Press Release

Início da divulgação periódica do “Indicador de Poupança APFIPP /
Universidade Católica” que procura antecipar a evolução da
poupança dos portugueses
A APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e
Patrimónios e a Universidade Católica celebraram um acordo com vista à criação de
um índice representativo da evolução da poupança nacional. Este acordo, realizado já
em 2010, foi assinado em cerimónia presidida por S. Exa. o Ministro de Estado e das
Finanças, que contou também com a presença de S. Exa. o Secretário de Estado do
Tesouro e Finanças.
O objectivo da criação de um Indicador da Poupança é o de instituir um referencial com
reconhecimento público, que permita monitorizar a evolução desta variável,
particularmente importante nos nossos dias. O objectivo é o de procurar promover uma
maior consciencialização das pessoas para a necessidade do aforro e, ao mesmo
tempo, potenciar a actuação, por parte dos diversos intervenientes, para a
implementação de medidas que resultem num aumento da poupança.
Concluindo alguns meses de trabalho conjunto, a APFIPP e a Universidade Católica
estão hoje em condições de iniciar a divulgação mensal do Indicador da Poupança pelo
que, em anexo, se encontra o exemplar relativo ao mês de Fevereiro de 2011. Prevê-se
que o Indicador seja sempre divulgado até ao dia 15 do mês seguinte ao que
corresponde.
Por ocasião do lançamento desta iniciativa, o Sr. Dr. José Veiga Sarmento,
Presidente da APFIPP, afirmou: “Esta iniciativa é um contributo nosso para melhorar a
visibilidade pública de uma variável económica que assume, nestes tempos, uma
dimensão absolutamente fundamental. Nós achamos que não chega acompanhar a
evolução da Euribor, ou do PIB, ou do PSI ou da Dívida Pública, mas é essencial hoje
também saber como estamos relativamente à poupança, em especial das famílias. A
nossa esperança é que sendo do conhecimento público o desequilíbrio, o objectivo da
sua correcção seja assimilado pela maioria, alterando o comportamento dos indivíduos.
Na nossa situação actual, a poupança corre o risco de deixar de ser uma necessidade
para passar a ser uma inevitabilidade, uma obrigação.”
A Sra. Professora Doutora Leonor Modesto, Directora do Centro de Estudos da
Católica, referiu ainda que: “Faz parte da missão da CATÓLICA-LISBON School of
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Business and Economics contribuir com os seus conhecimentos teóricos para a
realização de estudos que permitam uma melhor compreensão da realidade
económica em geral e da portuguesa em particular. Este trabalho, resultado duma
cooperação de sucesso com a APFIPP, ilustra bem o interesse e o potencial deste tipo
de iniciativas. Com efeito, a temática da poupança em Portugal tornou-se crucial no
actual contexto de crise. Este indicador avançado vem permitir monitorizar a sua
evolução em tempo real e regularidade mensal, com credibilidade e independência,
facilitando a tomada de decisões de políticas públicas mais informadas.”

ANEXO: o mencionado.
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Nota dos editores:
Sobre a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e
Patrimónios (APFIPP) – A APFIPP representa as actividades de Gestão de Fundos de
Investimento Mobiliário, Imobiliário e de Fundos de Pensões, para além da Gestão
Individualizada de Carteiras. Possui 40 Associadas nacionais e 3 estrangeiras,
representado cerca de 103 mil milhões de euros de activos e de Fundos de Pensões
sob gestão. Para mais informações sobre a APFIPP, por favor visite o site
www.apfipp.pt ou contacte-nos através do tel.: 217.994.840.

Sobre o Centro de Estudos Aplicados (CEA) - O CEA é a unidade de consultoria da
CATÓLICA-LISBON School of Business and Economics, que presta serviços nos
domínios da Economia e da Gestão a diversas instituições dos domínios privado,
público e social. Estes trabalhos assentam, maioritariamente, na aplicação prática de
diversos tópicos de investigação desenvolvidos pela CATÓLICA-LISBON.
A CATÓLICA-LISBON é uma instituição de referência em Portugal, que tem preparado
prestigiados gestores e economistas dos meios nacional e internacional. A tradição de
excelência da CATÓLICA-LISBON deve-se essencialmente ao respectivo corpo
docente, a quem é exigido um elevado nível de competência, clareza e actualização na
sua leccionação bem como a produção de trabalhos de investigação reconhecidos
internacionalmente.
Para mais informações sobre a CATÓLICA-LISBON ou sobre o CEA, por favor visite o
site www.clsbe.lisboa.ucp.pt ou contacte-nos através do tel.: 217 214 122.
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