
A Sara e o Miguel têm um filho de 5 anos e em 
breve vão aumentar a família. Estão a pagar os 
empréstimos da casa e de um dos carros. 
Querem poupar para a reforma, mas garantir 
também o futuro dos filhos.

Por isso, procuram o meio-termo entre risco e 
rendibilidade. Ou seja, estando dispostos a 
assumir algum risco para obter maiores 
rendimentos em determinadas soluções, têm a 
preocupação de preservar capital, investindo 
um montante mínimo (de 2 a 3 anos de salário) 
em produtos com esta garantia de capital.

Opções de poupança e investimento

Subscrever uma parte em produtos com 
garantia de capital (alguns seguros de 
capitalização ou determinados seguros PPR);

Outra parte em soluções com maior 
potencial de rendibilidade mas também 
maior risco, como fundos de investimento 
(existem fundos com níveis de risco desde o 
baixo até ao elevado); 

Subscrever fundos PPR;

Incluir fundos de pensões (com condições de 
fiscalidade mais atrativas face a fundos e 
seguros PPR, mas reembolsados nas 
condições legais previstas, nomeadamente 
na reforma).

PERFIL DE RISCO 
Arrojado
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Início de carreira

João
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Sara e Miguel

PERFIL DE RISCO 
Equilibrado

Seguros PPR versus Fundos PPR

São ambos produtos de poupança para a reforma
que deve saber avaliar, caso a caso, quanto a garantias

de capital, potencial de remuneração e riscos associados. 
Embora os seguros possam ter menores proveitos com 

menores riscos, exigem atenção à qualidade de crédito e 
solvência da seguradora que pode trazer surpresas.

Já os fundos são património autónomo, extrapatrimonial e sem 
riscos associados a eventuais dificuldades da sociedade gestora. 

Saiba mais sobre estas diferenças aqui.

Tome Nota

Para ter uma ideia aproximada de quanto vai 
receber de pensão de velhice quando chegar 
à idade de reforma, use o simulador de 
pensões da Segurança Social Direta

O QUE A CAIXA PODE 
FAZER  POR SI?

Em matéria de poupança para a 
reforma, quanto mais cedo começar 

melhor. Caso contrário, terá menor 
margem para perdas de capital. A partir 

do perfil de investidor em cada etapa 
da sua vida, avalie soluções com a 

ajuda de especialistas.

Saiba mais aqui

A idade da reforma até pode estar 
distante, mas quando esse dia chegar 
será que vai conseguir manter o mesmo 
nível de vida sem preocupações?
Saiba como preparar-se financeiramente.

POUPAR PARA 
A REFORMA

Os fundos de investimento são uma forma 
simples de investir em ações, obrigações,
e outros ativos, sem os comprar diretamente. 
A sua gestão é garantida por especialistas e abrangem 
diversas regiões do globo e setores de atividade. 
Permitem diversificar o património e reduzem os 
riscos associados, assim como os custos de transação.

Se tiver um PPR, quando se retirar da vida
ativa poderá optar por receber um complemento

mensal de reforma sem necessidade de o resgatar na 
totalidade. Pode também definir beneficiários para o

seu PPR, como filhos e netos. Saiba mais sobre esta solução.

O melhor é pensar em soluções de 
poupança e investimento que permitam 
complementar a sua pensão de velhice.  

Eis o que deve ter em conta: 

Quais os seus objetivos?

Quantos anos lhe faltam
até à reforma?

Qual a etapa em que se 
encontra da sua carreira?

Qual a sua tolerância ao risco?

Qual a sua situação financeira atual?  

Em função das respostas a estas 
perguntas, deve decidir como planear
a sua reforma.

Então, o que fazer para 
ter uma reforma mais 
confortável?

Como vão os portugueses 
financiar a reforma

FONTE: 
Todos Contam

Mas quem se 
reformar em 2045
receberá de pensão 
do sistema público 
cerca de metade do 
salário que ganhava
FONTE: 
Comissão Europeia 

Usar dinheiro
que pouparam

24%
Plano de

poupança privado

15%
Continuar 
a trabalhar

18%
Descontos para a 
Segurança Social 

85%

(ou outro regime 
contributivo obrigatório)

POUPAR

O que são seguros financeiros?

Conheça os diferentes tipos de seguros financeiros
e saiba como podem ser uma alternativa para a 

rentabilização das suas poupanças. Leia mais 
sobre este tema no Saldo Positivo.

Descubra o seu Perfil de Investidor

Valoriza mais a segurança, mesmo que isso signifique ganhar
menos com os seus investimentos? Ou prefere correr riscos para potenciar os lucros?

Conheça os vários perfis de investidor e descubra qual o seu. Lembre-se que à medida
que avança na idade, deve ter mais cuidados com o risco das soluções pelas quais opta.

Trabalhar depois da reforma

Prolongar a vida ativa pode ser uma forma de 
aumentar o rendimento disponível. Leia mais no 

Saldo Positivo sobre as obrigações e benefícios para 
quem continua a trabalhar após a idade da reforma. 

Como poupar para a 
reforma em diferentes 
fases da vida

O João começou a trabalhar há dois anos, 
mas possui já alguma estabilidade financeira 
e profissional. É solteiro, sem filhos, vive em 
casa dos pais e não tem compromissos com 
créditos. O João prefere fazer investimentos 
mais arriscados, mas com maior 
rendibilidade. Além disso, como está longe 
da idade da reforma, tem tempo para 
recuperar eventuais perdas.

Opções de poupança e investimento

Ações;

Fundos de investimento; 

Seguros financeiros unit-linked 
(indexados a fundos de investimento);

Subscrição de um PPR;

Subscrição de um Fundo de Pensões.

Para escolher onde aplicar o dinheiro, 
compare a oferta de soluções;

Informe-se sobre regras de reembolso, 
regime fiscal e comissões aplicáveis;

O registo de bom desempenho no passado 
não garante o mesmo no futuro;

A remuneração deverá, pelo menos, 
compensar a evolução da inflação;

Faça um planeamento de acordo com os 
seus objetivos, tolerância ao risco e número 
de anos para a reforma; 

Leia mais detalhes sobre como defender as 
suas poupanças e investimento neste artigo 
do Saldo Positivo

E não se esqueça…

O Pedro e a Madalena têm quase 60 anos. 
Os filhos já saíram de casa e, por isso, têm 
agora mais folga financeira para preparar a 
reforma. Como a idade para deixarem de 
trabalhar está próxima, têm maior aversão 
ao risco. A sua principal preocupação é 
preservar o capital, mesmo que isso 
represente uma menor rendibilidade.

Opções de poupança e investimento

Produtos da Dívida Pública (Certificados 
de Aforro, Certificados do Tesouro ou 
Obrigações do Tesouro);

Certificados de reforma; 

Depósitos e contas poupança (garantia 
de capital até 100 mil euros)

Subscrever um PPR com garantia de 
capital, tendo em atenção as condições 
em que pode ser resgatado.

https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/trabalho/Pages/subscrever-PPR.aspx
https://www.cgd.pt/Particulares/Poupanca-Investimento/Fundos-de-Investimento/Pages/Fundosdeinvestimento.aspx
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/2021-06/relatorio3inqlf.pdf
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/trabalho/Pages/trabalhar-depois-da-reforma.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en.pdf
https://app.seg-social.pt/sso/login
https://www.cgd.pt/Particulares/Poupanca-Investimento/Informacao-Investidor/Pages/Perfil-de-Investidor.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/investir-na-bolsa.aspx
https://www.cgd.pt/Particulares/Poupanca-Investimento/Fundos-de-Investimento/Pages/Fundosdeinvestimento.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/trabalho/Pages/subscrever-PPR.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/subscrever-fundo-investimento.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/seguros-financeiros.aspx
https://www.cgd.pt/particulares/poupanca-investimento/fundos-de-investimento/pages/caixamoderadoppr_oicvm.aspx
https://www.cgd.pt/particulares/eu-quero/pages/planear-a-reforma.aspx#!/Defensivo
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/produtos-divida-publica.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/certificados-de-reforma.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/garantia-de-depositos-poupancas-seguras.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/garantia-de-depositos-poupancas-seguras.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/trabalho/Pages/subscrever-PPR.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/investir-poupanca.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/investir-poupanca.aspx
https://www.cgd.pt/Particulares/Poupanca-Investimento/Informacao-Investidor/Pages/Perfil-de-Investidor.aspx
https://www.cgd.pt/Particulares/Poupanca-Investimento/Seguros-Financeiros/Pages/Seguros-Financeiros.aspx



