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A Schroders encomendou à Raconteur um inquérito online independente, realizado entre 30 de abril e 15 de junho de 2020 a 23.450 
pessoas de 32 locais em todo o mundo, incluindo a Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, EAU, Espanha, Estados Unidos, França, 
Holanda, Índia, Itália, Japão e Reino Unido. Este estudo define “pessoas” como aqueles que investirão pelo menos 10 000 euros (ou o 
equivalente) nos próximos 12 meses e que fizeram alterações nos seus investimentos nos últimos 10 anos.   
  
Os números podem não totalizar 100% devido ao arredondamento ou a questões de resposta múltipla.

Será que a ideia tradicional 
de reforma em Portugal 
ainda é uma realidade?
Tradicionalmente, a reforma significava um corte total com o mundo profissional, independentemente 
da sua profissão. No entanto, hoje em dia as pessoas estão a optar por outras formas de reforma, e muitas 
continuam a trabalhar de alguma forma. Embora as pessoas continuem a poupar, a ausência de garantias 
relacionadas com a pensão em comparação ao passado significa que existe uma preocupação real sobre 
se esta será suficiente para pagar as despesas diárias. Como é então a reforma nos dias de hoje para 
os portugueses?

Realizámos um inquérito a mais de 23.000 pessoas de 32 locais do mundo sobre as suas ideias de reforma.

Material de marketing

Informação Importante: 

Este documento destina-se apenas a fins informativos. O material não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação à compra ou 
venda de qualquer instrumento financeiro ou título ou para adotar qualquer estratégia de investimento. A informação facultada não 
pretende ser consultoria de investimento, recomendação de investimento ou análise sobre investimentos e não tem em conta as 
circunstâncias específicas de qualquer destinatário. O material não se destina a fornecer nem deverá servir de base a aconselhamento 
contabilístico, jurídico ou fiscal. As informações contidas neste documento são consideradas fiáveis, mas a Schroders não garante a 
integralidade ou exatidão das mesmas. Não se aceita qualquer responsabilidade por erros de facto ou opinião. Os pontos de vista e 
informações contidos neste documento não devem servir de base a decisões de investimento individuais e/ou estratégicas.
 
O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e o seu rendimento podem cair ou crescer 
e os investidores podem não recuperar o montante originalmente investido.
 
A Schroders expressou os seus próprios pontos de vista e opiniões neste documento e estes podem mudar. 
 
A Schroders será responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Para obter informação sobre a forma como a Schroders poderá 
processar os seus dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade em www.schroders.com/en/privacy-policy ou mediante 
pedido na eventualidade de não ter acesso a esta página na internet.
 
Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de Registo 
B 37.799. 
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Não existe consenso sobre as opções de reforma, mas a maioria dos portugueses 
concorda que a contribuição do estado não é por si só suficiente para financiar a reforma

As pessoas sentem-se igualmente frustradas com as mudanças de regras sobre 
o financiamento das reformas, especialmente os investidores especializados

Pessoas que pensam que o governo está sempre a mudar as regras sobre como é que as pessoas devem 
poupar e financiar a sua reforma, e como tal não veem vantagens em poupar especificamente para esta 

E um número crescente de pessoas está a dar prioridade à utilização do seu rendimento 
disponível em poupanças para a reforma

Percentagem de portugueses que sentem que poupar para a reforma é a principal 
prioridade para o rendimento disponível

Apesar de tudo, as pessoas continuam preocupadas sobre terem rendimentos 
suficientes na sua reforma

das pessoas estão preocupadas com a possibilidade de o seu rendimento na reforma não ser suficiente
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31%
das pessoas não 

compreendem as opções 
disponíveis no que diz 

respeito às suas poupanças 
para a reforma

54%
das pessoas acreditam que 

a contribuição do estado 
para a reforma não é 

suficiente para 
sobreviverem 

As taxas médias de poupanças para a reforma em Portugal mantêm-se 
num nível saudável

Percentagem média de rendimento que as pessoas estão a poupar especificamente para a reforma

9%

E a aproximação da reforma aumenta a procura de aconselhamento profissional 
por parte dos portugueses

Potencialmente porque os portugueses antecipam uma abordagem 
mais gradual à “reforma”

Como é que as pessoas esperam que as suas horas de trabalho mudem na reforma

das pessoas afirmam que a “aproximação da reforma” é provavelmente um dos eventos pessoais que mais 
as leva a procurar aconselhamento profissional
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Embora esta preocupação não signifique necessariamente que as pessoas esperem 
reduzir as suas despesas numa fase posterior da sua vida

Como é que as pessoas esperam que as suas despesas mudem na reforma
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