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Defina o seu objetivo de poupança. Pretende 
constituir um fundo de emergência para 
acomodar o impacto financeiro de uma 
situação imprevista? Está a planear a compra 
de um bem ou serviço? Vai fazer uma viagem, 
comprar um carro ou uma casa? Quer poupar 
para a reforma? A seleção do produto onde 
vai aplicar a sua poupança deverá ser feita em 
função do seu objetivo.  

Saiba qual a liquidez do produto em 
que aplica a sua poupança. Há que ter 
atenção a um eventual período de 
imobilização do capital aplicado, ou a 
condições de resgate mais 
penalizadoras. 

Lembre-se de que, em regra, quanto 
maior a rendibilidade esperada de uma 
aplicação financeira, maior o nível de 
risco assumido.


Conheça as características das 
aplicações escolhidas e avalie 
previamente os seus riscos.

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões (ASF) reconhece a importância da poupança 
dos consumidores portugueses, não apenas numa 
perspetiva de crescimento económico, mas também 
por estar estreitamente relacionada com o bem-estar 
individual e familiar. 



Os resultados do 3.º Inquérito à Literacia Financeira da 
População Portuguesa demonstram que a 
proatividade na aplicação da poupança aumentou  
comparativamente a 2015 e também subiu a 
percentagem de pessoas que demonstram confiança 
no planeamento da reforma, bem como aquelas que 
referem que irão financiar a sua reforma através de 
um plano de poupança ou de um fundo de pensões 
constituído pela empresa onde trabalham.



Os planos de poupança e os fundos de pensões 
constituem produtos vocacionados para a captação 
de poupança de médio e longo prazo, constituindo 
um importante complemento para a reforma.


Antes de aplicar a sua poupança, fique a 
par das dicas que preparámos para si:

Lembre-se de que não deve colocar 
todos os ovos no mesmo cesto, é 
importante ponderar a diversificação 
das aplicações financeiras.


Acompanhe o comportamento das 
aplicações de poupança ao longo do 
tempo e compare-o com alternativas 
disponíveis no mercado.


O Portal do Consumidor da ASF permite 
aceder a um conjunto diversificado de 
informação sobre os produtos de 
poupança do setor segurador e de 
fundos de pensões, numa linguagem 
clara, simples e acessível. 



Visite o Portal do Consumidor da ASF e 
conheça a nossa brochura informativa 
sobre Planos de Poupança.


Portal do Consumidor 

Existe uma grande diversidade de produtos 
no mercado. Há produtos que garantem o 
capital investido e a remuneração e outros 
que não garantem nem uma coisa nem outra. 
Por essa razão, é muito importante que 
verifique se o produto é adequado ao seu 
perfil de risco. 

https://www.asf.com.pt/isp/PortalConsumidor
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/41FBA3BA-7062-433F-970A-322DC596CA71/0/Brocura_Digital_PP_DC.pdf

