12 de Junho de 2013

Indicador de Poupança APFIPP/Universidade Católica: breve análise
Passaram-se já 2 anos sobre o lançamento do Indicador de poupança APFIPP/Universidade Católica. Com esta
iniciativa procurou-se dar maior visibilidade à variável da poupança, publicando um indicador estatístico
regular, que antecipasse o valor a publicar pelas Contas Nacionais sobre a evolução da taxa de poupança das
famílias portuguesas. O indicador seria expresso com base na relação percentual da poupança sobre o PIB e
seria corrigido da sazonalidade. Não queremos deixar, passados estes primeiros 2 anos de publicação, de
avaliar do contributo do Indicador APFIPP/Universidade Católica para o enriquecimento do debate sobre a
poupança das famílias em Portugal.
A informação oficial relativa à poupança das
famílias existe nas Contas Nacionais
trimestrais assim como na série de
poupança financeira do Banco de Portugal.
No entanto, estes são indicadores que são
conhecidos com um grande desfasamento
temporal e que têm um elevado grau de
volatilidade, o que resulta de factores tais
como as valorizações/desvalorizações dos
activos nos mercados financeiros ou a
alteração do padrão de sazonalidade ao
longo do ano.
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APFIPP/Universidade Católica acompanha de
muito perto a evolução da poupança das famílias Portuguesa, em particular a série das Contas Nacionais
Trimestrais.

O indicador acompanha de facto a tendência
das séries de poupança, isto é, a variação
trimestral das séries alisadas. Note-se, no
entanto, que o Indicador tende a apresentar
uma tendência mais conservadora do que as
restantes séries. Isto implica que este
apresenta normalmente variações inferiores
em valor absoluto às das séries do INE e do
Banco de Portugal.
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O Indicador de Poupança APFIPP/Universidade Católica, que deve ser lido como o retrato da
tendência das poupanças das famílias em % do PIB, conseguiu no nosso entender, atingir
plenamente o objectivo para que foi criado.
A presente informação pode ser utilizada livremente para fins informativos e de divulgação desde que seja mencionada a fonte da
informação, nos seguintes termos "Fonte: APFIPP, Universidade Católica Portuguesa" ou seja referida a designação do Indicador:
"Indicador de Poupança APFIPP / Universidade Católica". É proibida a utilização para fins comerciais de qualquer dos seus
elementos, sejam eles textos, imagens ou outros. Em caso algum a APFIPP e a Universidade Católica podem ser responsabilizadas,
directa ou indirectamente, por qualquer dano resultante ou de qualquer forma relacionado com o uso da presente informação
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