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ATIVOS FINANCEIROS



Ativos Financeiros

Classes de Activos
- Liquidez

- Acções

- Obrigações

- Imobiliário

- Investimentos Alternativos

Instrumentos Financeiros
- Fundos de Investimento

- PPRs

- Seguros de Capitalização

- ETF’s
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INVESTIMENTOS 
ALTERNATIVOS

ACÇÕES

http://www.youtube.com/watch?v=zcNMnnAHVj8
https://www.youtube.com/watch?v=G1FH2IIi-oE&index=4&list=PLmxbb5ashbH2NgVYlVSvhqBNuUNtSShpj


Ativos Financeiros

▪ É um título de propriedade de uma empresa.

▪ Um investidor adquire uma fração dos ativos e lucros da empresa subjacente,
obtendo igualmente o direito de tomar parte nas decisões sobre o seu futuro.

Ações

Riscos

O que é uma ação?

Risco de mercado
Risco específico 

(e.g. fraude)



Ativos Financeiros

O que é uma obrigação?

▪ Empréstimo que o investidor realiza à empresa emitente.

▪ Os emitentes podem ser empresas, Estados ou outras entidades públicas ou
privadas.

▪ Principais elementos de uma obrigação:

✓ Emitente

✓ Valor nominal

✓ Cupão

✓ Maturidade

Obrigações

Risco de crédito
Risco de 

reinvestimento
Risco de taxa de 

juro



Ativos Financeiros

▪ Principal Objetivo:

✓ o investimento coletivo de capitais obtidos junto de
investidores.

▪ Cada investidor é detentor de um determinado número de
unidades de participação (UPs) – representam uma parcela
dos ativos do fundo.

Fundos de 
Investimento

O que é um Fundo de Investimento Mobiliário?



Ativos Financeiros

Vantagens

▪ Diversificação

▪ Gestão Profissional

▪ Economias de escala

▪ Liquidez

Desvantagens

▪ Preferências do gestor vs. cliente

▪ Comissões

Fundo de 
Investimento

Investidor

Gestor do Fundo

Decisões de investimento

Retorno do investimento



Ativos Financeiros

▪ Instrumento de captação de poupança.

▪ Investidor beneficia:

✓ da possibilidade de obter benefícios fiscais atribuídos pelo Estado, com
objetivo de realizar investimentos de longo prazo.

PPR

O que é um PPR?

Vantagens

▪ Idênticas aos fundos 

de investimento.

▪ Benefícios fiscais: 
investimento e 
resgate dentro dos 

critérios legais.

Desvantagens

▪ Idênticas aos fundos 

de investimento.

▪ Custos de resgaste 
fora dos critérios 

legais.



Ativos Financeiros

▪ Instrumento enquadrado na tipologia de seguros financeiros.

▪ Produtos de capital garantido e/ou rendimento garantido vs.
Produtos com risco de capital.

▪ Apesar do formato jurídico de seguro de vida, não se destinam a
segurar o risco financeiro de perda de vida, constituindo antes uma
oportunidade de acumulação de património.

Vantagens

O que é um Seguro de Capitalização?

▪ Idênticas aos fundos 

de investimento.

▪ Tributação favorável 

no resgate.

Desvantagens

▪ Idênticas aos fundos 

de investimento.

Seguros de 
Capitalização



Ativos Financeiros

▪ É um fundo de investimento aberto cujas participações se
encontram admitidas à negociação em mercados regulamentados
(mercado secundário).

▪ Caracteriza-se por ser um conjunto de estratégias de investimento que procura
alcançar retornos positivos.

▪ Não tem restrições relacionadas com a existência de um benchmark ou índice
específico.

▪ Procuram apenas maximizar o retorno obtido em qualquer cenário de mercado.

O que é um Hedge Fund?

O que é um Exchanged Traded Fund (ETF)?

Outros produtos financeiros



Ativos Financeiros

Performances anualizadas por classe de ativos

No single asset class outperforms others consistently over time

Fonte: JP Morgan – Guide to the Markets – 3Q 2020 

A importância da Diversificação



OBRIGADA!

Maria Margarida Gonçalves
BPI Private | Projectos Especiais
Largo Jean Monnet, 1, 0, 1269-067 Lisboa
Tel: + 351 21 310 10 67 



FUNDOS PPR: 

INVESTIR COM EFICIÊNCIA FISCAL



Fundos PPR – Investir com Eficiência Fiscal

Fonte: Banco de Portugal e projeções BKGA



Fundos PPR – Investir com Eficiência Fiscal

De Aforrador….a Investidor!



Fundos PPR – Investir com Eficiência Fiscal

O Fundo de Investimento…um “bolo” para todos!



Fundos PPR – Investir com Eficiência Fiscal

Caso Especial: o Fundo de Investimento PPR!!

- Todas as VANTAGENS dos Fundos de Investimento…

- Diversificação;
- Economias de Escala;
- Gestão Profissional;
- Acessível a partir de montantes muito baixos;
- Valorização da Carteira e Liquidez Diária.
- Regulação apertada (CMVM)

E AINDA…

- Redução da taxa de tributação sobre o rendimento auferido em função do 
prazo de investimento;

- Mobilidade entre diferentes perfis de risco/planos PPR ao longo da vida de 
investimento, sem quaisquer implicações fiscais.



Fundos PPR – Investir com Eficiência Fiscal

Risco ElevadoReduzido
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Ações de Mercados Desenvolvidos

Obrigações High Yield e de Mercados 
Emergentes

Ações de Mercados Emergentes

Dívida Pública

Liquidez

Obrigações Investment Grade

Obrigações

Ações 25%

Ações 50%

Ações 75%

Rendimento

Soluções para todos os perfis de risco



Fundos PPR – Investir com Eficiência Fiscal

No mundo de hoje…Investir é uma opção que devemos considerar !!

Investir com ajuda profissional!



OBRIGADO!

José Miguel Calheiros
Diretor Geral – Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, S.A. – Sucursal em Portugal
Praça Marquês de Pombal, 13, 1º andar  1250-162 Lisboa
E-mail: jose.calheiros@bankinter.com



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO 

EM TEMPO DE COVID-19



Estratégia de Investimento em Tempos de Covid-19

Os Investidores Seniores encontram-se perante uma encruzilhada:

Inversão da Pirâmide Demográfica:
Em 2060, 32,3% da população portuguesa deverá ter 

mais de 65 anos;

Em 2025, a pensão de velhice em Portugal deverá 

representar 45% do último salário bruto atual.

Na Europa Ocidental, as probabilidades de pelo 

menos um membro de um casal de 65 anos viver 

até aos 80 anos é de 92% e de viver até aos 90 

anos é de 51%.

18
21,8

homens mulheres

Esperança média de vida aos 65 anos em Portugal
Fonte: INE

As poupanças para a 

reforma vão ter que 

“durar” mais tempo, 

num contexto de 

pressão sobre a 

Segurança Social



Estratégia de Investimento em Tempos de Covid-19

A solução passa por investir com CONFIANÇA

As Alternativas de Poupança “Garantida” não estão a cooperar…

Taxas de juro dos

• Depósitos a Prazo;

• Certificados de Aforro;

• Seguros Financeiros com Capital Garantido;

estão em níveis extremamente reduzidos.

…e os Investimentos “Seguros” também não…

Taxas de remuneração

• Títulos de Mercado Monetário;

• Obrigações Governamentais;

estão em níveis historicamente baixos.

…não havendo perspetivas de melhoria!

Atual política monetária do Banco Central Europeu deverá manter-

se, devido à

• Crise sanitária/económica;

• Ausência de pressões inflacionistas;

O que não deixa antever subidas na taxa de juro de referência.



Estratégia de Investimento em Tempos de Covid-19

INVESTIR

Investir significa “fazer dinheiro a partir de dinheiro”
• Abdicar de consumir hoje, para consumir mais no futuro;

• Está ao alcance de todos;

• Impede a erosão do nosso património financeiro causada pela inflação;

• Ao investir estamos a agir de forma responsável para garantir a segurança

financeira da nossa família.

PORQUÊ INVESTIR?

ONDE INVESTIR?

3 principais Classes de Ativos

Ações

títulos representativos 

do capital social de 

uma empresa

Obrigações

títulos de dívida com 

prazo superior a 1 ano

Tesouraria/Liquidez

títulos de dívida de 

curto prazo (até 1 ano)



Estratégia de Investimento em Tempos de Covid-19

INVESTIR

O investimento através de Veículos Coletivos de Investimento traz vantagens:

• Funcionamento simples, transparente e regulamentado;

• Gestão Profissional;

• Potencial de rendibilidade;

• Diversificação do risco;

• Flexibilidade em termos de prazo de investimento.

Os Veículos Coletivos de Investimento mais tradicionais, são os Fundos de Investimento,

que se podem catalogar em 3 grandes categorias, em termos dos ativos onde investem:

COMO INVESTIR?

Fundos de 
Tesouraria/Liquidez

são pensados como 

forma de “estacionar” 

dinheiro no curto prazo 

de forma a rentabilizar o 

investimento de forma 

segura e com total 

flexibilidade

Fundos de Obrigações
proporcionam 

rendimentos periódicos 

de uma forma regular, 

sendo adequados para 

os investidores, que 

procuram estabilidade

Fundos de Ações
investem em ações de 

empresas cotadas em 

bolsa, permitindo uma 

participação nos lucros 

dessas empresas, sendo 

adequados para os 

investidores, que 

privilegiam a 

rendibilidade de longo 

prazo



Estratégia de Investimento em Tempos de Covid-19

Qual a melhor alternativa? A tomada de decisão

Construir uma carteira de Investimento passa por 4 passos essenciais:

• Definir o Perfil de Investidor;

• Definir uma Estratégia de Investimento adequada;

• Implementar a Estratégia de Investimento numa Carteira de Investimento;

• Monitorizar a Carteira de Investimento de forma regular.

Como escolher perante múltiplas alternativas?

Perfil de Investidor:
Para que os nossos investimentos sejam determinados pelas nossas caraterísticas

pessoais e pelos nossos objetivos, o primeiro passo antes de investir consiste em

realizarmos uma autoavaliação enquanto investidores:

• Conhecimento sobre mercados financeiros e experiência de investimento nos

mesmos;

• Grau de tolerância ao Risco;

• Horizonte temporal do investimento;

• Situação financeira (capacidade para suportar perdas).

A avaliação destes fatores permite definir a estratégia de investimento mais adequada

ao Cliente, podendo esta ter um Perfil Conservador, Moderado ou Dinâmico.

Quanto mais elevado for o grau de cada fator, mais dinâmico será o Perfil.



Estratégia de Investimento em Tempos de Covid-19

Estratégia de Investimento

A Estratégia de Investimento deve ser uma consequência do apuramento do Perfil

de Investidor e tem como principal objetivo garantir, que os nossos investimentos

não flutuem em função das oscilações dos mercados financeiros;

Aparenta ser algo complicado, mas tal não podia ser mais falso: definir uma

Estratégia de Investimento resume-se a definir qual a percentagem a investir em

cada Classe de Ativos.

Estratégia Conservadora Estratégia Moderada Estratégia Dinâmica

10%

40%

50% 40%

40%

20%

75%

20%

5%

AçõesObrigaçõesTesouraria

A Estratégia de Investimento explica mais de 90% da rendibilidade de 

longo prazo de uma carteira de investimento!



Estratégia de Investimento em Tempos de Covid-19

Carteira de Investimento

Implementação da Estratégia de Investimento:
Construir uma Carteira de Investimento consiste em escolher os investimentos

específicos para cada Classe de Ativos, respeitando as alocações definidas pela

Estratégia de Investimento;

Fundamental neste passo é garantir um grau de Diversificação o mais abrangente

possível:

• O benefício da diversificação resulta da inclusão numa carteira de

investimento de diferentes ativos, que se comportam de forma diferente,

ou seja, com um reduzido fator de correlação;

• Esta "técnica" permite aos investidores construir carteiras de investimento

cujo nível de risco é inferior ao risco dos ativos individuais, ao mesmo

tempo, que capturam a totalidade da rendibilidade gerada por cada um

desses ativos;

• Existem vários tipos de diversificação, entre as quais se destacam: por

classe de ativo, regional, setorial, por estilo de investimento e temporal.

Monitorização:
Para completar o círculo, é necessário monitorizar a Carteira de Investimento, que

consiste em verificar se a mesma continua ajustada à Estratégia de Investimento

definida;

Esta monitorização deve ocorrer, pelo menos, uma vez por ano.



Estratégia de Investimento em Tempos de Covid-19

Planeamento Financeiro

O planeamento financeiro é uma forma 

de delinearmos uma rota, que nos permita 

concretizar os nossos objetivos de vida.
Entre estes objetivos destaca-se, pela sua 

complexidade e importância, o 

Planeamento da Reforma.

2 ingredientes essenciais do Planeamento 

Financeiro são:

Fundo de Emergência:

Essencial para que o nosso Plano 

Financeiro não seja descarrilado 

por uma despesa inesperada; 

Deve cobrir 3 a 6 meses das 

despesas totais do agregado 

familiar.

Plano de Poupança Regular:

Obedece ao princípio de “pagar a 

nós próprios, antes de pagar as 

nossas contas”; Auxiliar ideal para 

manter a disciplina necessária para 

seguir-mos o nosso Plano 

Financeiro.

BUILDING 
WEALTH IS A 
MARATHON.

IT IS NOT A 
SPRINT.

DISCIPLINE IS 
THE KEY 
INGREDIENT.



OBRIGADO!

João Paulo Caldeira da Silva
Departamento de Desenvolvimento e Marketing de Retalho
GPFB-Diversificação
Novo Banco SA
Av. da Liberdade, 195 - Piso 11
1250-142 Lisboa
Tel: +351 213 307 840
E-mail: joao.paulo.silva@novobanco.pt

mailto:joao.paulo.silva@novobanco.pt


COMO ASSEGURAR CONFIANÇA À DISTÂNCIA



Como Assegurar a Confiança à Distância

Historicamente, a relação de confiança sempre se
baseou numa relação de proximidade:

Banca, um negócio que tem como pilar a Confiança:

▪ Confiança na instituição;

▪ Confiança no gestor;

▪ Confiança na funcionalidade e fiabilidade dos sistemas, 
produtos e serviços;

▪ Confiança na relação, na proximidade e na capacidade 
de apresentar soluções;

▪ Confiança na capacidade de aforrar, capitalizar, investir, 
emprestar ou mesmo na capacidade de guardar objetos 
de valor;

▪ Confiança na segurança, seja por via de ser um fiel 
depositário, seja por via da segurança da comunicação 
e do dever de sigilo. 

Reuniões Presenciais 

Diálogo 
numa sala 
de reuniões 
para maior 
privacidade

Convites 
para eventos 
ou palestras 
sobre temas 
relevantes

Um gestor próximo que conhece o 
cliente e as suas preferências



Como Assegurar a Confiança à Distância

Coronavirus: a pandemia do afastamento social

▪ A 11 de março de 2020 a Organização de Saúde Mundial de Saúde declarou este surto (SARS-CoV-2) como uma
pandemia.

▪ Uma das medidas recomendadas foi a do distanciamento social como forma de evitar a propagação da doença.

▪ Foi recomendado às empresas que definissem planos de contingência (plano de continuidade do negócio), procurando
organizar as equipas em espelho e fomentando, sempre que possível, o teletrabalho, além de assegurarem todas as
condições de higiene e segurança no trabalho.

Medidas de Segurança para manter a confiança e o conforto:

▪ Foram definidas novas regras de operacionalidade nas agências bancárias:

▪ Mediação diária da temperatura dos colaboradores,

▪ Disponibilização de doseadores álcool-gel e kits de máscaras a
todos os colaboradores,

▪ Uso obrigatório de máscara dentro do balcão e deslocações com
sinalética,

▪ Asseguradas as distâncias de segurança (2 metros),

▪ Instalação de acrílicos,

▪ Reforço da limpeza dos filtros do ar dos sistemas de climatização e
dos serviços de limpeza e de desinfestação.



Como Assegurar a Confiança à Distância

Pandemia provocou uma aceleração no processo de digitalização

▪ Na elaboração dos seus planos de contingência, os bancos foram praticamente obrigados a acelerar o processo de
digitalização. O objetivo de evitar qualquer tipo de descontinuidade no negócio e nos níveis de serviço levou a:

▪ Projetos como “assinatura digital”,

▪ Reuniões por “vídeo conferência”,

▪ Mais operativas a poderem ser executadas via “voice recording” / chamada gravada,

▪ Maior utilização de apresentação de ideias / produtos / estratégias / análises de mercado via vídeos didáticos,

Tudo visando a melhoria do serviço para o cliente para estar à altura da sua confiança e de procurar, dentro do possível,
apresentar soluções eficazes e cómodas.

Que serviços disponibilizam os bancos à distância?

▪ Os canais à distância, além de permitirem um efeito de escala reduzindo
tempos de espera ou mesmo de execução, permitem maior conforto
mantendo os padrões de segurança.

▪ Serviço de Banca à Distância: é um serviço onde o cliente dispõe de
um sistema cómodo e seguro para efetuar as suas operações bancárias
por telefone ou internet.



Como Assegurar a Confiança à Distância

Pandemia provocou uma aceleração no processo de digitalização

▪ Na elaboração dos seus planos de contingência, os bancos foram praticamente obrigados a acelerar o processo de
digitalização. O objetivo de evitar qualquer tipo de descontinuidade no negócio e nos níveis de serviço levou a:

▪ Projetos como “assinatura digital”,

▪ Reuniões por “vídeo conferência”,

▪ Mais operativas a poderem ser executadas via “voice recording” / chamada gravada,

▪ Maior utilização de apresentação de ideias / produtos / estratégias / análises de mercado via vídeos didáticos,

Tudo visando a melhoria do serviço para o cliente para estar à altura da sua confiança e de procurar, dentro do possível,
apresentar soluções eficazes e cómodas.

Que serviços disponibilizam os bancos à distância?

▪ Os canais à distância, além de permitirem um efeito de escala reduzindo
tempos de espera ou mesmo de execução, permitem maior conforto
mantendo os padrões de segurança.

▪ Serviço de Banca à Distância: é um serviço onde o cliente dispõe de
um sistema cómodo e seguro para efetuar as suas operações bancárias
por telefone ou internet.



Como Assegurar a Confiança à Distância

Canais à Distância – Um mundo de serviços disponíveis…

▪ Banca Telefónica serviços disponíveis:

▪ Consulta de Posição Integrada;

▪ Consulta de Saldos e Movimentos;

▪ Consulta de NIB / IBAN;

▪ Transferências Bancárias (consultar/efetuar/programar transferências);

▪ Cartões (pedidos, ativações, cancelamentos)

▪ Requisição de Módulos de Cheques;

▪ Créditos (Saldo, Plano financeiro, simulações);

▪ Depósitos (Consulta, Constituição, Liquidação);

▪ Pagamentos (Serviços, Ao Estado, Carreg. Telemóveis, Consulta de
Pag.);

▪ Consulta de taxas de câmbio;

▪ Ativar / Suspender Cartões;

▪ Acompanhar a rentabilidade da sua carteira de investimentos;

▪ Comprar ou vender títulos.

▪ Consulta de Extratos;

▪ Localizar balcão mais próximo;

▪ Utilização dos cartões de crédito

▪ Situação do Crédito à Habitação;

▪ Consulta de débitos diretos ativos;

▪ Cancelamento de débitos diretos ativos;

▪ Broker Online:

▪ Análise de Mercados;

▪ Comentários na Abertura;

▪ Comentários de Fecho;

▪ Ação do Dia;

▪ Notícias em destaque;

▪ Pesquisa de Fundos, Ações, ETFs…



Como Assegurar a Confiança à Distância

Canais à Distância – Últimas tendências da banca à distância:

▪ Reuniões à distância:

Num período em que se recomenda que, sempre que possível, procurar manter as
distâncias de segurança e procurar satisfazer as nossas necessidades à distância, como
por exemplo entregas das compras do supermercado em casa ou entrega de
medicamentos em casa, facilitar reuniões idealmente em formato Vídeo-Conferência é
algo incontornável.

▪ Colocar a tecnologia ao nosso serviço…:

Hoje em dia, além da habitual conferência telefónica, é bastante acessível fazer uma vídeo-conferência, ou até utilizarmos
plataformas comunicacionais que permitem, por exemplo, a partilha da visualização de ecrã, ou fazer uma multi-
videoconferência (reunião com múltiplas partes).

Muitos bancos já têm sistemas dedicados de marcação de vídeo-conferência que permitem marcação na agenda eletrónica
de um dia e uma hora para uma reunião, enviando um link para a ligação e um código secreto para aceder à sala de
reuniões virtual, tudo isto num ambiente fechado pré-validado pelos serviços de segurança informática onde são
asseguradas as respetivas firewalls, onde é possível assegurar toda a comodidade e confidencialidade.

Com o desenvolvimento das “Apps” temos também assistido à proliferação de novos meios de pagamento que permitem
utilizar o próprio telemóvel como meio de pagamento, podendo selecionar-se quais as contas bancárias que queremos
ter associadas a esse serviço.



Como Assegurar a Confiança à Distância

Canais à Distância – Novos Serviços, novas tendências:

▪ Formação à Distância:

Mantendo a lógica dos benefícios das reuniões virtuais, constatamos que têm-se
desmultiplicado os fóruns virtuais ou webinares a abordar determinados tópicos,
muitas vezes organizados por instituições financeiras, por Sociedades Gestoras de
Fundos de Investimento ou mesmo por reguladores, onde especialistas em
determinadas temáticas ficam à distância de um clique e ficam inclusivamente acessíveis
para o esclarecimento de questões que essa audiência poderá colocar.

Distintas entidades como grandes sociedades gestoras de Fundos de Investimento já
organizam vídeos matinais numa lógica de “café da manhã” ou “morning call” onde
convidam especialistas de renome para partilharem as suas opiniões com a audiência.



OBRIGADO!

Hugo Gerald Freitas
/ / A B A N C A - Portugal | Responsável do Departamento de Produtos de Investimento
Rua Castilho 20, 1250-069 Lisboa
E-mail: hugo.freitas@abanca.com


