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119 mil milhões de euros, o equivalente a 70 % do PIB nacional, é quanto os 

portugueses têm aplicado em depósitos a prazo1. Os números são da Agência Financeira, que 

os avançou no passado mês de Agosto, com base em dados veiculados pelo Banco de 

Portugal. Este valor, atingido em Julho, é o mais elevado dos últimos vinte e um anos. E 

mesmo com o valor de dinheiro aplicado a subir, o número de aplicações a prazo mantém-se 

consideravelmente mais baixo do que no passado. Porque confiam tanto os portugueses neste 

tipo de aplicações? Como se justifica uma maior quantidade de dinheiro aplicado num menor 

número de depósitos a prazo? Que critérios empregam os portugueses na selecção de Bancos 

e de depósitos a prazo? 

 

Fonte: Deco Proteste (2010) “Investimentos preferidos dos portugueses”. Outubro 2010. Página 

consultada a 16 de Outubro de 2010 (http://www.deco.proteste.pt/poupanca-e-

investimento/investimentos-preferidos-dos-portugueses-s611921.htm) 

 

De acordo com o Banco de Portugal, a resposta à primeira pergunta está na sensação 

de segurança que este produto de investimento oferece. Mesmo depois do muito mediático 

caso BPN os portugueses continuam a aplicar substancialmente neste investimento, por 

oferecer a melhor taxa de rentabilidade em comparação com o inerente risco que qualquer 

investimento financeiro, por mais seguro que aparente ser, acarreta. Ainda que por vezes essa 

segurança se revele falaciosa, o custo de oportunidade revela-se demasiado atractivo para se 

recusar. 
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 Outra hipótese diz respeito à débil literacia financeira dos portugueses, que os leva a 

investir em depósitos mais conservadores, de funcionamento simples. Numa recente 

sondagem publicada online no portal da Deco 2, 44% dos inquiridos, quando questionados 

sobre as suas escolhas em produtos financeiros, apontaram os depósitos a prazo como os 

seus preferidos. Para a Associação, e cito “há um claro défice de conhecimento sobre as 

características e o funcionamento dos produtos, pelo que o aforrador não pode tomar as 

melhores decisões para o seu perfil”. De salientar que o investimento directo em acções, um 

dos produtos financeiros que mais requer perspicácia e literacia financeira por parte dos 

aforradores portugueses, surge em segundo lugar na escolha dos inquiridos, tendo sido 

indicado por 19% dos inquiridos como o seu produto financeiro de eleição.  

Num estudo Basef Banca de 2009 da Marktest sobre depósitos a prazo3, foram 

revelados dados pertinentes que delineiam o perfil deste segmento da população. Visto que 

são as variáveis que mais variabilidades apresentam nos dados do Estudo, é a classe social 

dos indivíduos e a sua ocupação profissional que mais determina a posse de um depósito a 

prazo. 

 

Cerca de 57,9 % dos indivíduos que habitam em Portugal continental, com contas 

bancárias em seus nomes e que ocupam cargos em quadros médios e superiores possuem um 

depósito a prazo. Em comparação, ainda dentro da população activa, a residirem em Portugal 
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continente e titulares de uma conta bancária em seus nomes, apenas 33 % dos trabalhadores 

não qualificados possuem depósitos a prazo, uma diferença percentual superior a 20%. Numa 

divisão por classes sociais, verifica-se que dentro da Classe Alta/Média Alta mais de metade 

(51,1 %) dos indivíduos com idade igual ou superior a 15, a habitarem em Portugal continental 

e titulares de pelo menos uma conta bancária, possuem um depósito a prazo. Analogamente, 

apenas 32,6 % dos indivíduos de classe Média Baixa/Baixa encontram-se na mesma situação. 

 Outro dado relevante para este trabalho diz respeito ao número total de depósitos a 

prazo possuídos por indivíduos titulares de contas bancárias com idade igual ou superior a 15 

anos e com residência em Portugal continental. Entre 2002 e 2009, a percentagem de 

indivíduos com estas características que possuíam um depósito a prazo baixou 

substancialmente. Se em 2002 54,6 % de indivíduos com este perfil tinham dinheiro investido 

em depósitos a prazo, em Junho de 2009 esse número estava nos 38.7 %, uma descida de 

quase 20 pontos percentuais. 

 

 As conclusões que se tiram destes estudos são claras. Há mais dinheiro a ser investido 

em depósitos a prazo em Portugal mas há menos indivíduos a usar esta aplicação financeira 

para investir o seu dinheiro. A concentração da riqueza é a célere inevitabilidade deste 

acontecimento. 

 O último relatório emitido pela APB (Associação Portuguesa de Bancos) respeitante 

aos primeiros seis meses de 20094, dava conta da liderança da Caixa Geral de Depósitos no 

sector. Nesse semestre, 62 dos 116 mil milhões de euros investidos em depósitos a prazo em 
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Portugal estavam nos cofres da Caixa Geral de Depósitos. Como se justifica que um dos 

Bancos com taxas de juro menos atractivas lidere o mercado de aplicações a prazo?  

Os doze maiores bancos portugueses ofereciam, a 2 de Março de 2010 as seguintes Taxas de 

Juro nos depósitos a prazo tradicionais e nos depósitos pela internet: 

 

É curioso constatar que apesar de liderarem o Mercado de Depósitos a Prazo, o CGD, o BCP e 

o BES não são os que melhores taxas de juro oferecem no Mercado Português. Por exemplo 

em investimentos de curto prazo (seis meses), o Finibanco, o Banif e o Montepio apresentam-

se como escolhas mais rentáveis do que os líderes de mercado.  



 

Outros factores que não o produto e a sua rentabilidade, podem levar o consumidor a 

não optar pelos bancos que apresentam os depósitos mais rentáveis do mercado. Num estudo 

Basef Banca da Marktest divulgado em Agosto5 sobre os aspectos que os portugueses mais 

valorizam num banco, as respostas foram muito esclarecedoras sobre o mercado financeiro 

português. Neste, cerca de 24,2% dos inquiridos respondeu que a confiança que o Banco 

inspira é o factor mais importante na escolha de um Banco, mais importante do que a taxa de 

juro nos empréstimos, do que a eficiência dos serviços e do que a taxa de juro nos depósitos, 

que alias aparece como o último dos sete factores referidos pelos inquiridos.  

O actual panorama de instabilidade financeira leva os indivíduos a preterir produtos 

menos rentáveis mas que inspiram uma maior confiança do que os bancos rivais. Qual será 

portanto a escolha mais sensata? A pergunta tem duas igualmente válidas respostas. Um 

Banco renomado e com um forte sistema financeiro por detrás, como é o caso da Caixa Geral 

de Depósitos, apresenta-se como a melhor escolha para os menos versados no mercado 

financeiro, a quem a taxa de juro pouco interessa; Um Banco menos célebre, mas que seja 

apontado por especialistas íntegros como uma boa opção é a escolha a abraçar para os que 

procuram das melhores taxas de juro do mercado, ainda que com um modesto, mas sempre 

inerente, custo de oportunidade. Não há almoços grátis é neste contexto uma máxima a ter 

sempre em consideração antes de se tomar qualquer decisão.  
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