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A nossa estratégia base de fundos 
RENDEU  9,2% em média anual, nos 
últimos 5 anos. Pode aceder através  
da parceria com a Optimize a partir  
de 10 euros.

Mais lidos no portal financeiro

ALOJAMENTO LOCAL, SIM, MAS COM REGRAS 
Desde o início de julho que as plataformas  
de alojamento local só podem aceitar 
habitações para esse fim que façam parte 
do Registo Nacional do Turismo. Ou seja, que 
estejam legalizadas. Explicamos como fazer.

ALVES RIBEIRO PPR RENDEU MAIS DE 18% 
Uma das nossas soluções para planos  
de poupança-reforma rendeu 18,4% ao ano.  
A escolha é simples: se tem menos de 56 
anos, opte pelo nosso protocolo com o Alves 
Ribeiro PPR; se estiver acima desta idade,  
a eleita deve ser a Lusitânia Poupança 
Reforma PPR.

Não perca as últimas análises 
da PROTESTE INVESTE 
em www.deco.proteste.pt/investe

Editorial
Cláudia Maia

Mil edições. Mil tardes e noites mal dormidas em fecho, à 
procura da palavra certa, do conselho adequado, dos da-
dos financeiros mais atualizados... Ao longo de 22 anos, 
a equipa da PROTESTE INVESTE trabalhou diariamente 
para levar até si informação clara e rigorosa, baseada em 
análises independentes, que culminam na revista que ago-
ra tem nas mãos. 
Durante duas décadas, esta publicação foi também uma 
voz ativa no mercado financeiro. Questionou e contribuiu 
para o fim de práticas comerciais desleais e investimentos 
duvidosos. Foi responsável pelo fim das comissões abusi-
vas nos planos de poupança-reforma. Propôs regras mais 
transparentes que acabariam por tornar-se em letra de lei, 
como a ficha de informação normalizada nos depósitos. 
Combateu, e continua a combater, as comissões bancárias 
excessivas. E esteve na linha da frente na defesa dos peque-
nos investidores do BES. 
Mas não só. Atenta às necessidades dos consumidores e 
à falta de respostas sérias do mercado nalguns setores, a 
PROTESTE INVESTE negociou produtos financeiros com 
condições vantajosas e exclusivas para subscritores da pu-
blicação. Os fundos de investimento ou o “supermercado” 
de fundos online que negociámos com o Banco Carregosa 
e com o Banco Invest, anunciados na página 23 desta edi-
ção, são um exemplo. Há outros.
Para estarmos cada vez mais próximo de cada consumidor, 
criámos uma linha de atendimento especializada em in-
formação financeira, bem como comparadores online que 
ajudam a escolher o investimento mais adequado a cada 
perfil. E a revista, habitualmente disponível em papel, pas-
sou a chegar também em formato digital, através da app 
DECO PROTESTE Revistas, para que possa consultá-la gra-
tuitamente a qualquer hora e em qualquer lugar, no tablet 
ou no telemóvel. 
A promoção e defesa dos direitos dos pequenos investido-
res está-nos no ADN. E é para eles e com eles que quere-
mos continuar a trabalhar e a crescer por mais mil edições. 
Obrigada por fazer parte desta viagem.

Envie-nos os seus comentários 
editorial@deco.proteste.pt

OBRIGADA POR FAZER 
PARTE DESTA VIAGEM

Destaques desta edição • Vantagens e serviços para asso    ciados • Atualidade em revista



w
w

Os nossos leitores enfrentam hoje um mundo diferente,  
com mais riscos, mas também oportunidades

O ESTADO DA POUPANÇA
MUNDO
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Comparar os números de 1995 e 2017 
mostra bem o que mudou para os in-
vestidores desde o nascimento da PRO-
TESTE INVESTE. A inflação era mais 
elevada do que agora, mas os juros dos 
depósitos a prazo e dos Certificados 
de Aforro mais que a compensavam. 
Atualmente, consegue-se no máximo 
1,3% numa conta a 12 meses, mas mui-
tos depósitos ficam próximos de zero. 
Se o aumento da dívida pública pesou 
nos impostos cobrados aos portu-
gueses, também deu origem 
a novos produtos, como 
os Certificados do Te-
souro e as Obriga-
ções do Tesouro 
de Rendimen-
to Variável.

Nos fundos de investimento, as oportu-
nidades decuplicaram. A nossa seleção 
passou de 130 para  cerca de 1400 fun-
dos, mas a oferta total é mais elevada. 
Aliás, acrescentando os Exchange Tra-
ded Funds (ETF), são vários milhares de 
produtos por onde pode escolher.
O ouro e o petróleo estão mais caros,  
mas longe dos valores máximos. Im-
parável está a bolsa de Nova Iorque, 

com o Dow Jones em recordes e perto 
dos 21 mil pontos.
Em 2002, Portugal disse adeus ao es-
cudo e sofreu uma grave crise em 2011. 
As bolsas mundiais foram abanadas 
pela queda das Dotcom, os ataques 
do 11 de setembro e a economia global 
quase soçobrou no rescaldo da crise 
do subprime americano. E se o ren-
dimento per capita dos portugueses 
mais do que duplicou, eles poupam 

cada vez menos, numa altura em que 
as perspetivas de  uma reforma 

confortável são menos ri-
sonhas (pág 6). Há que 

buscar as melhores 
oportunidades 

para enfrentar 
os novos de-

safios.
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Fontes: Fundo Monetário Internacional, Datastream

1995 2017

TAXA DE INFLAÇÃO  Taxa média
 em % 

1,64,0
DÍVIDA PÚBLICA Em percentagem

do PIB

59,1 125,8

4 534 20 773
PontosBOLSA DE NOVA IORQUE Euros por 

gramaOURO

9,2 36,7

RENDIMENTO  PER  CAPITA Euros

8 880 18 553
JUROS DOS DEPÓSITOS A PRAZO  

1,3%8,0%
Em
% Nº DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO
Acompanhados
pela 
Proteste
Investe

130 1400

Euros
por litroPETRÓLEO

0,08 0,307,9% 0,5%

JUROS DOS CERTIFICADOS DE AFORRO  Em
% DESEMPREGO Em

%

9,7%7,2%

As taxas de juro 
quase nulas são 
agora o principal 

desafio dos 
aforradores



REFORMADO E MAL PAGO
Análise

ESCOLHA  
DOS LEITORES

Os leitores votaram e escolheram 
o futuro das reformas como um 

dos temas principais desta edição: 
quanto vamos receber a menos? Como 

podemos compensar essas perdas? 
Veja os nossos conselhos para 

salários atuais de 1500 
e de 3000 euros
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Já devia ter começado a poupar
Perante estes cenários, para manter o mes-
mo nível de rendimento quando chegar à 
idade da reforma, tem apenas uma solução: 
começar a poupar o quanto antes. Essa é a 
constatação que resulta da segunda parte 
das nossas simulações. No quadro, apre-
sentamos também as simulações do mon-
tante que deve acumular numa poupança 
individual para que, ao atingir a reforma 
aos 68 anos (e porquê esta idade? Veja o 
texto da página 8), consiga manter o mes-
mo rendimento por mais 10 anos. Ou seja, 
até aos 78, e dessa forma compensar a per-
da de rendimento das pensões do sistema 
público. 
Por último, partindo do valor do pé-de-
-meia que deverá ter na idade de reforma, 
calculámos quanto teria de poupar por mês 
até essa idade em dois produtos diferentes: 
um a render 4% (semelhante ao rendimen-
to passado da nossa Escolha Acertada de 
seguro PPR com capital garantido) e outro 
a render 9% (semelhante ao rendimento 
anual passado da Escolha Acertada do PPR 
sob a forma de fundo). Para estas contas, 
utilizámos duas calculadoras que constam 
do nosso portal financeiro. Poderá tam-
bém efetuar estas simulações, ou outras, 
de acordo com o rendimento que pretende 
obter, no nosso portal em “Formação/To-
das as ferramentas”.
Na ferramenta “Cálculo da renda mensal” 
definimos uma inflação de 2% para duas 
aplicações a 10 anos, uma a render 4% e 
outra a render 9% ao ano. E, por tentativas, 
chegámos aos valores aproximados de uma 
renda mensal que iria compensar as respe-
tivas perdas em cada um dos seis cenários. 
Por exemplo, quem tem um salário atual de 
1500 euros e está a 20 anos da reforma, vai 
ter, de acordo com o cenário que traçámos, 
uma perda de rendimento de 638 euros. As-
sim, necessita de um montante de 69 500 
euros à data da reforma, aplicado a 4%, 
para poder receber mensalmente nos 10 
anos seguintes um valor que iguale aquela 
perda. Mas para atingir esses 69 500 euros 
tem de aplicar 237 euros por mês durante 
os 20 anos que faltam (desde que aplicados 
a 4%) ou então 112 euros, se aplicados ao 
rendimento anual de 9%. Esse resultado é 
obtido com o simulador “Cálculo da pou-
pança mensal”.
E por que escolhemos estes dois rendi-
mentos possíveis, a 4% e 9%? Porque são 

próximos do rendimento anual obtido 
pelas duas escolhas Acertadas de PPR nos 
últimos três anos: o seguro com garantia de 
capital Lusitânia Poupança Reforma PPR 
obteve 4,2% ao ano e o fundo sem capital 
garantido Alves Ribeiro PPR obteve 9,2% 
ao ano.

Poupanças difíceis
Mesmo que opte pelos melhores produtos 
do mercado, ou seja, as nossas Escolhas 
Acertadas, será muito difícil compensar as 
perdas de rendimento se começar tardia-
mente a poupar para a reforma. Por exem-
plo, se olharmos para os cenários de quem 
se tenciona reformar dentro de cinco anos, 
o esforço de poupança mensal é enorme: 
quem tem um salário de 1500 euros teria 
de pôr de parte 858 euros se optasse por 
aplicar no produto a 4% ou 613 euros, se 
o produto rendesse 9% ao ano, o que re-
presentaria uma fatia muito elevada do 
salário. Tal poupança mensal seria muito 
difícil de concretizar, já que também é ne-
cessário acautelar as despesas do dia-a-dia. 
Ao iniciar a poupança para a reforma muito 
tarde, já depois dos 60 anos, nem sequer re-
comendamos um produto sem garantia de 
capital, o que lhe deixa apenas a hipótese 
do seguro de capitalização, cuja poupança 
mensal representaria um esforço superior 
a 50% do salário. 
Por isso, não deixe a poupança para a refor-
ma para quando já estiver a ver a data ao 
perto. Será quase impossível compensar a 
perda de rendimento, a menos que tenha 
outros bens (por exemplo, imóveis ou ren-
das de imóveis). A menos que opte, caso te-
nha condições físicas e mentais para isso, 
por se reformar mais tarde, aproveitando 
uma bonificação ou continue a trabalhar 
depois da reforma (veja o texto na página 8).

H 
á quantos anos ouve falar na fa-
lência dos sistemas de segurança 
social? Saiba, antes de mais, que se 
está em idade ativa, mas ainda lhe 

faltam alguns anos para “pendurar as chu-
teiras”, a perda de rendimento que o espera 
poderá andar na ordem dos 30%. 
Fizemos seis simulações de cálculo da pen-
são de reforma: três para quem tem um sa-
lário mensal de 1500 euros e as outras três 
para quem recebe atualmente 3000 euros 
por mês. 
Também definimos valores fictícios para 
os anos que passaram, mas tendo em conta 
carreiras progressivas e sem sobressaltos, 
como situações de desemprego. Para outras 
realidades, os cálculos vão dar resultados 
diferentes.
As três simulações referem-se a quem ten-
cione reformar-se dentro de cinco, 10 e 20 
anos. Assumimos aumentos anuais de sa-
lário na ordem dos 2% e chegámos ao valor 
que irá obter à data da reforma, bem como 
à pensão que daí resultaria, como pode ver 
no quadro na página 8. 
Depois, calculámos a diferença e chegámos 
ao valor da perda de rendimento. Por exem-
plo, quem ganhe atualmente um salário de 
3000 euros e tencione reformar-se dentro 
de 10 anos, nos nossos pressupostos, que 
são meramente teóricos e a título de exem-
plo, terá um salário de 3675 euros e uma 
pensão de 2553 euros. Assim, há uma clara 
redução, cerca de 30% do rendimento. Nos 
restantes cenários, as perdas são as mes-
mas, em termos relativos. Por uma questão 
de simplificação, estamos sempre a falar de 
valores brutos, não consideramos nestas 
simulações a retenção na fonte para efeitos 
de IRS, que variam consoante as situações 
(casado, não casado, único titular ou dois 
titulares, com ou sem dependentes), nem 
as contribuições para a Segurança Social.
Seja como for, há uma conclusão que salta 
à vista no quadro da página 8 com as várias 
simulações: prepare-se para uma redução 
substancial do seu rendimento... 

Quem recebe hoje 1500 
euros tem de aplicar 237 
euros por mês durante 
20 anos para compensar 
a perda de rendimentos

30% 
É o valor da perda de rendimento  
que o espera quando começar  
a receber a pensão

9,2% 
de rendimento ao ano no nosso 
protocolo com a Alves Ribeiro PPR 



ESCOLHA DOS 
LEITORES
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
Já sabemos que vamos perder rendimentos. 
A questão é, se não tivermos dinheiro para 
aplicar, como podemos diminuir essa diferença? 
As opções não são muitas

    REFORMA
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A atual idade para  
a reforma é de  
66 anos e 3 meses  
e o trabalhador  
deve ter 15 anos  
de descontos

Sabia que não existe uma data precisa 
que o obrigue a reformar-se? Enquan-
to pretender, e desde que esteja capaz, 
pode manter-se no ativo. A entidade pa-
tronal não pode forçá-lo a retirar-se. Mas, 
e há sempre um “mas” nestes casos, caso 
o trabalhador não se reforme quando 
chegar à idade própria para isso, assim 
que atingir os 70 anos, o seu contrato 
transforma-se num vínculo a termo, com 
a duração de seis meses, renovável. Se 
não o quiser renovar, o empregador tem 
de avisar o trabalhador com 60 dias de 
antecedência em relação à data da reno-
vação. E até pode acontecer que o traba-
lhador se reforme ao atingir a idade legal, 
começando a receber pensão, e continue 
a trabalhar para a mesma empresa. A lei 

não o proíbe.

Contribuições e prazos de garantia
E qual é a idade atual para a reforma? Por 
lei, 66 anos e 3 meses, desde que o traba-
lhador satisfaça o chamado prazo de ga-

QUANTO POSSO PERDER?
SIMULAÇÃO

SALÁRIO ATUAL 1500 euros 3000 euros

REFORMA DENTRO DE... 5 anos 10 anos 20 anos 5 anos 10 anos 20 anos
Salário no momento da reforma 
(pressupondo um aumento  
de 2% ao ano)

1656 1828 2229 3312 3657 4458

Valor da pensão mensal 1163 1294 1591 2307 2553 3134

Perda de rendimento mensal -493 -535 -638 -1006 -1104 -1324

Aos 68 anos pretende manter o mesmo rendimento até aos 78 anos

Com uma aplicação a render 4%, 
necessito acumular... 54 000 58 500 69 500 109 700 120 400 144 300

Tenho que poupar por mês... 858 442 237 1742 910 492

Com uma aplicação a render 9%, 
necessito acumular... 43 500 47 000 56 000 88 000 96 500 116 000

Tenho que  poupar por mês... 613 277 112 1240 568 232

Veja os cenários que traçámos a cinco, 10 ou 20 anos 
de distância da reforma

Está na casa dos 40? Menos de 100 
euros por mês é pouco
Não conhecemos exatamente o valor 
mensal que os aforradores portugueses 
aplicam nos produtos de poupança para 
a reforma, mas vamos supor que muitos 
colocarão de parte cerca de 50 euros. Face 
às perdas de rendimento que calculámos, 
o ideal será reforçar a sua poupança men-
sal para valores superiores a 100 euros. E 
quanto mais cedo iniciar essa poupança, 
melhor. Não tem de fazê-lo necessaria-
mente num PPR. Poderá começar aos 30 
anos com uma carteira diversificada de 
fundos pois, como ainda lhe falta muito 
tempo até à reforma, poderá tirar partido 
do potencial de rendimento das bolsas. Se 
já estiver na casa dos 50 anos, terá de pou-
par mais de 400 euros por mês na nossa 
Escolha Acertada de PPR de capital garan-
tido ou mais de 200 no fundo PPR eleito 
sem capital garantido.
Aconselhamos os aforradores a estarem 
atentos ao rendimento das aplicações 
que subscrevem. Depósitos não são segu-
ramente a aplicação indicada para pou-
panças de longo prazo, como a reforma, 
já que o rendimento é muito baixo. Muitos 
PPR também apresentam rendimentos 
dececionantes. Se já tem um, compare-o 
com os melhores do mercado e verifique 
qual o produto mais indicado para o seu 
perfil em www.ganhemaisnoppr.pt. Não 
se acomode e transfira para o PPR reco-
mendado.  
Não pretendemos assustar os nossos lei-
tores com os cálculos apresentados, até 
porque são baseados em muitas hipóteses 
e devem ser considerados como exercíci-
os teóricos. Aliás, o próprio rendimento 
das aplicações sugeridas é baseado no 
passado. 
Independentemente dos valores calcu-
lados, a mensagem a reter é muito clara: 
conte com uma diminuição significativa 
de rendimento no momento da reforma 
face ao seu salário e, caso pretenda man-
ter o nível financeiro, comece a poupar o 
quanto antes. Se não puder aplicar 100 ou 
200 euros, consoante o seu nível salarial, 
aplique 50 euros e comece mais cedo. 
Se antes se aconselhava um PPR a partir 
dos 40 anos, hoje a mensagem é bastante 
diferente: programe a sua reforma antes 
dessa idade. Só assim poderá minimizar a 
perda de rendimento das pensões.¬
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rantia: 15 anos com descontos. Para esse 
prazo podem contar períodos contributi-
vos noutros regimes de proteção social, 
nacionais ou estrangeiros, se não foram 
simultâneos, com momentos em que 
houve descontos para o regime geral de 
Segurança Social. Em 2018, a idade será 
aumentada um mês, passando para 66 
anos e 4 meses. E a tendência será para 
o alargamento ao longo dos próximos 
anos. Segundo as previsões da própria 
Segurança Social, previsivelmente, daqui 
a duas décadas, a idade poderá passar a 
68 anos e seis meses, tendo em conta o 
aumento da esperança média de vida. 
Quem tenha descontado para o regime 
geral de Segurança Social e para a Caixa 
Geral de Aposentações pode solicitar a 
atribuição de uma pensão unificada. A lei 
garante que nunca ficará a receber me-
nos do que resultaria da soma das duas 
pensões a que teria direito.

Cálculo
As fórmulas para fazermos estas contas 
são complexas e variam com o momento 
em que nos inscrevemos na Segurança 
Social, o número de anos com contribu-
ições e o valor da chamada remuneração 

6% 
Por ano é quanto perde  
se decidir antecipar a reforma

43 
anos de descontos permitem  
a antecipação da reforma,  
sem penalização, em um ano
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de referência. Esta obtém-se a partir da 
totalidade das retribuições anuais e do nú-
mero de anos com contribuições. Ou seja, 
corresponde, aproximadamente, à média 
dos salários que recebeu ao longo da sua 
carreira contributiva. 
O cálculo é diferente para quem se inscre-
veu e começou a descontar até final de 
2001. Os últimos anos de trabalho conti-
nuam a ter maior influência no valor da 
pensão, mas já estão bem longe os tem-
pos em que esta resultava do apuramento 
dos 10 melhores dos últimos 15 anos da 
carreira contributiva.
Se pretender ter uma ideia do que virá a 
ser o valor da sua pensão, pode utilizar o 
simulador no site da Segurança Social Di-
reta (www.seg-social.pt/simulador). Pode 
verificar quanto receberia se pretendesse 
retirar-se hoje, caso já tenha atingido a 
idade da reforma, ou esteja em condições 
de a antecipar, ou num momento mais ou 
menos distante no tempo. Para isso, deve 
inserir os salários que estima receber no 
futuro. Não precisa de referir as retribui-
ções passadas, o simulador vai buscá-las 
automaticamente, desde que utilize o si-
mulador a partir da Segurança Social Di-
reta.

Quebra nos rendimentos
O trabalhador reformado por velhice não 
está impedido de manter atividade pro-
fissional, a menos que tenha parado de 
trabalhar por invalidez absoluta. A ma-
nutenção da atividade profissional obri-
ga-nos a continuar a contribuir para a Se-
gurança Social. Mas permite um aumento 
na pensão. Em janeiro do ano seguinte, 
ela é acrescida em 1/14 de 2% do total das 
remunerações registadas no ano anterior. 
Por exemplo, alguém que receba 1500 
euros por mês, acrescido de subsídio de 
férias e de Natal, terá um aumento de 30 
euros: € 1500 x 14 x 2%: 14.
Mas esteja atento. Se optou pela reforma 
antecipada, tem uma limitação: durante 3 
anos, não pode prestar serviço na mesma 
empresa ou grupo empresarial.
Pode ainda adiar a idade da sua reforma. 
Quem optar por seguir com o seu trabalho 
é premiado com uma bonificação por cada 

mês em que prolongou a sua vida ativa. 
A percentagem de aumento do valor da 
pensão depende dos anos com pagamen-
to de contribuições: 0,33%, entre 15 e 24 
anos de descontos; 0,5%, de 25 a 34 anos; 
0,65%, entre 35 e 39 anos; 1%, 40 anos 
ou mais. Esta percentagem é acrescentada 
por cada mês a mais de trabalho depois 
da idade legal para a reforma, mas ape-
nas até chegar aos 70 anos de idade e não 
pode ultrapassar 92% da remuneração de 
referência.

Reforma antecipada: pensão ainda mais 
baixa
Se, pelo contrário, decidir antecipar a re-
forma, a penalização é grande: por cada 
mês de antecipação em relação à idade 
legal da reforma (66 anos e 3 meses, em 
2017), perde 0,5%, ou seja, menos 6% por 
ano. E há a acrescentar o fator de susten-
tabilidade, que aplica à pensão uma redu-
ção de 13,88% em 2017. Só pode antecipar 
se tiver, no mínimo, 60 anos de idade e 40 
com contribuições. 
Mas existem situações em que as penaliza-
ções poderão ser anuladas ou atenuadas. 
Isso acontece nas carreiras contributivas 
mais longas, que beneficiam de bonifi-
cações. Quem tenha mais de 40 anos de 
descontos pode antecipar o momento da 
reforma em quatro meses por cada ano a 
mais de contribuições, mas apenas até se 
chegar aos 65 anos de idade. Ou seja, por 
exemplo, 43 anos de descontos permitem 
a antecipação da reforma, sem penaliza-
ção, em um ano (aos 65 anos e 3 meses).
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ENTREVISTA

VAMOS FALAR  
DE ECONOMIA?

FRENTE-A-FRENTE

José Vera Jardim e António Bagão Félix 
são conhecidos por terem feito parte de 
governos, na justiça e na Segurança Social  
e nas finanças. Nesta edição, convidámo-los 
a analisar a supervisão bancária, os riscos 
económicos e os investimentos com futuro    

A 
experiência na governação é um 
dos pontos comuns de José Vera 
Jardim, 78 anos, advogado, e An-
tónio Bagão Félix, de 69 anos, 

economista. Vera Jardim seria ministro 
da justiça entre 1995 e 1999, no primeiro 
governo de António Guterres – com o qual 
já tinha sido um dos sócios fundadores da 
DECO – e secretário de Estado do comér-
cio e turismo no II e III governos provisó-
rios. Bagão Félix integraria dois governos 
como ministro da Segurança Social e do 
Trabalho (com Durão Barroso, entre 2002 
e 2004) e das finanças (governo de San-
tana Lopes, 2004-2005), além de ter sido 
secretário de estado em cinco executivos 
anteriores. Mas partilharam também 
tempo no hemiciclo da Assembleia da Re-
pública, enquanto deputados eleitos em 
bancadas diferentes. O primeiro integrava 
a do PS e o segundo, como independente, 
a do CDS. 
Hoje, jubilados das funções políticas, 
mantêm-se observadores atentos da or-
dem económica no mundo e são convida-
dos de honra desta edição especial, para 
a qual foram fotografados num local sim-
bólico, o Museu do Dinheiro, em Lisboa. 
Fizemos-lhes três perguntas em comum, 
sobre o estado da supervisão bancária, 
os riscos que ainda existem no sistema 
financeiro à escala global e que produtos 
novos prevêem para um futuro próximo. 
Seguem-se as respostas e as entrevistas.¬
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1. O que falta 
fazer no âmbito 
da supervisão 
bancária?

2. Que riscos 
ainda vê 
no sistema 
financeiro 
mundial?

3. Que novos 
produtos 
financeiros 
antecipa para 
o futuro?

1. José Vera Jardim: Diria que o País tem um 
défice de supervisão em geral. Não temos essa 
cultura. Também é verdade que falamos de nós, 
mas, na Europa, a supervisão, no que diz respei-
to à banca em especial, falhou em quase todos 
os países. É claro que a situação foi motivada 
por uma crise aguda no sistema financeiro dos 
EUA em 2008, mas em Espanha, na Alemanha, 

2. V.J.: Hoje vivemos numa sociedade de risco 
permanente. Há dois anos quem é que falava 
de grandes dificuldades no Banco Popular, em 
Espanha? Nada nos diz que não haja, de repen-
te, um acontecimento que abale todo o sistema 
financeiro mundial. Basta pensar na crise da Pe-
nínsula da Coreia ou uma decisão do presidente 
dos EUA que seja imprevisível – ou previsível, 
mas má – para que possa ocorrer uma crise à 

3. V.J.: A afirmação “não ponha todos os ovos 
no mesmo cesto” mantém-se sempre verdadei-
ra. Quem tem alguma poupança deve investir, 
tanto quanto possível, em vários produtos. 
Especialmente hoje, com a situação de volatili-
dade em que vivemos, nos mercados de ações, 
de obrigações, etc. Como consumidor e como 
pessoa que sempre se bateu pelos direitos dos 
consumidores, acho que as pessoas deveriam 
ter um grau de literacia financeira maior em 
Portugal. Outro conselho que poderia dar era 

VERA JARDIM, ADVOGADO, 
FOI UM DOS SÓCIOS-FUNDADORES DA DECO
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1. António Bagão Félix: A supervisão bancária 
tem um problema genético, que é o do jogo do 
gato e do rato. E não é só no nosso país. Normal-
mente as situações inadequadas, ou ilegais, têm 
uma grande sofisticação tecnológica e técnica. 
Por isso, a tendência da supervisão é ir atrás do 
acontecimento. Falta-lhe muitas vezes uma com-
ponente fundamental, a prevenção. Ainda há 
alguns passos importantes para dar. E até já se 
deram alguns, como o mecanismo de supervisão 
europeu, com o que se aprendeu com os erros 

2. B.F.: Alguns riscos estão bastante mais limita-
dos. O BCE tem, de facto, ajudado muitos bancos. 
Não só através de financiamentos, comprando 
ativos financeiros detidos pelos próprios bancos, 
obrigações soberanas dos vários países, com essa 
política de lançar dinheiro para o mercado e de 
aumentar um pouco a inflação, o que diminuiu 
bastante o preço do dinheiro. Mas isso é uma mu-
leta que tem um caráter transitório. Até porque, 
a certa altura, não há mais nada para comprar. 
Por outro lado, a política europeia tem sido com-

3. B.F.: Estamos num período difícil, as pessoas 
acham que os economistas são uns oráculos (ri-
sos). Somos tudo menos isso. Mas há produtos 
que têm muito futuro. Por exemplo, os relaciona-
dos com pensões. Mesmo com a perspetiva de o 
Estado não largar mão da totalidade do desconto, 
temos de ter alguma capacidade de aforro e pou-
pança. Está prevista, numa lei de bases da Segu-
rança Social de 2002, que entretanto foi alterada, 
mas que se manteve nesse ponto, a criação de 
um fundo de garantia de pensões, justamente 

BAGÃO FÉLIX, ECONOMISTA, 
TEVE UMA CARREIRA LIGADA AOS SEGUROS E À BANCA

em França, na Grã-Bretanha, houve uma crise 
generalizada do sistema bancário de que ainda 
estamos a sofrer, espero, os últimos efeitos. Fala-
-se agora num realinhamento das supervisões – 
não tenho uma ideia concreta sobre isso – como 
existe noutros países, com uma supervisão dos 
seguros, outra da concorrência, outra do siste-
ma bancário. Mas há outras formas de encarar 
a questão.

da crise. Um dos problemas teve origem no que 
chamo o incesto financeiro: vender aos balcões de 
uma instituição bancária produtos e instrumentos 
de financiamento que estão a montante e a ju-
sante. No caso do BES, por exemplo, estavam a 
montante na instituição, que estava descapita-
lizada, mas que era dona, em parte, do próprio 
banco. Podemos perguntar qual é a questão. Des-
de logo, é, muitas vezes, “vender gato por lebre”, 
venderem-se coisas que não estão apoiadas em 
mecanismos de proteção dos depositantes.

escala global. Ou uma decisão política, como o 
recente isolamento do Qatar. Veja-se também 
o que se passa no Brasil, uma crise política cria 
constrangimentos enormes no desenvolvimento 
económico do país. 

que as pessoas investissem em produtos seguros 
quanto ao capital, sabendo que esses produtos, 
naturalmente, têm uma rentabilidade menor do 
que os produtos com risco. Acho também que a 
grande defesa do consumidor é que haja transpa-
rência e que ele se informe, tanto quanto possível, 
sobre todos os produtos que lhe estão a vender, e 
que até procure conselho. O vosso, por exemplo, 
porque as pessoas devem procurar um apoio inde-
pendente, sempre que possível.

pletamente errática. Houve a solução para os 
bancos italianos, que não se percebe bem, mas 
que significa 18 mil milhões de euros. Não é ne-
nhuma minudência. Tem de se evitar aquilo a que 
chamamos, em economia, o risco moral. A me-
lhor maneira de o definir é utilizar a linguagem do 
futebol. No fundo, é beneficiar o infrator. É dizer 
“não há problema, porque se o banco falir, vem 
o Estado, através dos contribuintes, sem sequer 
lhes ser pedida a palavra, resolver o problema”. 
Às vezes é preciso que morra um banco...

para minorar o risco de um colapso. Vivemos cada 
vez mais tempo, o que é ótimo, não sabemos é 
se vivemos com a mesma saúde. Há um produto 
que tem muito sucesso nos EUA, que é o seguro 
de cuidados continuados, através da compra de 
rendas vitalícias que depois financiam os gastos 
acrescidos nessas situações. Mas para isso é pre-
ciso ter uma cultura previdencial muito grande.  
E como dizia Anatole France, “a imprevidência dos 
povos é infinita; o problema é que a dos governos 
é legal” (risos).
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F 
alava num défice da supervisão em 
geral no nosso país. Por que faltou 
essa cultura?
Quando tudo corre bem, ou parece 

correr bem, durante uma série de anos, na-
turalmente que as entidades que têm por 
missão supervisionar... 

Relaxam? 
Acham que tudo vai correr bem para o resto 
da vida. Talvez tenha sido em parte o que 
sucedeu. Parece-me que as coisas estão a 
melhorar, que o Banco de Portugal está a 
mudar nessa matéria, e que as lições foram 
aprendidas. E estou convencido de que 
todo o sistema europeu de supervisão está 
a mudar. Mas acho que nós temos por vezes 
uma tendência para muita papelada e pou-
ca concentração naquilo que é essencial. 
Os bancos estão hoje assoberbados por um 
conjunto de tarefas que são muito buro-
cráticas. E o que interessa é, efetivamente, 
uma supervisão que vá mais fundo.

Essa falta de cultura de supervisão tem 
também a ver com a dificuldade de se 
atribuir responsabilidades?
Sim. Costumo dizer que este é um país 
onde toda a gente se conhece. E toda a gen-
te almoça com toda a gente. Admito que 
há em Portugal uma cultura, não direi de 
amiguismo, mas de alguma displicência. 
Baseamos muito as nossas relações nesta 
proximidade entre as pessoas, o que acaba 
por ser uma boa característica portuguesa. 
Mas, em matéria de supervisões ou de san-

ções, corre-se o risco de derrapar. Diga-se, 
no entanto, que essa teia de relações não 
tem nada de ilegal. No entanto, a verdade 
é isso nos levou a uma situação que ainda 
não está resolvida, nem em Portugal, nem 
noutros países.

Tinha referido algumas diferenças nessas 
crises.
Veja-se, ainda este ano, o Banco Popular, 
que passou por uma crise séria. A crise fi-
nanceira espanhola é muito do chamado 
“ladrillo”, da construção civil. O Banco Po-
pular tinha cerca de 50 mil milhões de eu-
ros de crédito malparado neste setor. Aqui 
isso também teve, e continua a ter, alguma 
importância no balanço dos bancos. O que 
aconteceu em Espanha foi uma promoção 
desenfreada. Às vezes, vemos reportagens 
de bairros inteiros, projetados para três mil 
apartamentos, onde vivem três casais iso-
lados num sétimo andar. 

O imobiliário ainda é uma ameaça? 
Hoje estamos numa fase de subida. Espero 
que haja juízo para não cairmos outra vez 
nesse ciclo e depois numa queda acentua-
da. Já li algumas vezes a interrogação ‘es-
taremos numa nova bolha imobiliária?’.  
O aumento de preços deve-se, em boa par-
te, à chegada de investidores estrangeiros 
que querem comprar casas, terrenos, apar-
tamentos, sobretudo em Lisboa e no Porto. 
Mas até na Alemanha, em certas cidades, já 
se fala nessa bolha. 

“Hoje estamos 
numa fase de subida 
do imobiliário. Espero 
que haja juízo para 
não cairmos outra 
vez numa queda 
acentuada”

Pode haver, então, uma nova crise? 
Aprendi que nos mercados, sejam eles 
quais forem, tudo o que sobe, desce. E tam-
bém é verdade que tudo o que desce tam-
bém há de subir um dia (risos). As pessoas 
perderam o sentido desta verdade. ¬

“Admito que em 
Portugal há uma 
cultura de alguma 
displicência”

“SUPERVISÃO PARECE  
ESTAR A MUDAR”

José Vera Jardim

A cultura de supervisão evoluiu  
no nosso país. E não há sinais, para já,  
de uma nova bolha no mercado imobiliário 



NÃO AO “INCESTO  
FINANCEIRO”

António Bagão Félix

A poupança é 
um valor em défice 
e, às vezes, seria 
melhor deixar cair 
bancos insolventes, 
diz o economista
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T 
em sublinhado o papel fundamental 
da poupança.
Tem sido uma variável bastante des-
considerada. Nunca vemos, em ne-

nhum dos tratados europeus, escrita a pa-
lavra “poupança”. Insurjo-me contra isso. 
Neste momento temos, em Portugal, uma 
taxa de poupança ridícula, 4% do rendimen-
to disponível. Mesmo antes da democracia 
tínhamos taxas de 30%. Podemos dizer que 
esta taxa é menor porque a de desemprego 
é mais elevada e porque as pessoas ganham 
menos. São razões indiscutíveis. Mas o que 
acontece nas sociedades contemporâneas? 
É consumir, consumir, consumir. A auste-
ridade, do ponto de vista didático, tem ao 
menos esta vantagem: pôs as pessoas a per-
ceberem o que é prioritário. Não há menor 
capacidade de poupança hoje. A filosofia é 
que é diferente. 

Também é crítico do papel das off-shores. 
Os paraísos fiscais têm várias injustiças. Pri-
meiro, os que conseguem fugir aos impostos 
no país de residência estão a diminuir a cole-
ta fiscal arrecadada pelo Estado para o exer-
cício dos seus deveres públicos. Segundo, 
isso leva a que os impostos pagos pelos resi-
dentes sejam maiores para compensar essa 
perda. Terceiro, esses impostos adicionais 
para compensar a perda de receitas incidem 
exclusivamente sobre trabalho e poupan-

Disse que às vezes seria preciso deixar 
morrer um banco. Mas enquanto houver 
bancos sistemicamente importantes, as 
soluções serão as mesmas?
O BPN ou o BPP eram sistemicamente im-
portantes? Devo dizer, honestamente, que 
quando o ministro Teixeira dos Santos na-
cionalizou o BPN, concordei publicamente. 
Mas hoje já não concordaria.

Mas ao nível internacional, os grandes 
bancos continuam, no fundo, a beneficiar 
de tratamento especial. Um humorista 
americano chegou a dizer, no auge da cri-
se, que os bancos passaram de “too big to 
fail” a “too big to jail”. 
Exatamente (risos). Lembro-me disso. Mas é 
uma regra quase tautológica: se eu dever ao 
banco 50 milhões de euros, o problema é do 
banco, não é meu; se eu dever ao banco 500 
euros, o problema é meu e não é do banco.  
É injusto, é quase cretino, mas é a lógica dos 
grandes números. Os 500 euros não têm im-
pacto nas contas do banco e os 50 milhões 
têm... ¬

ças. De facto, os que têm paraíso fiscal são 
responsáveis pelos infernos fiscais daqueles 
que não o têm. 

Falou de incesto financeiro, vender produ-
tos de risco ao balcão dos bancos. Como 
se pode impedir isto?
Os bancos não deveriam ser autorizados a 
vender aumento de capital como se se tra-
tasse de um produto normal. No fundo, para 
as pessoas comuns, é fazê-las arriscarem-se 
a ser credoras de um banco, sem lhes dizer. 
Não devemos pôr todos os ovos no mes-
mo cesto. A diversificação da natureza dos 
ativos, do conhecimento do risco, etc., são 
princípios importantes. Muitas vezes, com-
paro as instituições financeiras às audiên-
cias na televisão. Para mim, quanto maiores 
forem, menos vejo os programas. 

Porquê? 
O aumento de audiência, normalmente, 
está associado à falta de qualidade. O mes-
mo acontece com as instituições financeiras 
(risos). Se nos oferecem condições excelen-
tes... Quando a esmola é grande, o pobre 
tem de desconfiar. Muitas pessoas foram 
seduzidas por uma taxa excelente no cur-
to prazo, mas o que é preferível, sobretudo 
em momentos mais difíceis? A estabilidade 
ou a rendibilidade? Pessoalmente, prefiro 
a primeira. Não tem muita remuneração, 
mas permite-me dormir descansado, tanto 
quanto possível.

“Não há menor 
capacidade de poupança 
hoje. A filosofia é que  
é diferente”

“Os que têm dinheiro 
em paraísos fiscais 
são responsáveis pelos 
infernos fiscais daqueles 
que não o têm”



IMOBILIÁRIO

Análise

OS CINCO MITOS 
DO INVESTIMENTO 
EM IMOBILIÁRIO
É seguro? Será que vai render algum dinheiro? É um valor que deixo 
aos meus filhos? As perguntas são muitas e as certezas são poucas 
quanto às vantagens de investir em imóveis
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1.
 “Qualquer um pode ser senhorio” 
Comprar e fazer um bom investi-
mento não é tão fácil como parece e 
depende de inúmeros fatores. Inves-

tir em tijolos não é para a carteira de todos.  
O capital é a primeira barreira. Se não o ti-
ver, não peça um crédito hipotecário para 
investir em imobiliário. Já basta a sua casa 
de família... 
Precisa também de ter conhecimentos para 
ter a “certeza” de que o imóvel que está a 
comprar tem a localização certa. Quer seja 
para arrendar, quer seja para vender, a partir 
do momento em que o imóvel for seu, pas-
sa a ter custos fixos: eletricidade, água, gás, 
IMI, que podem fazer pender a balança para 
o lado da despesa. 
Além do mais, pode ser um investimento 
com muito pouca liquidez. Não se esqueça 
de que vender um imóvel pode em alguns 
casos demorar meses e isso implica não dis-
por do capital durante um largo período de 
tempo. Qualquer que seja o objetivo, vender 
ou arrendar, vai necessitar de dedicação, al-
guma experiência de venda e sorte. Nos dias 
de hoje, diz-se que tudo se vende e arrenda, 
mas nem sempre é assim. Em pouco tempo, 
a procura por imóveis na zona onde fez o 
investimento pode descer e, com isso, a sua 
probabilidade de retorno também desce. 

CALCULE 

Este simulador permite calcular a taxa de 
rentabilidade do arrendamento, após definir 
alguns parâmetros como a localização, o valor 
de compra do imóvel e o valor da renda, de-
pois de descontados 28% de imposto sobre a 
receita. Pode ainda ajustar o simulador ao seu 
caso específico, introduzindo encargos com o 
condomínio, seguros, serviços e outras variá-
veis importantes, como a taxa de ocupação. 

Invista sem ser com sentido oportunístico. 
Planeie o seu investimento numa perspe-
tiva de médio prazo e com vários cenários. 
Verifique se o preço de compra é correto e o 

retorno que pode obter se optar pelo arren-
damento. Use o nosso simulador “Arrendar 
é Rentável”. Clique em ‘imobiliário’ no nos-
so site, www.deco.proteste.pt/investe.
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 2. “É um investimento seguro”
Investimento seguro? De seguro só mesmo 
a construção e mesmo essa precisa de ma-
nutenção. Várias vezes se ouve falar da car-
teira de imóveis insolventes que os bancos 
têm. Veja também o exemplo dos inúmeros 
bancos que sofreram, de forma direta ou 
indireta, com a crise, que começou no imo-
biliário em 2008, e que levou a uma onda 
de falências, vendas (totais ou parciais) e 
intervenções no sistema financeiro global. 
Lehman Brothers, Merril Lynch e AIG nos 
Estados Unidos, Lloyds, Northern Rock 
e Royal Bank of Scotland no Reino Unido, 
Fortis na Bélgica, UBS e Credit Suisse na  
Suíça, ING na Holanda e Bankia em Espa-
nha são alguns nomes. Quer outro exem-
plo? Comprar uma casa durante o ano de 
2008 implicaria ficar com o capital inves-
tido retido para não perder dinheiro, mas 
perderia também o momento para investir 
noutro tipo de ativos. Por outro lado, apenas 
hoje estaria a chegar aos mesmos valores do 
investimento, não contabilizando os custos 
que entretanto teve ao longo destes quase 
10 anos. A acrescer, o valor monetário que 
investiu nessa altura já não é o mesmo. Cha-
ma-se a isso inflação.

3. “É o investimento mais rentável”
A primeira pergunta que deve fazer é se a 
rentabilidade que retira do investimento 
direto num imóvel compensa em relação 
a outros investimentos com o mesmo grau 
de risco, como fundos de ações imobili-
ários ou Exchange Traded Funds (ETF).  
Se comprar, vai ter de lidar com os encar-
gos típicos: seguros, impostos como o IMT 
e o IMI, pagamento de serviços, manuten-
ção e até o da mediação, caso necessite de 
ajuda ou não tenha tempo para se dedicar 
à venda ou ao arrendamento. Numa pers-
petiva de médio prazo, ficaria certamen-
te mais descansado se investisse através 
deste tipo de fundos.  A título de exemplo, 
o ETF Lyxor EPRA/NAREIT Global Deve-
loped teve uma rentabilidade anualizada 
nos últimos cinco anos de 12,32%. Pode 
consultar no nosso site soluções alterna-
tivas para investir no imobiliário. No nosso 
site, clique em “seletor de fundos”.

4. “Um imóvel nunca desvaloriza”
Não se esqueça de que nenhum de nós tem 
uma bola de cristal e são vários os fatores 
que influenciam a variação de preços nos 
imóveis: taxas de juro, o crescimento da 

economia, o emprego e o ritmo de cons-
trução. O preço no imobiliário tem um 
comportamento cíclico, e é verdade que 
os preços dos imóveis estão a atingir máxi-
mos. Por isso, poderá não ser o melhor mo-
mento para comprar casa enquanto inves-
timento. Mas saber se vai haver nova bolha 
imobiliária e quando é que vai rebentar é 
impossível prever. Por exemplo, em Portu-
gal o valor médio de avaliação bancária (o 
valor das casas estabelecido pelos bancos) 
subiu 5,6% no último ano. E os indicado-
res continuam favoráveis para uma subida 
generalizada dos preços, apesar de alguns 
ajustes no mercado imobiliário que serve 
de referência a nível mundial, o america-
no. Acompanhe as nossas análises no site.

5. “É a melhor herança que posso 
deixar”
Adquirir imobiliário para os seus descen-
dentes ou familiares pode não ser a melhor 
solução para eles. Para além da pouca li-

quidez que um imóvel pode ter, são várias 
as incertezas no domínio da fiscalidade, 
nomeadamente no valor dos impostos a 
médio prazo. Exemplo: o antigo imposto 
sucessório, que foi substituído pelo atu-
al imposto de selo sobre a herança que é 
necessário pagar, exceto se for herdeiro 
legitimário (ascendente ou descendente). 
Imagine que deixa um imóvel de 200 mil 
euros de valor patrimonial a alguém que 
não seja herdeiro direto. Sobre o valor pa-
trimonial vai incidir uma taxa de 10%, ou 
seja 20 mil euros. Quanto ao imposto su-
cessório, depois de extinto em 2003 vai-se 
falando na sua possível “reintrodução”, de 
forma a que também os herdeiros diretos 
paguem alguma coisa. O  último rumor 
anunciava uma taxa de 28% para patri-
mónios superiores a 1 milhão de euros. 
Ou seja, 280 mil euros. São variáveis que 
criam alguma insegurança, para si e para 
os seus herdeiros, numa decisão de inves-
timento que se pretende de longo prazo.¬

COMPARE

Esta ferramenta permite comparar diferentes tipos  
de investimento em imobiliário comercializados  
em Portugal: fundos imobiliários nacionais, fundos  
de ações e fundos ETF.

SELECIONE

Ao ser subscritor da PROTESTE INVESTE 
poderá ver os conselhos que temos para 
cada produto. Poderá também ajustar 
os itens que pretende visualizar e fazer 
comparações entre categorias.



EM DESTAQUE

  www.deco.proteste.pt/investe

1995-2017...

Conquistas para os consumidores, choques 
financeiros... A experiência acumulada 
continuará ao serviço das suas poupanças   

MIL EDIÇÕES DEPOIS,
A MISSÃO MANTÉM-SE
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D 
esde a primeira edição em 1995, os 
anos foram marcados por impor-
tantes conquistas. A promoção e a 
defesa dos direitos dos pequenos 

investidores está no ADN da PROTESTE 
INVESTE. Conseguimos, por exemplo, que 
fosse criada a ficha de informação norma-
lizada, para comparar a informação entre 
vários depósitos, e pusemos fim aos abu-
sos nas comissões dos PPR. Infelizmente, 
neste campo, ainda há muito trabalho pela 
frente. A qualidade da informação prestada 
aos aforradores continua a ser sofrível e um 
problema quase tão grave como em 1995. 
A par das conquistas, vivemos com parti-
cular intensidade alguns momentos das 
últimas duas décadas. A entrada no euro 
foi paradigmática: muito antes das moe-

1995

1999
2007

NASCE A POUPANÇA 
QUINZE
No dia 19 de abril, 
nasce a Poupança 
Quinze, que viria a 
dar origem, em 2011, 
à Proteste Investe. 

CARTEIRA DE 
AÇÕES E SITE
A carteira de ações da 
PI é criada, bem como 
o nosso primeiro site.
Portugal é membro 
fundador da zona 
euro. Três anos mais 
tarde, a moeda única 
chegaria aos bolsos 
dos portugueses.

PROTESTE POUPANÇA 
SUCEDE À POUPANÇA 
QUINZE
Publicámos o primeiro 
estudo de Governo das 
Sociedades em maio. 
No mesmo ano em 
que deflagra a crise 
financeira nos Estados 
Unidos.

POUPANÇA AÇÕES  
É LANÇADA
A 5 de março, nasce 
a Poupança Ações. 
A primeira edição do 
guia “Saber investir” é 
publicada um ano depois. 
Em 2005 é a vez do guia 
“Investir em ações”.

SERVIÇO DE 
INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
Lançamento da 
Linha Telefónica 
de Informação 
Financeira.
Participámos, 
pela primeira 
vez, no Conselho 
Consultivo da CMVM 
em representação 
dos consumidores. 

PROTOCOLOS PARA AÇÕES E PPR
O protocolo com a GoBulling  
para a negociação de ações 
e o primeiro protocolo para PPR 
são assinados em setembro, 
permitindo vantagens acrescidas 
para subscritores da linha 
financeira.

FIM DA INFORMAÇÃO 
ENGANADORA NOS PANFLETOS 
DOS DEPÓSITOS
A nossa denúncia das 
regras demasiado permissivas 
dos panfletos publicitários 
dos produtos financeiros levou 
o Banco de Portugal a lançar 
um aviso para sanar 
as irregularidades.

1997 2006 2008

€ FIN



TRANSFERÊNCIA DOS PPR
Face à nossa exigência 
sobre a dificuldade de 
mudar de PPR pela cobrança 
de comissões de 5%, 
conseguimos limitar a 
comissão de transferência 
a 0,5% para os planos 
com capital garantido.

CRIAÇÃO DA FICHA DE 
INFORMAÇÃO NORMALIZADA  
PARA OS DEPÓSITOS 
Graças à nossa exigência, 
foi criada a FIN, um 
documento que permite 
a comparação da informação 
entre os vários depósitos.

NÚMERO 1000 COM 
MAIS VANTAGENS
A partir deste mês, 
conta com duas 
novas parcerias para 
potenciar mais as suas 
aplicações em fundos 
de investimento: 
Banco Carregosa 
e Banco Invest.
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das e notas chegarem aos nossos bolsos, 
as ações e os fundos já cotavam em euros. 
Seguiu-se a ascensão e queda das  empresas 
Dotcom, cujo fenómeno alastrou a todo o 
mercado bolsista no virar do milénio. Uns 
anos depois da bolha da internet, rebentou 
o crédito subprime nos Estados Unidos e, 
num efeito dominó, sucederam-se as falên-
cias. A economia global esteve por um fio 

Conseguir poupar  
e investir (bem)  
num ambiente em 
constante mutação  
não é tarefa fácil

e a recessão foi a pior desde a Grande De-
pressão de 1929. Para Portugal, o pior ainda 
estaria para vir. Em 2011, a crise da dívida 
soberana da zona euro forçou um pedido 
de resgate financeiro e lançou o País numa 
crise sem precedentes. Caiu o BES, a PT e 
a taxa de desemprego atingiu quase 18%.

Constante na mudança
Conseguir poupar e investir (bem) num am-
biente em constante mutação não é tarefa 
fácil. Em muitas alturas, os investidores 
foram tomados pela euforia ou cederam ao 
pânico, mas a experiência prova que com-
prar ou desinvestir irrefletidamente é pre-
judicial para as poupanças. Desde sempre, 
as nossas análises e conselhos evidenciam 
a necessidade de aplicar de forma diversifi-

cada e, desejavelmente, numa ótica de lon-
go prazo. É preciso manter a disciplina, mas 
ao mesmo tempo permanecer atento às 
novidades, sejam oportunidades ou riscos.
Esta edição é exemplar. Abordamos o mer-
cado imobiliário, uma forma de investi-
mento mais tradicional, mas dissecamos 
igualmente a mercurial Bitcoin. Se esta úl-
tima não é o que parece, também as opções 
de investimento em “tijolo” são bem dife-
rentes do que eram há duas décadas.
Não há soluções milagrosas. Terá de arris-
car um pouco mais para melhor rentabili-
zar as poupanças, mas é preciso estar bem 
informado. Consideramos que a experiên-
cia de mil edições será mais um trunfo para 
continuar a guiá-lo no mundo dos investi-
mentos. ¬

2012

2009

2017

2014

OBRIGAÇÕES  
DO TESOURO
Para poder beneficiar 
das taxas de juro acima 
de 10% da dívida 
pública portuguesa, 
estabelecemos a 
parceria Conta Tesouro 
com a Optimize.

AUMENTO DE 
CAPITAL DO BES
Recomendámos: 
“Não subscreva, 
venda a ação 
e os direitos”.

COMPARADOR  
DE PPR
Aconselhámos 
os investidores 
a comparar
o rendimento e 
transferir para as 
escolhas acertadas 
de PPR em www.
ganhemaisnoppr.pt

NASCE A PROTESTE 
INVESTE
Esta sucede à Poupança 
Ações e, ao incorporar 
a Proteste Investe 
Poupança (a anterior 
Poupança Quinze), 
é publicada a 
primeira edição do 
suplemento mensal.

PRIMEIRO CURSO DE 
FORMAÇÃO FINANCEIRA
Arrancou a formação 
financeira e nos 363 
cursos já realizados, as 
inscrições ultrapassaram 
as 3 900.

COMEMORAÇÃO DO  
20.º ANIVERSÁRIO
Duas décadas a ajudar 
os investidores a encontrar 
as melhores soluções 
para o seu perfil.

FUNDOS SELECÇÃO
Parceria com a Optimize para 
seguir mais facilmente as 
nossas recomendações de 
fundos.

REGULAÇÃO 
BANCÁRIA
Apontámos falhas 
à regulação. 
Desaconselhámos 
o investimento 
em papel comercial 
do Espírito Santo 
Internacional e 
a quem tinha 
ações do BES 
recomendámos 
vender.

2011 20152013



Investiram, pouparam, conseguiram benefícios 
fiscais, refugiaram-se da crise... as histórias  
de cada leitor cruzam-se com 1000 edições  
da PROTESTE INVESTE

DESDE 1995 A APRENDER  
COM UMA REVISTA

Subscritores

DOSSIÊ

  

ABÍLIO VIEIRA
Está reformado. Foi controlador de tráfego aéreo. 
Tem 71 anos e é subscritor desde 1995
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“ 
Pergunta ao Vieira que ele sabe”. 
Era assim que os colegas de Abílio 
Vieira reagiam sempre que alguém 
falava de aplicações ou de investi-

mentos na NAV Portugal. Abílio foi con-
trolador de tráfego aéreo, mas os colegas 
viam-no muitas vezes com a PROTESTE 
INVESTE debaixo do braço. “Poucos eram 
sensíveis a este tipo de informação, mas 
queriam que lhes desse dicas sobre a me-
lhor forma de aplicarem o dinheiro”, con-
ta agora, aos 71 anos e há 15 na reforma. 
Abílio foi um dos primeiros a subscrever a 
assinatura da PROTESTE INVESTE quan-
do ela apareceu, em 1995, tal como já o 
fizera feito antes com as revistas PROTES-
TE e DINHEIRO & DIREITOS. Continua a 
receber as três publicações e não hesitou 

em aceitar o nosso convite para recordar 
aquilo que aprendeu com a revista dedi-
cada aos produtos e serviços financeiros.
A internet foi ganhando espaço e o final 
dos anos 90 deu lugar à explosão da nova 
economia, com novos negócios e produtos 
inovadores a surgirem no panorama finan-
ceiro. Escrever sobre temas complexos de 
forma acessível, mas rigorosa, foi o desa-
fio assumido desde cedo e que Abílio tanto 
apreciou. “Eu ainda sou do tempo da arit-
mética e não das máquinas calculadoras. 
Só que este mundo usa e abusa de códigos, 
com uma linguagem muito encriptada.  
A PROTESTE INVESTE foi uma pedrada 
no charco porque veio descodificar esta 
linguagem. É uma revista muito elucida-
tiva para mim, que vivo do trabalho e não 
das aplicações”, sublinha. 

“Fizeram pichagens à vossa sede?”
Se é de rigor que a equipa técnica da 
PROTESTE INVESTE se orgulha, Abílio 
surpreendeu-nos ao falar de coragem. 
Coragem? Como assim? O próprio expli-
ca: “Há muitos anos li na POUPANÇA 15 
[antiga designação da revista] que 50% 
da capacidade de crédito do Banco Pinto 
e Sotto Mayor estava concentrada numa 
única entidade. Naquela altura, achei 
que era preciso ter grande coragem para 
escrever aquilo. E é assim que continuo 
a olhar para a revista. Porque hoje somos 
intoxicados com tanta informação, mas 
só metade daquilo que se lê é verdade.  
E continua: “Ainda há pouco tempo fiquei 
admirado com um texto que escreveram 
com uma análise ao mundo do futebol. 
Pensei logo que iriam fazem pichagens à 
vossa sede. Não fizeram?” Não, não fize-
ram. E Abílio mostra-se aliviado, como se 
também ele fosse atingido, caso o seu te-
mor se tivesse transformado em realidade. 
Mas vamos a contas. O que tem apren-
dido connosco? Ou melhor, o que tem  
ganho com os nossos conselhos? “Durante 
muitos anos recorri a todas as aplicações 
financeiras possíveis para pagar menos 
impostos. Planos poupança-ações, pou-
pança-reforma, poupança-habitação... 
tinha todos”, recorda, não escondendo 
o ar satisfeito. E valeu a pena? “Se valeu. 
Depois acenava com o cheque aos meus 
colegas”, graceja. “Mas nem assim muitos 
se convenciam de que valia a pena estudar 
estes temas”.

“Recorri a todas 
as aplicações 
financeiras para 
pagar menos 
impostos”

“O dinheiro no bolso não funciona”
Depois de tantos elogios, há que dar espa-
ço para algumas sugestões de melhoria. 
Quisemos saber as propostas de Abílio. 
Pensou um pouco, mas acabou por pedir-
-nos uma aposta maior em temas ligados 
à poupança a longo prazo. “Eu sei que já 
escrevem sobre isso, mas têm de escre-
ver muito mais. Seria benéfico criar uma 
cultura de estratégia nesta vertente”, 
alega. “Porque hoje há demasiado con-
sumismo, mas a segurança do dinheiro é 



“Sempre 
preferimos 
as aplicações 
a curto prazo”

fundamental. Costumo dizer que poupar 
dinheiro demora dez anos, mas gastá-
-lo demora meia-hora”. É deste tipo de 
lições que falam precisamente os cursos 
de finanças pessoais gratuitos para subs-
critores, que promovemos na página 31. 
E a este ensinamento, Abílio junta ainda 
outro, deixado pelo seu tio. “O dinheiro 
no bolso não funciona. É preciso saber 
ganhar, poupar e gastar”.

“Os amigos pediam-nos a revista”
Era em língua francesa que Maria Beatriz 
Sousa lia habitualmente artigos sobre 
defesa do consumidor. E assim que se 
apercebeu do aparecimento da DECO em 
Portugal, acompanhou de perto as várias 
publicações. Foi química analista duran-
te grande parte da vida profissional e no 
laboratório onde trabalhou chegaram a 
ser testados detergentes para a DECO. 
“Na altura sabia-se muito pouco em Por-
tugal sobre estes assuntos e as revistas 
abriam-nos os olhos. Lembro-me de que, 
em pouco tempo, surgiram muitas mar-
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DOSSIÊ

MARIA BEATRIZ SOUSA
Foi química analista. Já está reformada.  
É subscritora desde 1995. Tem 75 anos

nho uma das minhas filhas. Vive nos Es-
tados Unidos da América, mas, graças ao 
Skype, vamos falando com frequência”.
Dos “outros” investimentos é o marido 
quem percebe. “Eu leio a revista e o meu 
marido também, mas deixo esses assun-
tos para ele tratar. Sempre preferimos os 
investimentos a curto prazo. Geralmen-
te, optávamos por aplicações a um ano”. 
Precisamente para responder às dúvi-
das de quem quer investir, mas não tem 
a certeza do melhor caminho a seguir, 
criámos o “Onde Investir?”(www.deco.
proteste.pt/investe/onde-investir). Basta 
responder a questões simples e a ferra-
menta online indica-lhe o tipo de aplica-
ção mais vantajosa para o seu perfil.

“Foi muito útil no auge da crise”
“Foi preciso ter um desaire com umas 
ações para perceber que devia estar mais 
informado sobre assuntos financeiros, 
para lidar com as minhas finanças”, con-
fessa Ricardo Brízido, médico oftalmolo-
gista. Foi assim que começou a ler a PRO-
TESTE INVESTE em 1995. “Antigamente, 
as coisas evoluíam mais devagar, os ci-
clos eram mais longos, agora tudo muda 
rapidamente, há maior imprevisibili-
dade. Mas a INVESTE é talvez a leitura 
mais determinante nas minhas decisões 
financeiras”, revela-nos, reforçando a 
responsabilidade com que, todos os dias, 
a equipa técnica recolhe e analisa os di-
ferentes mercados. “Não tenho dúvidas 
de que as orientações que leio são muito 
profissionais. Tenho constatado isso na 
prática e até estou a pensar recorrer ao 
Tree Family Office”. Ricardo refere-se ao 
novo serviço de consultoria personaliza-
da para gestão de património, que nasceu 
do saber e da experiência acumulados em 
mais de duas décadas de análise de mer-
cados financeiros (www.treefamilyoffice.
pt). E é precisamente algum desse saber 

cas de sabonete e as pessoas não perce-
biam porquê, nem conseguiam compará-
-los para saber qual era o melhor”. 
Em 1995, a PROTESTE INVESTE passou 
a frequentar também a casa de Beatriz. 
“Ainda hoje costumo ter ali as revistas na 
sala e tínhamos amigos que vinham cá a 
casa, folheavam a revista e depois pedi-
am-na emprestada”, recorda. 
Sempre atenta à atualidade, até por-
que “sou incapaz de passar um dia sem 
acompanhar as notícias”, Beatriz viu 
a crise chegar e sentiu a impotência de 
pouco poder fazer, estando já reformada. 
A empresa entretanto criada pelo mari-
do deixou de ter funcionárias e um sócio. 
Passou a contar apenas com ele e o seu 
trabalho. “Devíamos ter seguido mais re-
comendações sobre poupança. Tivemos 
de sacrificar património e passar a viver 
da reforma e pouco mais”. Mas ficou em 
Beatriz o orgulho de o investimento fei-
to na educação das filhas ter dado bons 
frutos. “Tive a satisfação de as ver fazer 
o que gostam. Infelizmente, hoje já só te-



assumir uma postura defensiva na hora 
certa. “Quando a crise se aproximou, 
tomei a decisão de constituir uma car-
teira com forte componente de fundos 
de investimento mobiliários. Não o fiz 
tanto por uma questão de rentabilidade, 
mas antes como um refúgio que me foi 
muito útil no auge da crise”, reconhece. 
Teve tempo para refletir e desenhar a sua 
estratégia porque garante não ter sido 
apanhado desprevenido. “Já aguardava a 
crise. Sempre li muitos textos de Medina 
Carreira e a crise foi apenas o corolário 
dos alertas que ele transmitia. Temi os 
resgates dos bancos e alguns confirma-
ram-se”, lamenta.
Mas mais do que receber o peixe, Ricardo 
tem sido um daqueles leitores que viu na 
PROTESTE INVESTE a cana que o ajuda 
a pescar. “Hoje, a minha carteira de fun-
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RICARDO BRÍZIDO
É médico oftalmologista. Tem 66 anos.  
Vive em Lisboa. Subscreve a revista desde 1995

que Ricardo se orgulha de também já ter 
acumulado ao longo dos últimos anos. 
“Acabei por gostar tanto destes temas que 
influenciei, de certa forma, a formação de 
uma das minhas filhas, que trabalha na 
área financeira”.
Mas as voltas que a vida dá obrigam Ri-

“Quando a crise 
se aproximou, 
constituí uma 
carteira com 
forte componente 
de fundos de 
investimento 
imobiliário”

cardo a manter-se atento a possíveis in-
vestimentos de longo prazo. É que, além 
de uma filha com 40 anos e outra com 34, 
tem também um filho de 8. “E sobretudo 
por ele há que tomar cautela com todas 
as decisões”, sublinha. Aliás, foi com a 
PROTESTE INVESTE que aprendeu a 

dos tem a coluna vertebral nas vossas 
recomendações, mas com alguns toques 
meus. Estou a começar a personalizá-la 
com as minhas próprias análises, feitas 
sempre com base naquilo que vocês es-
crevem”, anuncia, com visível orgulho. É 
para leitores como ele que o artigo sobre 
fundos, que publicamos na página 22, faz 
todo o sentido. De resto, a diversificação 
foi uma lição bem estudada desde cedo e 
Ricardo segue-a à risca. Investiu na car-
teira de ações através do nosso protocolo 
com o Banco Carregosa (www.deco.pro-
teste.pt/investe/carteira-acoes) e está sa-
tisfeito com os resultados. Mas não quer 
ficar por aqui. ¬



acompanhamento permanente do investi-
mento. Em suma, os fundos democratiza-
ram o acesso aos mercados bolsistas, mas 
muitos portugueses ficaram presos aos 
extremos, ou seja, os depósitos a prazo e a 
compra direta de ações nacionais em bolsa. 
Uma situação paradoxal e que constitui um 
sério entrave ao investimento racional das 
poupanças.

Um mar de escolhas
Apesar de serem subestimados, a integra-
ção europeia e a maior proliferação do in-
ternetbanking em Portugal fizeram dispa-
rar a oferta de fundos. Já há vários milhares 
de fundos de investimento à disposição.
Este maná aumenta as opções de inves-
timento, sendo agora relativamente fácil 
aplicar em ações de países longínquos ou 
em moedas menos comuns, mas dificulta 
igualmente fazer as melhores escolhas.
A verdade é que há inúmeras categorias 
distintas com características que os tornam 
mais apetecíveis para um ou outro perfil 

 

Rentabilidades médias anuais brutas (antes de 
impostos) calculadas em 30/06/2017. Rentabili-
dades passadas não garantem ganhos futuros.
*Carteira teórica elaborada para investir com 
um horizonte de 10 anos, sendo o prazo 
mínimo recomendado de 5 anos.

CARTEIRA DE FUNDOS

Fundos de ações: 60% 
Fundos de obrigações: 40%
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brasileiro

5%

Coroa
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norueguesa 

10%

Polónia
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RENTABILIDADE MÉDIA ANUAL

1 ano +11,3%

3 anos +8,2%

5 anos +9,2%

10 anos +4,4%

BASE*

FUNDOS
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Estratégias de investimento

VIAS PARA GANHAR
Rentabilize melhor as suas poupanças 
investindo em fundos. Faça-o com vantagens 
acrescidas, através das parcerias

M 
uitos portugueses ainda estão presos 
à crença de que investir é comprar 
ações na bolsa nacional ou obriga-
ções dos clubes de futebol. É um 

pressuposto completamente falso e poten-
cialmente perigoso. A crise económica que 
atingiu Portugal devastou a praça lisboeta e 
evidenciou os riscos de ficar preso às ações 
nacionais. Uma situação agravada pelos es-
cândalos do BES e da PT. Mas a verdade é 
que os aforradores, que tinham uma carteira 
diversificada por várias bolsas, mantiveram 
as poupanças a salvo e até lucraram bastante 
com o desempenho dos mercados financei-
ros globais. Como foi esse “milagre”?
A resposta é simples: fundos de investi-
mento. Embora estejam por cá há muitos 
anos, são negligenciados por falta de co-
nhecimento dos aforradores. Não precisa 
de ser milionário, pois bastam algumas de-
zenas de euros para subscrever um fundo 
e beneficiar de uma carteira diversificada 
ao nível mundial. Também não necessita 
de ser um guru da finança nem de fazer um 

de investidor. Assim, ao longo dos anos, a 
PROTESTE INVESTE tem tentado guiá-lo 
no mundo dos fundos, apontando-lhe as 
categorias mais interessantes e, dentro de-
las, os produtos mais bem geridos.

Carteira de fundos
Contudo, vários fundos bons não fazem 
necessariamente uma boa estratégia. Por 
isso, a par dos conselhos individuais de 
fundos, a PROTESTE INVESTE sugere 
três carteiras-modelo (defensiva, base, 
agressiva) para guiar as suas decisões. A 
abordagem diversificada (fundos de ações 
e de obrigações) permite que o comporta-
mento menos favorável de uma bolsa seja 
compensado pelo desempenho de outras.  
Na figura em baixo, pode consultar a repar-
tição atual da carteira base, sendo que no 
portal financeiro encontra informação so-
bre as restantes, bem como os fundos acon-
selhados para cada categoria e as entidades 
que os comercializam. Estas estratégias têm 
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Quer ter mais liberdade na escolha dos 
fundos?
Sabemos que muitos dos nossos leitores 
querem ter uma postura mais ativa nas 
decisões de investimento. Podem de-
sejar construir carteiras com pesos dife-
rentes nos vários tipos de ativos ou sim-
plesmente subscrever outros fundos que 
consideram mais apelativos. Se encaixa 
nesse perfil mais ativo, como subscritor 
da PROTESTE INVESTE, tem agora mais 
vantagens. Todos os que aplicam em fun-
dos de investimento podem usufruir das 
novas parcerias com o Banco Carregosa e 
o Banco Invest.

Qual a vantagem? 
A vantagem é bastante simples: ao subs-
crever fundos de investimento junto des-
sas entidades irá receber o equivalente a 
um prémio anual de 0,2% sobre o valor 
da sua carteira de fundos. Não precisa de 

optar por produtos recomendados pela 
PROTESTE INVESTE, estando abrangidos  
pelas parcerias as cerca de oito centenas 
de fundos pelo Banco Carregosa e o Banco 
Invest.

Como funciona? 
Em termos práticos, o prémio é calcula-
do diariamente e convertido em pontos. 
Sempre que subscrever mais unidades de 
participação dos fundos de investimento, 
pode converter os pontos acumulados em 
euros (1 ponto = 1 euro) e utilizá-los para 
pagar as unidades de participação.

Que fundos estão abrangidos?
Todos os fundos de ações, obrigações e 
multiativos (mistos) que são comercia-
lizados pelos parceiros. Ficam de fora os 
fundos de curto prazo (tesouraria e mone-
tários) e fundos-índice.
Para conhecer os fundos que os parceiros 

disponibilizam, pode consultar o nosso 
comparador de fundos de investimento 
ou aceder aos sites do Banco Carregosa e 
Banco Invest.

Edição 1000, 1002 vantagens
Estas duas novas parcerias abrem-lhe 
mais oportunidades. Agora é mais livre 
para seguir o caminho que considera mais 
adequado ao seu perfil sem ficar preso às 
estratégias recomendadas de fundos e 
usufruir de um prémio extra que, tendo 
em conta o nível atual dos juros, não é 
negligenciável.

VÁ PELOS SEUS FUNDOS
Negociámos parcerias com o Banco Carregosa e o 
Banco Invest para que possa tirar um partido extra 
da sua carteira de fundos. As novas vantagens não 
implicam que se cinja aos fundos recomendados, 
sendo mais livre nas suas próprias escolhas

    NOVAS VANTAGENS

0,2%
Prémio anual sobre o valor da sua 
carteira de fundos de investimento 
no Banco Carregosa ou no Banco Invest

um longo historial e produziram resultados 
interessantes. Se, há cinco anos, tivesse co-
meçado a seguir a nossa estratégia base, por 
cada 1000 euros investidos teria agora mais 
556 euros. Um ganho acumulado superior a 
56% e que corresponde uma rentabilidade 
média anual de 9,2%. Uma aplicação de  10 
mil euros na nossa estratégia valeria agora 
15 560 euros. Embora com um elevado grau 
de probabilidade, o bom desempenho irá 
manter-se, mas os rentabilidades passadas 
não garantem resultados futuros e não pode 
ignorar os riscos. Há a probabilidade de per-
da e haverá momentos menos bons. Tem de 
manter a disciplina e não resgatar ao menor 
sinal de turbulência.

Parceria Optimize Selecção
Seguir à risca as nossas carteiras de fundos 
levanta alguns obstáculos práticos (montan-
tes mínimos, fundos vendidos em bancos 
diferentes, subscrições/resgates regulares), 
pelo que estabelecemos uma parceria com 
Optimize para simplificar esse processo. 
Atualmente, dispõe dos fundos de investi-
mento Optimize Selecção Defensiva, Op-
timize Selecção Base e Optimize Selecção 
Agressiva, cuja política assenta nas três 
estratégias da PROTESTE INVESTE com a 
mesma designação. Além disso, os nossos 
subscritores recebem um prémio anual de 
0,6%, ou seja, o equivalente a 60 euros por 
10 mil euros detidos. ¬
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CARTEIRA BASE

ANOS DE FORTES GANHOS

Um investimento de 1000 euros seguindo a estratégia 
base teria gerado um ganho superior a 550 euros



  www.deco.proteste.pt/investe

ANÁLISE

BITCOIN,  
MOEDA SEM LEI

Criptomoedas

É a rainha das moedas virtuais. Nos últimos 
dois anos chegou a subir mais de 950%. 
Não há divisa do mundo real que a acompanhe. 
Comboio a não perder ou loucura especulativa?
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N 
ão se vê, não se toca, mas move 
milhões. Não está regulada, mas 
nada  impede o comum cidadão 
de a transacionar. Não tem valor 

intrínseco, mas o custo de uma unidade 
faz o mais cético abrir a boca de espanto.  
A bitcoin, a moeda virtual que bate recor-
des de valorização (19% em apenas 24 ho-
ras), está a provocar um pequeno terramo-

É mesmo uma moeda?
Sendo digital, é fácil de transferir. E uma vez 
que a sua emissão e transmissão dependem 
de um complexo processo de autenticação, 
a famosa blockchain, é muito difícil de falsi-
ficar. Duas boas razões para a bitcoin poder 
ser considerada uma moeda. Mas cumpre as 
funções de uma moeda? Em teoria, sim. Na 
prática, não. Ou ainda não. Ou, sim, mas de 
forma muito imperfeita. O número de agen-
tes económicos que a aceitam ainda é limita-
do. E faltam leis que regulem as transações. 
O Japão está na dianteira. No início de abril, 
as autoridades aprovaram alterações à legis-
lação que supervisiona a atividade bancária 
nas quais se inclui uma secção dedicada às 
moedas virtuais. O Virtual Currency Act 
reconhece que as criptomoedas são ativos 
que podem ser usados para fazer pagamen-
tos, e que os rendimentos das compras e 
das vendas podem ser tributados. Grandes 
retalhistas na área da eletrónica começaram 
então a aceitar bitcoins. E, no final de maio, 
a companhia aérea Peach Aviation foi notí-
cia por se ter tornado na primeira transpor-
tadora nipónica a permitir que os clientes 
comprem bilhetes de avião com esta divisa 
digital.
A Rússia, que já quis processar criminal-
mente quem transacionasse bitcoins, anun-
ciou que vai legalizar esta e outras criptomo-
edas até 2018, como medida de luta contra o 
branqueamento de capitais. 
Ainda assim, voltando à pergunta inicial: a 
bitcoin pode ser considerada uma divisa? 
No sentido mais rigoroso do termo: dificil-
mente. Ausência de valor intrínseco (não 
está ligada a nada), volatilidade da cotação 
e falta de reconhecimento legal e de super-
visão praticamente em todo o planeta são 
fatores que não ajudam à sua legitimação.

Europa abre caminho à regulação
No imediato, a Comissão Europeia está pre-
ocupada com a possibilidade de as moedas 
virtuais poderem facilitar movimentos fi-
nanceiros ilícitos. O caminho até à regulação 
poderá ser trilhado via alteração da Diretiva 
(UE) 2015/849, que visa o combate ao bran-
queamento de capitais e financiamento do 
terrorismo. O Banco Central Europeu e a 
Autoridade Bancária Europeia apoiam a ini-
ciativa, considerando que é urgente impedir 
grupos criminosos de transferirem dinheiro 
de forma anónima. O que está em discussão 
é a possibilidade de alargar aos fornecedo-

to nos mercados, desviando atenções para 
o palpitante mundo das criptomoedas. 
Subidas supersónicas ajudam a explicar 
o fenómeno. A bitcoin mais do que dupli-
cou o valor desde o início do ano e, apesar 
de algumas flutuações, a trajetória é, por 
enquanto, ascendente. Uma unidade va-
lia, em meados de julho, uns estonteantes 
2094 euros. Bolha à vista?



18,8%
Maior valorização diária da bitcoin. 
Aconteceu a 13 de junho de 2016

-13,06%
Maior queda em 24 horas. 
Foi a 11 de janeiro de 2017

   CRIADOR MISTÉRIO

A princípio falava-se apenas de um 
nome: Satoshi Nakamoto. Teria sido ele 
o autor do estudo que apresentava ao 
mundo o modelo da bitcoin, a moeda 
virtual, desenvolvida a partir de princí-
pios matemáticos. Mas há uma aura de 
segredo em volta desta personagem. 
Na verdade, não se sabe quem é Sato-
shi Nakamoto, se o nome corresponde 
a uma cara ou se é apenas um pseu-
dómino. Recentemente, um cientista 
informático australiano, Craig Wright, 
reclamou os direitos de paternidade 
sobre a bitcoin, tendo mesmo apresen-
tado provas, que, contudo, não foram 
consideradas inequívocas. A novela con-
tinua. Não se sabe ao certo quem inven-
tou a moeda virtual que anda nas bocas 
(e bolsas) do mundo e cujas patentes 
serão, seguramente, muito valiosas. 

Quem é o pai da bitcoin?
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res de serviços de alojamento de carteiras de 
criptomoedas obrigações que já recaem so-
bre as instituições financeiras tradicionais, 
como identificar clientes e reportar transa-
ções suspeitas.
Em maio, a Assembleia da República apro-
vou, por unanimidade, o projeto-lei do 
Governo que transpõe esta diretiva para a 
legislação nacional. Contudo, segundo es-
clareceu à PROTESTE INVESTE o Banco de 
Portugal (BdP), aquelas alterações não estão 
ainda refletidas nesta proposta de lei “ou em 
qualquer outro instrumento de regulação 
nacional”. 
O regulador mantém os alertas divulgados 
em 2013 e 2014, em que chamava a atenção 
para os riscos da utilização das moedas vir-
tuais, não as considerando “seguras”. Recu-
sa ainda a legitimidade das criptomoedas 
enquanto “meios de pagamento com curso 
legal” e apela a uma “abordagem regulatória 
mais cirúrgica”.
A Autoridade Bancária Europeia também 
defende um regime regulatório completo, 
mas dada a criação totalmente descentra-
lizada das moedas virtuais, o processo não 
se afigura fácil. Entretanto, nada impede as 
plataformas de alojamento de carteiras de 
criptomoedas de operarem, nem os cida-
dãos de transacionarem bitcoins. Ou seja, 
numa adaptação livre da famosa rábula a 
Marcelo Rebelo de Sousa, “é mais ou menos 
legal, mas pode-se fazer”.

Receber um pagamento em bitcoins? 
Sim, mas...
... converta de imediato o valor em moeda 

tradicional (ver infografia nas páginas 26 e 
27). Peça o câmbio e a conversão para euros 
no serviço onde está alojada a sua carteira 
digital, e solicite uma transferência bancá-
ria. Terá de pagar os custos destas operações. 
O Coinbase, um dos serviços de alojamento 
de carteiras de criptomoedas mais conheci-
dos, cobra, por exemplo, 1,49% do total da 
transferência e mais de 15 cêntimos de taxa. 
No Kraken, também muito famoso entre os 
utilizadores de bitcoins, as comissões vari-
am consoante o volume da transação: quan-
to mais criptomoedas forem negociadas, 
menores os encargos.
O BdP não aconselha, contudo, os cidadãos 
a aceitarem pagamentos em bitcoins: “Não 
existe garantia de que estas ‘moedas’ sejam 
aceites na compra de bens ou serviços.”

Investir em bitcoins? Não, se...
... for uma pessoa pouco dada à “fé” na 
transcendência financeira. A aposta na 
bitcoin baseia-se na crença de que ela vai 
continuar a ser alvo de grande procura e a 
valorizar cada vez mais. Mas esse interesse 
pode arrefecer. Os Estados podem começar 
a taxar as transações. No caso português, 
é razoável admitir que os ganhos seriam 
tratados como os rendimentos de capitais.  
Ou seja, o Fisco ficaria com 28% dos lucros. 
A ter em conta também que a concorrência 
pode aumentar. Não tendo curso legal e de-
pendendo, sobretudo, do entusiasmo que 
provoca, nada impede uma moeda virtual na 
crista da onda de ser substituída por outra, 
mais sofisticada tecnologicamente. Neste 
momento, há, aliás, outra moeda digital não 

tão conhecida como a bitcoin que começa a 
fazer-lhe sombra, a Ethereum. Por enquan-
to vale bem menos do que a bitcoin (cerca de 
200 euros em meados de julho), mas regis-
tou uma valorização meteórica, superior a 

A COTAÇÃO DA BITCOIN

31 Jul 2015 Hoje

%

800

600

400

200

0

-200

BTC S&P 500 Ouro

694%

6%

12%

SEM CONCORRÊNCIA. SUSTENTÁVEL ATÉ QUANDO?

Valorização em euros

Bitcoin Standard & Poor’s 500 Ouro



A BITCOIN NO MUNDO

Os valores envolvidos na “economia” bitcoin, embora consideráveis (permitiriam comprar três Jerónimo Martins, a empresa 
mais valiosa da bolsa nacional), são ainda muito pequenos à escala mundial. Representam um quinto do PIB português 
e uma pequena fração do valor da Apple, a empresa mais valiosa do planeta. O que permite leituras distintas. Por um 
lado, como a quantidade de bitcoins que podem ser produzidas é escassa, até 21 milhões, no máximo, se houver mais 
investidores a querer comprar, o preço sobe. Por outro, este é ainda um mercado pouco desenvolvido, logo mais volátil. 
Valores em milhares de milhões de euros.
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COMO USAR AS BITCOINS As bitcoins servem para fazer pagamentos, mas também 
anonimamente, sem intermediários e à margem dos bancos 

   PAGAR, RECEBER OU INVESTIR

1CRIAR A CARTEIRA DIGITAL
Para acomodar bitcoins é 

necessário criar uma carteira digital 
num serviço online específico, como 
o Coinbase, o Bitstamp, o CEX.IO, o 
Coinhouse ou o Kraken, entre outros. 
Há um código de letras e números que 
é gerado e que serve para identificar a 
carteira. É este código que é dado para 
receber um pagamento em bitcoins.

2COMPRAR BITCOINS 
A moeda virtual pode ser comprada com divisa 

tradicional. Com mil euros, por exemplo, pode comprar 
quase “meia” bitcoin (uma unidade vale, por estes dias, 
cerca de 2094 euros). As bitcoins serão adicionadas à 
carteira digital. A privacidade está garantida porque o 
código criado não está ligado a nenhum dado pessoal 
do utilizador.

2800%, desde o início do ano. No entanto, a 
sua cotação é uma autêntica montanha russa.
Outros fatores: circulando a bitcoin à margem 
dos bancos, dos governos e de qualquer regu-
lação, em caso de derrocada, não há um me-
canismo de salvaguarda do dinheiro investi-
do. Isto mesmo sublinhou o BdP na nota que 
enviou à PROTESTE INVESTE: “Não existe 
um fundo que cubra eventuais perdas dos 
seus detentores, pelo que será o utilizador a 
suportar todo o risco.” E reforça outro perigo, 
o da segurança: “O investidor corre o risco de 
o dinheiro da sua carteira digital poder ser 
roubado. Também não existe qualquer pro-
teção legal que garanta direitos de reembol-
so ao consumidor, como a que existe para as 
transferências convencionais.”

Investir em bitcoins? Sim, se... 
... o seu nome do meio é no fear (sem medo) e 
gosta de arriscar em ativos hype, com curvas 
ultra-sónicas de valorização, à procura de lu-
cro rápido. A bitcoin subiu 130% (em euros)
desde o início do ano e, apesar de algumas 
flutuações, continua bastante popular junto 



 PROTESTE INVESTE EXIGE

O que mais nos preocupa nas moedas 
virtuais é o seu uso para fins ilícitos.  
A bitcoin era o meio de pagamento 
de eleição utilizado na plataforma Silk 
Road, alojada na deep web e usada, 
entre outras coisas, para tráfico de dro-
ga. E este é apenas um exemplo. O trá-
fico de armas online também usa esta 
moeda. Urge controlar este tipo de 
movimentos e, por isso, Portugal deve 
transpor rapidamente para a legisla-
ção nacional as orientações decididas 
a nível europeu, e empenhar-se na sua 
aplicação. O estatuto das moedas vir-
tuais ao nível fiscal é outro aspeto que 
necessita de clarificação. Reconhecer 
as criptomoedas como ativos financei-
ros abrirá caminho à sua tributação, o 
que é da mais elementar justiça.  

Regule-se depressa
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dos seus utilizadores. E “popularidade” aqui 
é quase um termo técnico. Porque, não tendo 
nenhum referencial por trás, é disso mesmo 
que depende o estatuto da bitcoin. 
Os valores envolvidos neste mercado não são 
de menosprezar. O valor da bitcoin no mun-
do – mais de 37 mil milhões de euros – dava 
para comprar três impérios Jerónimo Mar-
tins, a empresa mais valiosa da bolsa nacional 
(ver gráfico ao lado).
Outro fator: circulando à margem dos ban-
cos, dos governos e de qualquer supervisão, 
as transações com bitcoins podem ser um 
refúgio para cidadãos de países como a Chi-

na, que exerce forte controlo de capitais, e a 
Venezuela, que a esse fator junta uma infla-
ção galopante. No mundo bitcoin a inflação 
está matematicamente controlada, já que só 
podem ser produzidas 21 milhões de unida-
des. Ainda assim, não recomendamos que 
corra um risco tão grande. Basta pensar que, 
no final de junho, a moeda virtual perdeu cer-
ca de um terço do seu valor em poucos dias. 
E damos um conselho aos mais destemidos: 
em produtos de risco elevado, o investimento 
não deve ser superior a 5% do património dos 
investidores. 

E impostos, é preciso pagar?
Foi o que perguntámos ao ministério das 
Finanças. Resposta clara. Se as transações 
forem feitas no âmbito da atividade profissi-
onal ou empresarial, sim, é preciso declarar 
esses rendimentos e pagar o respetivo impos-
to, caso em que o contribuinte será tributado 
na categoria B. De resto, “a venda de bitcoins 
não é tributável em IRS face ao ordenamento 
fiscal português, designadamente no âmbito 
da categoria E (capitais) ou G (mais-valias)”, 
esclareceu a tutela, numa nota enviada à 
PROTESTE INVESTE. 

Valorização, perdão, especulação
A cotação da bitcoin causa nervosismo.  
Do bom e do mau. Pode ganhar muito dinhei-
ro. Mas pode perder muito também. E isto 
tem um nome: risco. Não há como não ver a 
palavra ‘especulação’ escrita por todo o lado. 
É o que explica uma valorização de cerca de 
700% em dois anos e faz arregalar os olhos 
perante o gráfico da página 25. Nenhuma di-
visa do mundo real acompanha este ritmo. A 
lógica é simples: as pessoas compram bitco-
ins porque os preços estão a subir, e os preços 
sobem porque as pessoas estão a comprar 
bitcoins. Pergunta para um milhão de moe-
das virtuais: até que ponto é sustentável esta 
valorização? O que é que impede um crash? 

Blockchain, a verdadeira revolução?
O interesse na bitcoin é grande, mas há quem 
esteja mais entusiasmado com a tecnologia 
que lhe deu vida, a blockchain. Um software 
que permite certificar todas as transações da 
criptomoeda, sem intermediários e com risco 
mínimo de falsificação. Há quem lhe chame 
“máquina da confiança”, por aumentar a 
segurança e a transparência nas transações. 
Quem sabe se não é esta a verdadeira revo-
lução em marcha. ¬

O valor da bitcoin  
é ainda pequeno  
à escala mundial,  
mas dava para 
comprar três impérios 
Jerónimo Martins

são utilizadas como um investimento. As transações são feitas 
e dos governos. Mas é preciso ser-se um bocadinho geek

3ENVIAR PAGAMENTOS  
OU AMEALHAR 

As transações são feitas entre carteiras de 
bitcoins, sem intermediários. Para fazer 
um pagamento, é preciso saber apenas 
o endereço da carteira do destinatário. 
Se a ideia é usar as bitcoins como 
um investimento, há que deixá-las na 
carteira. 

4CONVERTER BITCOINS EM MOEDA TRADICIONAL
 O pedido é feito ao serviço onde a carteira foi criada. Os detentores de 

bitcoins podem solicitar a conversão das unidades para moeda tradicional 
e a transferência do dinheiro para as suas contas bancárias. Os custos 
destas operações variam segundo a plataforma. O Coinbase, por exemplo, 
cobra 1,49% do total da transferência e mais de 15 cêntimos de taxa. 
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Fale connosco

Tem dúvidas sobre um conselho ou quer 
mais informações sobre um produto 

financeiro? A nossa equipa responde às 
suas questões para que tome  

as melhores decisões  
de investimento.

Aceda na internet em 
deco.proteste.pt/investe/avaliacao

  www.deco.proteste.pt/investe

ALERTAS

Gostaria de ser informado sempre que uma ação ou um fundo re-
gista uma alteração de conselho? Pretende receber as mais recentes 
análises de depósitos a prazo, novos produtos ou Obrigações do 
Tesouro? A nossa ferramenta online, exclusiva para subscritores, 
permite-lhe selecionar 18 tipos de alertas. Pode optar por receber 
todas as novidades ou apenas as que digam respeito aos seus in-
vestimentos preferidos. Uma vez definidos os alertas, irá receber 
um e-mail (no máximo, um por dia, com os links para as análises 
pretendidas) sempre que uma nova informação relativa ao tema 
selecionado estiver disponível no portal financeiro.

Ajuste às suas necessidades
Se quiser consultar, adicionar, alterar ou remover os alertas que 
subscreveu basta aceder à pagina dos alertas e, com poucos cli-
ques, ajustá-los às suas preferências. Hoje pode preferir as análi-
ses de depósitos a prazo ou novos produtos mas, no futuro, pode 

fórum
Serviços • Vantagens para si 

substituí-las pelas análises de fundos ou receber em primeira mão, 
na sua caixa de correio eletrónico, as mais recentes alterações de 
conselho de ações.

Fique mais informado
Os conselhos da PROTESTE INVESTE destinam-se ao investi-
mento a longo prazo, mas deve manter uma postura dinâmica.  
A constante turbulência dos mercados financeiros cria, a qualquer 
momento, oportunidades de compra ou de venda. Com a nova fer-
ramenta de alertas, pretendemos que fique ainda um passo mais 
próximo do mundo dos investimentos.

O serviço de alertas por e-mail da PROTESTE INVESTE é 
gratuito e permite-lhe estar a par da atualidade financeira 
mais facilmente. Ao subscrevê-lo, não deixará passar ao 
lado uma análise importante ou “aquele” conselho que 
pode fazer a diferença

NAVEGUE POR BONS CONSELHOS

Aceda a www.deco.proteste.pt/
investe/alertas
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VANTAGENS PARA SI
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ESTEJA SEMPRE (E-)FORMADO
Conheça os nossos cursos de formação e faça 
uma gestão melhor do seu dinheiro. O curso 
de finanças pessoais é gratuito para os 
subscritores da PROTESTE INVESTE, que 
ainda podem usufruir de 25% de desconto 
na restante formação  

D 
a gestão do seu dinheiro no dia-a-
-dia, com as escolhas adequadas 
para um balanço sempre equili-
brado do seu bolso, à otimização 

fiscal para trabalhadores independentes, 
passando pelos investimentos em imo-
biliário, entre outros, os nossos cursos, 
também em sistema de e-learning (à 
distância), dão-lhe as orientações neces-
sárias a um bom equilíbrio financeiro.  
Os subscritores da PROTESTE INVES-

TE beneficiam de desconto em todos os 
cursos, e ainda podem frequentar, gratui-
tamente, o de finanças pessoais. Mas há 
outras vantagens para associados ou subs-
critores de outras publicações, como um 
desconto de 10%. Sem sair de casa, com 
a vantagem de poder ter um calendário 
flexível e adequado às suas necessidades, 

pode frequentar o curso O Meu Dinheiro, 
por exemplo, para melhorar os seus co-
nhecimentos sobre finanças pessoais. Veja 
nos quadros abaixo três exemplos do nos-
so portefólio de e-formação, e saiba mais 
sobre, além destes, outros cursos (presen-
ciais) acedendo ao nosso site: www.deco.
proteste.pt/investe/formacao.

Mais para poupar 
Tem à sua disposição várias parcerias e serviços para ajudar a poupar  
ou a esclarecer as dúvidas que possam surgir no dia-a-dia.

Aumente a sua reforma através da subscrição  
de um fundo que garante um prémio de fidelidade anual
Descubra mais em www.decomais.pt/dinheiro

No nosso simulador, encontra o fornecedor  
de eletricidade e de gás natural ideal para si
Saiba mais em www.decomais.pt/energia

Seguro de saúde que não exclui doenças preexistentes, 
nem impõe limites de idade, e termina por sua iniciativa
Consulte em www.decomais.pt/seguros

Apresente uma reclamação ou peça ajuda  
aos nossos juristas
Descubra mais em www.deco.proteste.pt/reclamar

Descubra onde se vende o gás engarrafado  
ao melhor preço perto de si
Saiba mais em www.decomais.pt/energia

Receba reembolsos de compras online  
de produtos ou serviços
Mais em www.decomais.pt

€€

48 euros

Curso à distância
Calendário flexível

•    Compreender a importância da valorização  
do dinheiro.

•    Saber gerir o dinheiro em família;
•    Planear financeiramente os projetos de vida.
•    Analisar os principais produtos financeiros  
e escolher os mais adequados de acordo com  
o perfil de cada investidor.

O MEU DINHEIRO

€ 12
POUPE

Objetivos

80 euros

Curso à distância (e-learning)
Calendário flexível

•    Saber identificar os rendimentos enquadrados 
na categoria B – rendimentos empresariais e 
 profissionais do imposto sobre o rendimento 
das pessoas singulares.

•    Reconhecer as situações em que o contribuinte 
pode ficar enquadrado no regime simplificado  
e conhecer as obrigações associadas.

•    Reconhecer as situações em que o contribuinte 
pode ficar enquadrado no regime de contabilidade 
organizada e conhecer as obrigações associadas.

OTIMIZAÇÃO FISCAL PARA 
TRABALHADORES INDEPENDENTES

€ 20
POUPE

Objetivos  

25% de desconto para subscritores da Proteste Investe 
10% de desconto para associados DECO e subscritores das outras publicações

90 euros

Curso à distância (e-learning)
Calendário flexível

• Analisar corretamente o mercado imobiliário.
•  Compreender a importância da avaliação  
no contexto do património.

• Compreender e elaborar relatórios de avaliação.
•  Compreender as técnicas de análise  
de investimentos.

•  Aplicar as técnicas de análise à montagem  
de negócios imobiliários.

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
€ 22,50

POUPE

Objetivos
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