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Poupar é… 

colocar o seu dinheiro

de parte

 

Investir é… 

fazer com que 

o seu dinheiro 

renda mais e cresça



Atualmente, as poupanças colocadas
numa conta bancária estão na
realidade a perder valor

Atualmente, 1.000 € numa conta
bancária geram juros de apenas cerca
de 2 € (0,2%) por ano

Se colocar 1.000 € nessa conta
bancária, após 20 anos poderá levantar
esses 1.000 €, mas estes terão um valor
de apenas 700 € ao valor atual devido à
inflação

A inflação faz com que o seu dinheiro
valha menos, ano após ano

No entanto, o investimento de 1.000 €
durante 20 anos num produto de
investimento que gere 3% ao ano em
termos reais valerá 1.786 € em valor
atual. Veja!
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Ao colocar algumas poupanças em produtos de
investimento, é possível superar a inflação

anos

Valor nominal de € 1.000 mantido em conta bancária por 20 anos, pressupondo um retorno nominal anual de 0,20%

Poder de compra de € 1.000 mantido em uma conta bancária por 20 anos, assumindo um retorno nominal anual de 0,20%
e uma taxa de inflação de 2%

Poder de compra de € 1.000 investido por 20 anos, assumindo um retorno nominal anual de 5% e uma taxa de inflação de 2%

€1,786

€1,041

€700



Eis o que
fazer
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Investir pode parecer um
pouco assustador, mas
não é tão complexo ou
arriscado como julga

Se seguir algumas regras simples,
qualquer pessoa com poupanças
pode tornar-se um investidor



Defina um orçamento01
Dica #

Não coloque todos os ovos no
mesmo cesto04

Comece a investir assim que puder,
mesmo que sejam quantias pequenas02

Aprenda a avaliar o risco03

Comece a investir05
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01
 Dica # 
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Defina um orçamento
Comece por calcular quanto pode
poupar, idealmente todos os meses



Rendimento: salário

Despesas essenciais, tais como renda ou prestação do
empréstimo da casa, gás e eletricidade, alimentação,
seguros, cuidados infantis, impostos e outros pagamentos
que sejam difíceis de alterar

Despesas não essenciais, tais como atividades de lazer,
férias, vestuário e programas fora de casa, que são mais
fáceis de alterar

Analise o seu:01
Dica  # 

Defina um
orçamento

RENDIMENTO DESPESAS - =
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POUPANÇA 



EFAMA | Five Principles for Saving and Investing 

Para calcular um orçamento para ‘investimento’,
vale a pena pensar primeiro nos 3 tipos de
poupança:

É a sua poupança em função de objetivos e para
a reforma  que pode investir para pôr o seu

dinheiro a render
08EFAMA | Investir para um futuro melhor

#1

Momentos
difíceis

Acesso seguro/fácil para lidar
com acontecimentos

imprevistos, tais como perda
de emprego ou reparações

domésticas urgentes
+/- 3 a 6 meses de salário

#2

Em função de
objetivos

Para financiar
acontecimentos e

objetivos de vida, tais
como uma casa, a

educação dos filhos, um
automóvel, as suas férias

de sonho 

Para
complementar a

futura reforma do
Estado, que será
inferior ao que é

atualmente

#3

Reforma



02
Dica # 

"Alguém se senta hoje à sombra porque alguém
plantou uma árvore há muito tempo”

Comece a investir assim
que puder, mesmo que
sejam quantias pequenas

-Warren Buffet-EFAMA | Investir para um futuro melhor 09



02
Dica # 

Comece a
investir assim

que puder,
mesmo que

sejam quantias
pequenas

Investir desde cedo na vida e com regularidade
é a chave para fazer com que o seu dinheiro se
multiplique no longo prazo

Quanto mais cedo começar, maior será o seu rendimento potencial

O tempo é mais importante para fazer crescer o seu dinheiro do que a
quantia que investe, devido ao efeito dos juros compostos

Os juros compostos significam que ganha dinheiro duas vezes: com o
montante investido, mas também com o rendimento que este gera

Começar cedo permite-lhe também aumentar os seus conhecimentos
sobre mercados financeiros e produtos de investimento

Pode escolher produtos de investimento que tenham um impacto positivo
na sociedade e/ou no ambiente

Se ainda não começou a investir, não se preocupe: nunca é tarde para
começarEFAMA | Investir para um futuro melhor 10



Evolução do património do David

Evolução do investimento total do David

A Ana começa mais
cedo, investe menos no
total mas ganha mais
do que o David.

Evolução do património da Ana

Evolução do investimento total da Ana

ANA

DAVID

O Efeito dos Juros Compostos €59,933

€46,527
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Investe 1.000 € todos os anos ao
longo de um período de 10 anos

Começa com 25 anos

Chega aos 65 anos com um total de
59.933 €

Investe 1.000 € todos os anos ao
longo de um período de 20 anos

Começa com 40 anos

Chega aos 65 anos com um total de
46.527 €

Supondo um rendimento nominal médio do investimento de 5% por ano 

Segundo uma investigação publicada pelo Credit Suisse Research Institute, em colaboração com a London Business School, a
geração dos Baby Boomers beneficiou de um rendimento real anual de 6,4% com uma carteira mista (70% ações, 30%
obrigações). A taxa de rendimento real previsível de uma carteira deste tipo deverá ser cerca de 3% ao longo das próximas
décadas, ou cerca de 5% em termos nominais.

Idade da 
Ana/David



“O maior risco é não correr nenhum risco”

Aprenda a avaliar
o risco

-Mark Zuckerberg-

03
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Dica # 



03
Dica # 

Aprenda a
avaliar o risco

Há alguns princípios importantes a seguir…

Quanto maior for o período de investimento, maior o risco que pode correr.
Se for jovem e estiver a investir para a reforma, pode correr mais riscos

Reparta os seus investimentos entre ativos de risco (rendimento elevado) e
ativos seguros (menor rendimento) no caso de querer comprar uma casa a
curto prazo, por exemplo, nos próximos 5 anos

Fique tranquilo quando os mercados caírem. A experiência mostra que vale
a pena manter a calma e os investimentos e esperar que o mercado
recupere

NÃO TENTE prever a evolução da bolsa de valores

Em vez disso, concentre-se em estratégias de investimento a longo prazo
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04
Não coloque todos os
ovos no mesmo cesto
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Dica # 



04
Reparta o risco adquirindo mais do que um tipo de produto de
investimento

Diversifique os seus investimentos com diferentes produtos, empresas,
sectores, países…

Pense em subscrever um fundo de investimento, mesmo que aplique uma
pequena quantia

Os fundos de investimento recolhem e reúnem o dinheiro de milhares de
aforradores e investem-no em produtos que repartem o seu risco. São
geridos por um gestor de ativos profissional cuja função é assegurar que
o seu dinheiro continue a crescer

Dica # 

Não coloque
todos os ovos

no mesmo
cesto
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16

As vantagens da
diversificação

As pessoas que investiram 1.000 € em
ações da Zynga em dezembro de 2011,
por exemplo, acabaram por ter 247 € no
final de 2012, ou seja, perderam 75%

Aqueles que diversificaram os seus
investimentos em quatro títulos (por
exemplo, Zynga, Nestlé, Shell,
Booking.com) perderam apenas 12%

No final de 2020, as ações da Zynga
valiam mais 11% do que em 2011, mas
a carteira diversificada gerou uma
rentabilidade total de 115%, apesar de
uma enorme perda nas ações da Shell
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Carteira não diversificada
(Euros no final do ano)

Carteira diversificada
(Euros no final do ano)

https://www.zynga.com/
https://www.zynga.com/
https://www.nestle.com/
https://www.shell.com/
http://www.booking.com/


Comece a investir

05
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Dica # 



05 Abra uma conta numa plataforma online de investimento. Estas
plataformas têm ferramentas para compra e venda de ações, obrigações e
fundos de investimento, e podem disponibilizar aconselhamento financeiro
automatizado

Procure um consultor financeiro para uma conversa pessoal (as suas
circunstâncias, objetivos éticos e outros, o desempenho de diversos
produtos de investimento, etc.)

Visite o(s) seu(s) banco(s), ou corretor(es) de seguros, ou as respetivas
páginas na Internet 

Consulte especialistas conhecidos em investimentos e finanças nas redes
sociais e em podcasts

Prepare-se bem para quaisquer reuniões e faça muitas perguntas

Depois de decidir quanto quer investir e o risco que está disposto a assumir,
tem diversas opções para começar:

Dica# 

Comece a
investir
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Perguntas importantes a fazer antes
de investir…
Objetivos: Este investimento corresponde aos meus objetivos
financeiros e de investimento sustentável/ético? 

Risco: Quanto poderei perder?

Rendimento: Como tem sido o desempenho deste produto ao
longo do tempo? 

Custos: Quais são os custos para comprar, manter e vender
este produto de investimento? 

Prazos: Será fácil vender se precisar do meu dinheiro de
imediato? 

Informação: Onde posso obter mais informações sobre este
investimento? 

Alternativas: Que outros investimentos pode oferecer?
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Agora é consigo!

Poderá ficar surpreendido ao constatar que afinal
investir não é assim tão assustador. E é uma

sensação fantástica ver o seu dinheiro começar
realmente a crescer.
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Links úteis

Inflação

Juros Compostos

Diversificação

OICVM (Fundos de Investimento Europeus)

Clubes de Investimento

Princípios de Finanças

info@efama.org   -   www.efama.org 

CONTATO

Outubro de 2021

Versão original: Tradução portuguesa: 

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/inflation-tutorial/inflation-basics-tutorial/v/what-is-inflation
https://www.youtube.com/watch?v=wf91rEGw88Q
https://www.youtube.com/watch?v=3jTyZl25Llo
https://www.youtube.com/watch?v=vi2ZDoMvZ4I
https://www.efama.org/investment-clubs
https://www.efama.org/investment-clubs
https://www.gresham.ac.uk/series/principles-finance/
mailto:info@efama.org
http://www.efama.org/

