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INOVAR 
A REFORMA

Apelo a uma nova  consciência financeira 
para viver o presente a saborear o futuro.consciencialeve.pt
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JOHN LENNON

“When i went to school, they asked me: 
what do you want to be when you grow 
up? I wrote down:

you don’t 
understand life.”

They told me: You didn’t understand 
the assignment. And i told them:

happy
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prefácios 
grupo caixa seguros
alain de botton

introdução 

1. despertar a reforma: o que mudou e porque devemos agir agora

Redução da responsabilidade assegurada pelo estado
Maior longevidade da população

2. planear a reforma: um conceito que é urgente reinventar

2.1 Índice de consciência para a reforma (icr)
Fatores sociológicos que estão na base de um icr baixo
A evidência de que o modelo de poupança dos portugueses ainda não é o adequado

3. reformar a reforma: 3 grandes forças de ação

3.1 Promovendo a poupança para a reforma
Transferir para a poupança parte da satisfação associada ao consumo
Contribuir para uma visão de futuro realista e mais positiva
Inverter a inércia que inibe os comportamentos de poupança
Ver o aforrador como um consumidor de produtos financeiros
Desencadear o efeito rede na adoção de uma nova mentalidade de poupança

3.2 Contribuindo para uma sociedade mais consciente e instruída 
A importância da qualificação dos indivíduos para uma maior consciência de reforma
A inversão da pirâmide etária como uma causa que importa a todos

3.3 Estendendo o tempo de vida ativa 
Ter profissionais experientes por mais tempo é uma oportunidade para as empresas
Dar à reforma um novo significado

anexos
dados quantitativos do estudo
dados qualitativos do estudo

bibliograf ia

00 
00
00

00

00

00
00

00

00
00
00

00

00
00
00
00
00
00

00
00
00

00
00
00

00
00
00

00

ÍNDICE

Sample



0706

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce eu ligula id lectus consequat 
commodo sit amet sit amet magna. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum 
hendrerit justo ac metus ultricies lobortis. 
Maecenas adipiscing, risus accumsan eleifend 
eleifend, est ligula mattis odio, eget dignissim 
neque eros vel metus. Vivamus eu neque odio. 
Nam luctus molestie nunc, in pharetra odio 
consequat et. Vivamus vestibulum mattis massa 
eu posuere. Duis sit amet sapien id eros tincidunt 
porta eu in mauris. Nullam mauris purus, 
porttitor sed accumsan nec, hendrerit at turpis. 
Proin nec purus elit. Nulla pretium, enim eget 
placerat accumsan, lacus leo consectetur lorem, 
nec tristique ligula mi ut sapien.

In mauris nunc, luctus non vulputate sit amet, 
ornare accumsan justo. Praesent facilisis nibh 
vitae dui vestibulum consectetur. Mauris sodales 
nisl ut urna tincidunt fermentum. Fusce lobortis 
ornare blandit. Quisque enim risus, scelerisque 
et dignissim ut, ultrices nec magna. Quisque 
elit arcu, luctus in porta sollicitudin, blandit ut 
eros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce eu metus venenatis nisi 
commodo suscipit ac sit amet odio. Aliquam 
laoreet, risus eget venenatis mollis, mauris sem 
vehicula erat, nec euismod arcu ante quis lacus. 
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 
Maecenas facilisis, urna id convallis rhoncus, 
purus eros elementum nisl, vel convallis tellus 
urna vitae turpis. Ut tempus odio at arcu placerat 
porta. Ut nec odio elit. Morbi facilisis facilisis 
dapibus. Curabitur id vulputate metus.

Phasellus in sem vitae mauris auctor laoreet. 
Praesent arcu purus, luctus lobortis tempor eu, 
sodales a justo. Sed ipsum lectus, auctor vel 
tristique a, dictum non nisl. Mauris nibh dui, 

semper id gravida ultricies, consectetur at metus. 
Sed ac lectus diam. Donec ut lacus ac purus 
molestie fermentum nec sit amet leo. Maecenas 
consequat vestibulum nibh, sed blandit justo 
tincidunt a. Integer quis eros ipsum. Morbi eu 
turpis et quam malesuada condimentum. Sed 
scelerisque blandit auctor. Curabitur molestie 
mi ut mi dignissim in faucibus dolor venenatis. 
In odio diam, commodo nec viverra sit amet, 
sagittis at erat. Sed condimentum interdum 
quam sed feugiat. Pellentesque orci odio, lobortis 
nec porttitor vitae, pretium rutrum est. Nam 
malesuada ante nec massa porta porta auctor leo 
imperdiet.

PREFÁCIOS

CAIXA GERAL 
DE DEPÓSITOS

Sample
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ALAIN  
DE BOTTON

PREFÁCIOS
There is no more natural reaction than not to 
want to think of old age when one is younger. 
We should forgive ourselves this squeamishness. 
But we should also - after a time - overcome 
it, because the only chance of making old age 
bearable, even enjoyable, is to have thought long 
and hard about it during throughout one’s life.
 
The first philosopher to emphasise this was the 
Ancient Greek thinker Epicurus. He lived in a 
society, in this respect much like ours, where 
people constantly shunned thoughts of age 

and mortality. However, in his lectures and 
letters, he emphasised the need to master 

our fears, arguing that these fears grow 
immoderate in size and power when 
they aren’t addressed through the light 
of reason. We are more anxious when 
we should be when we haven’t looked at 

our worries in the face. He tackled even 
the darkest event on the horizon, 

death, with a refreshing 
candour: “There is nothing 
dreadful in life for the man 
who has ruly comprehended 
that there is nothing terrible 
in not living. And what is no 
trouble when it arrives is an 
idle worry in anticipation.”

 
Fidelidade Seguros are not 

philosophers - but they are in 
their own way undertaking a 

philosophical task. They are helping 
us to live wisely and well, and to make 

sure that we direct our anxieties more 
accurately, worrying rationally about 

what we can change and reconciling us to 
what we can’t.
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O Grupo Caixa Seguros criou em 2008, em 
conjunto com o ISCTE, um estudo que visa 
analisar a atitude das pessoas face à Reforma. 
Esse estudo é suportado por um inquérito anual, 
realizado junto da população portuguesa adulta, 
com o objetivo de monitorizar a evolução  
do Índice de Consciência para a Reforma (ICR)  
em Portugal.

A decisão de fazer um estudo focalizado no 
tema da Reforma, decorreu da evidência  de  
que estamos a viver um momento  inédito na 
nossa história: o aumento da esperança de 
vida da população deverá, inevitavelmente, 
ser acompanhado de uma nova consciência 
financeira que permita viver bem no presente  
e no futuro.

Este estudo assenta também na convicção de que 
é urgente reinventar a forma como a sociedade 
se relaciona com a Reforma, percebendo que é 
necessário alterar o seu significado, encarando-a 
não como uma paragem mas como uma 
continuidade das nossas ambições. Por isso 
mesmo, não se trata de falar exclusivamente desse 
tempo, trata-se de falar da vida e de idealizá-la 
preenchida do princípio ao fim, sem ruturas

Acreditamos  que esta mudança só será possível 
com a mobilização de diferentes atores:

> Os que podem incentivar de forma criativa 
um planeamento financeiro de longo prazo 
adequado;

> Os que podem dar continuidade  à vida ativa 
de indivíduos que, aos 65 anos, ainda têm muito 
para contribuir profissionalmente na sociedade;

> Os que podem reinventar a forma de 
comunicar produtos, serviços e experiências, 
dando um novo protagonismo a esta fase  
da vida.

> E naturalmente todos nós que, inevitavelmente, 
questionaremos ao longo destas páginas a forma 
como encaramos a nossa própria vida, e os 
prazos que erradamente estabelecemos para  
as nossas aspirações.

 
Garantir o futuro implica, necessariamente, 
prescindir de algo no presente. Levar a sociedade 
a lutar por esse equilíbrio entre a felicidade 
presente e a sustentabilidade a longo prazo  
é um enorme desafio.

INTRODUÇÃO

Ambicionamos com este estudo, 
contribuir para que a sociedade melhore 
os níveis de literacia financeira, 
desenvolvendo uma nova consciência de 
poupança e investimento para o futuro, 
que altere a forma de ver a reforma,  
em todas as idades da nossa vida.
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1.DEspertar    
     A REFORMA

O que mudou e porque 
devemos agir agora. Sample




