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A NOSSA ANÁLISE

Há depósitos a prazo que continuam
a ser boas alternativas
VÍTOR NORINHA
agenda@vidaeconomica.pt

Generalizou-se a ideia de que os depósito a prazo (DP) são uma má opção
porque rendem zero. É uma falácia. Basta
escolher as instituições financeiras, procurar as soluções em termos de montante
de remuneração prometida, o prazo associado e outras condições como a possibilidade de levantamento antecipado, ou
não, e depois é esperar. A garantia do depósito feito pela instituição é dada pelo
Fundo de Garantia de Depósitos até 100
mil euros por aforrador. Num período
em que o mercado de capitais retoma a
vitalidade mas onde a volatilidade é elevada devido às condições macroeconómicas e às implicações da pandemia na
economia mundial, um depósito a prazo
é uma segurança.
Do “survey” feito em anúncios das
instituições financeiras e ainda em entidades que recorrentemente fazem o levantamento geral destas informações, a
listagem pelos melhores em taxas de juro
começa no Banco Best com um contrato
a 90 dias não renovável e que é exclusivo
para novos clientes. A taxa bruta anual
é de 2% mas, reforçamos, o contrato é
apenas por três meses. O aforro mínimo
é de 2500 euros. Depois temos muito
próximo a proposta do Banco Carregosa, também a três meses, com uma taxa
anual bruta de 1,5%, mas com o mínimo
de 10 mil euros de aplicação e um teto de
50 mil euros. O BAI Europa tem um DP
a 24 meses com uma TANB de 1,4%, e
um mínimo de 2500 euros, e é interessante pelo prazo. Nos 12 meses o mesmo

A “Vida Económica” fez uma ronda por vários bancos. As melhores taxas estão no Banco Best.

banco oferece 1,3% de TANB. O BNI
Europa tem a melhor taxa no médio prazo, com uma proposta a 60 meses e uma
taxa de 1,15% TANB, sendo que não é
permitido a mobilização antecipada. Se a
opção do cliente for a inclusão da possibilidade de mobilização antecipada parcial ou total, a taxa de juro cai para 1,1%
TANB. A instituição tem ainda uma
proposta a 48 meses de 1,1% TANB sem
possibilidade de mobilização antecipada.
Dentro da casa de 1,1% de TANB temos
várias propostas a começar pelo BPG a
36 meses e com taxa de 1,1%, enquanto
o BAI Europa paga a mesma taxa bruta a
24 meses e o Atlântico Europa paga 1,1%

TANB a três meses.
Entre 1% e 1,05% TANB temos a
proposta do BNI Europa a 48 meses, a
mesma taxa a 36 meses, descendo para
1% TANB nos 36 meses, nos 24 meses e
nos 12 meses. O Banco Invest está a oferecer 1% nos 12 meses, e o BIG oferece
a mesma taxa bruta para os três meses e
apenas para novos clientes. Abaixo de 1%
e até 0,5% TANB há várias propostas do
Finantia. BNI Europa, e Carregosa.
Aplicação mutualista

A Associação Mutualista do Montepio
Geral lançou a sexta série da “Poupança

Mutualista Prazo 5.1 2020/25”, podendo ser subscrita até 25 de junho próximo. Este produto tem o prazo de cinco
anos e um dia com uma TANB média
de 0,6%. Ao longo da vida do produto o
rendimento vai subindo, começando em
0,45% TANB e acabando no quinto ano
em 0,8% TANB.
Este produto é da responsabilidade da
Associação Mutualista do MG e não está
abrangido por nenhum sistema público
de garantia, sendo que apenas os associados do MGAM a podem subscrever. O
reembolso do capital está apenas garantido pelo património da associação mutualista.
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A filosofia digital do Santander
Sorria mais, faça mais e viva mais.
Seguimos ao seu lado com as
soluções digitais Santander.
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AHRESP propõe injeção de “dinheiro a fundo perdido” na tesouraria das empresas

Hotelaria e restauração quer “fatia de leão”
do fundo de recuperação económica da UE

GEORGE Career Change Consultants
Campo Grande 30 – 8º B
1700-093 Lisboa,
www.george.pt
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Queda das cotações faz subir retorno através de dividendos

Elétricas aumentam
valor em bolsa

AUTOMÓVEL
“Tesla” das scooters
quer vender 350 unidades
em Portugal este ano
Págs. 26/27

MERCADOS
A Nossa Análise

Há depósitos a prazo que
continuam a ser boas
alternativas
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• Melhores dividendos
aproximam-se dos 9%

Plataforma Bankinter
Broker disponibilizada
a empresas
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Energia representa mais de 50% da capitalização do PSI-20

TELECOMUNICAÇÕES
Oferta de pacotes 5P
equivalem-se em preço
e oferta
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N

C
e

So
na

Centros comerciais
reabrem em 1 de junho
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· Capitalização bolsista em milhões de euros
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Meios de pagamento
inovadores permitem gerir
ajuda financeira

SUPLEMENTO VIDA JUDICIÁRIA

SUPLEMENTO IMOBILIÁRIO

SUPLEMENTO METAL

Adiadas mais
de 64 mil diligências

Câmara do Porto suspende zonas
de contenção no Alojamento Local

Molatal ilustra força
e resiliência
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