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Relatório da Audiência n.º 2-COF-XIV 

 

Dia: 15 de janeiro de 2019                                                                       

 
ENTIDADE: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios 

(APFIPP) 

 

ASSUNTO: Orçamento do Estado para 2020 

      

Recebida pelos Senhores Deputados: 
 

• Alberto Fonseca (PSD), Vice-Presidente da Comissão; 

• Álvaro Almeida (PSD); 

• Vera Braz (PS); 

• Duarte Pacheco (PSD); 

• Diana Ferreira (PCP); 

 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

O Senhor Vice-Presidente deu as boas vindas aos representantes da Associação Portuguesa 

de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP), dando nota do modo de 

condução dos trabalhos e do conhecimento que, posteriormente, seria dado a todos os 

membros da Comissão quanto ao teor da audiência.  

A delegação da APFIPP agradeceu o agendamento da audiência e mencionou que a sua 

exposição iria incidir sobre três ideias principais: a taxa de poupança em Portugal tem um dos 

valores mais baixos da Europa e do mundo; o investimento nacional é feito com recurso a 

fundos externos mediante créditos ou a fundos da União Europeia, uma vez que o nosso país 

não dispõe de recursos para prover às suas necessidades de investimento; e, por último, a 

sociedade portuguesa é das mais envelhecidas da Europa, estando entre as três ou quatro 

mais envelhecidas. De acordo com as estatísticas oficiais do Eurostat, a sociedade portuguesa 

será a mais envelhecida da Europa num horizonte de médio prazo. 

Disse que também que estas três ideias estão relacionados com a capacidade que a sociedade 

portuguesa terá no futuro de prover à proteção das pessoas que estarão em idade de não 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=114219
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=114219


 
Comissão de Orçamento e Finanças 

2 
 

trabalhar para completar o esforço que o Estado terá de fazer relativamente à proteção das 

pessoas nessa fase do seu ciclo de vida. Todas estas questões deverão estar no topo da 

agenda das preocupações nacionais, pretendendo a Associação dar o seu contributo.  

Salientou a necessidade de criação de mecanismos indutores da criação de poupança e não 

apenas de meros benefícios fiscais, havendo várias formas de levar as pessoas a poupar e 

foram sendo postos em prática nos outos países europeus.  

Em sede de debate, a Senhora Deputada Vera Braz (PS) transmitiu que a taxa de poupança 

em Portugal não é a desejável e que é necessário criar medidas e estratégias que possam 

estimular a criação de poupanças para a reforma. Perguntou também como é que vão ser 

assegurados os deveres de informação e transparência no produto da plataforma de poupança 

automática.   

O Senhor Deputado Álvaro Almeida (PSD) referiu que o Grupo Parlamentar do PSD considera 

que a poupança é o principal problema da economia portuguesa. Disse que a taxa de 

poupança é baixa por muitas razões, designadamente devido ao envelhecimento e à carga 

fiscal. Com efeito, o Estado tem retido uma grande parte do rendimento das famílias e o 

Orçamento do Estado para 2020 nada inclui para inverter essa situação. Indagou sobre quais 

as medidas concretas para aumentar a poupança e para que ela possa ser canalizada para o 

financiamento das empresas portuguesas para que o PIB português possa aumentar.  

A Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) referiu que não teve possibilidade de ouvir a 

intervenção inicial, pelo que não faz sentido pedir esclarecimentos sobre uma intervenção que 

não ouviu. 

Os representantes da APFIPP transmitiram que têm em gestação uma medida para levar os 

portugueses a poupar de uma forma indolor. Referiram que esse mecanismo de poupança está 

a ser elaborado com a Confederação do Comércio de Portugal, a Associação de Grande 

Distribuição e a SIBS para que as pessoas na altura de consumir estejam a adicionar uma 

pequena quantia que irá para uma conta individual de poupança de médio e de longo prazo.  

O Senhor Vice-Presidente da Comissão agradeceu as informações e esclarecimentos 

apresentados pela APFIPP e deu por encerrada a audiência. 

Diversa informação sobre a audiência, incluindo a gravação, pode ser consultada na página 

internet da audiência, pelo que se dispensa o seu aprofundamento nesta sede. 
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Palácio de São Bento, 15 de janeiro de 2020 

 

O Vice-Presidente da Comissão  

 
 

Alberto Fonseca  
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