.  Pode ser para o fundo de 
emergência, para as férias, para trocar de 
carro, para amortizar os créditos, uma for-
mação ou mesmo para a reforma. Todavia, 
o certo é que o que resta no final do mês, 
como foco ou sem foco, não permite gran-
des sonhos.

Uma forma de poupar, poderá passar pe-
la renegociação do crédito habitação, com 
forte peso no orçamento familiar. De resto, 
estima-se em cerca de 390 mil as famílias 
que pediram crédito à habitação nos últimos 
oito anos que podem aproveitar a ‘guerra de 
spreads’ para poupar milhares de euros mu-
dando de banco. Com a redução da prestação 
é também possível aumentar o prazo do con-
trato, uma solução que permite ter uma fol-

ga orçamental que pode ser canalizada para 
pagar outras despesas, abater dívidas, evitar 
possíveis situações de incumprimento ou até 
mesmo reforçar a poupança. No entanto, esta 
opção implica aumentar o prazo do crédito e, 
por consequência, haverá mais juros a pagar. 
No fim do contrato, poderá pagar mais pelo 
crédito habitação. Tudo contas a fazer.

A crise pandémica, que vai dando lugar já 
a uma enorme crise financeira, com aumento 
exponencial do desemprego, tão não irá fa-
cilitar. E sabe-se, também, que no segundo 
trimestre deste ano, houve um decréscimo 
de deslocações na ordem dos 64%, e dentro 
das realizadas 99,4% das deslocações cor-
responderam a viagens em território nacional, 
diminuindo 59,1% face a igual período do ano 
anterior. As viagens turísticas com destino ao 
estrangeiro foram praticamente nulas (0,6% 
do total), totalizando 12,4 mil (-98,5%). Re-
flexos naturais de uma pandemia mas tam-
bém do corte que os portugueses vão sentido 
na carteira.

Sinal de poupança, força ou não, pode ser 
também o monitor que constituiu os levan-
tamentos na rede Multibanco: caíram 13% no 
primeiro semestre deste ano, para 13,6 mil 

milhões de euros, face aos 15,7 mil milhões 
registados em igual período do ano passado.

A SIBS entidade que gere o Multibanco indi-
cou ainda que “no segundo trimestre de 2020, 
foram realizados levantamentos no valor de 
6,2 mil milhões de euros, menos 24% do que 
os 8,2 mil milhões de euros relativos ao se-
gundo trimestre do ano passado”.

A empresa indicou ainda que “o relatório 
e contas da SIBS referente a 2019 contabi-
lizava um total de 362 mil TPA [terminais de 
pagamento automáticos] no final do ano, de-
monstrando o interesse dos consumidores em 
realizar pagamentos eletrónicos e a resposta 
dos comerciantes a essa exigência”.

No primeiro semestre deste ano, estes 
equipamentos eram cerca de 373 mil, dis-
se a SIBS, acrescentando que “entre 2017 e 
2019, o número de TPA registou um cresci-
mento médio anual de 7%”.

No primeiro semestre deste ano, fo-
ram efetuadas mais de 717 milhões de 
operações nos ATM e TPA da Rede Mul-
tibanco, num total de 36 mil milhões de 
euros, adiantou a SIBS.

Falta de dinheiro ou vontade de ten-
tar poupar mais qualquer coisa, pode 
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