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Como escolher 
o depósito 
Tenha a inflação 
como referência 
Para 2020, está prevista 
uma inflação de 0,2 por cento. 
Não aceite depósitos com taxa 
líquida igual ou inferior a este 
valor, pois as suas poupanças 
perderão valor real. 

Leia a ficha de informação 
normalizada (FIN) 
Todos os depósitos têm uma ficha 
com as características do produto. 
A lei obriga a que este documento 
seja disponibilizado nas páginas 
online onde cada depósito é 
anunciado. 

Mais de 100 mil euros? 
Distribua por vários bancos 
Reparta o valor por vários bancos, 
para que o todo esteja protegido 
pelo Fundo de Garantia de 
Depósitos, que assegura até 100 
mil euros por banco e por titular. 
Verifique se o banco está ao 
abrigo do fundo em www.fgd.pt/ 
entidades-participantes. 

Procure as melhores taxas 
no nosso comparador 
Em www.deco.proteste.pt/ 
dinheiro/poupanca-investimento, 
encontra um comparador de 
depósitos e contas de poupança 
para chegar às melhores 
taxas do mercado. Tem ainda 
indicadores de qualidade com 
base em critérios de solvabilidade 
financeira e de satisfação 
dos clientes. 

ivemos num período de 
grandes incertezas, devido ao 
efeito negativo provocado pela 
pandemia da covid-19. Várias 

bolsas registaram quedas de 3o por cento. 
Neste cenário de crise de saúde pública, 
com efeitos muito negativos na economia, 
e sem precedentes, os produtos de capital 
garantido podem vir a ser alvo de maior 
procura, sobretudo por consumidores 
mais conservadores, que pretendam pôr 
as poupanças a salvo. Os depósitos a prazo 
são uma opção menos arriscada, tendo 
em conta as circunstâncias, quer para 
assegurar um montante como fundo de 
emergência, quer para aplicar o capital que 
retirou de produtos de maior risco, como 
fundos e ações. Além disto, estes depósitos 
têm uma vantagem, útil em períodos de 
crise: a elevada liquidez. Pode resgatar 
odinheiro em qualquer altura, com 
a garantia de receber inteiramente o 
capital, exceto quando não é permitida 
a mobilização antecipada. 

Qual o revés? Os depósitos oferecem 
um modesto rendimento, como pode 
confirmar nos quadros ao lado. 

Tanto a subscrição como a mobilização 
do dinheiro podem ser feitas online. 
Porém, ao levantar antecipadamente, 
perde os juros relativos ao período 
em que manteve a aplicação. 

Mais rentáveis do que a inflação 
Perante os efeitos da pandemia, e a 
pausa em que a economia se encontra 
atualmente, o Banco de Portugal reviu 
as previsões para a taxa de inflação deste 
ano: de o,9 para 0,2 por cento. Assim, 
orendimento dos melhores depósitos 
fica sempre acima da subida prevista 

Perante um mundo em 
pandemia, os depósitos 
a prazo até são a opção 

menos arriscada. 
O rendimento não é 
grande, mas pode 

movimentar o dinheiro 
quando quiser. Conheça 
as melhores opções para 

três, seis e 12 meses 

Texto Rita Santos Ferreira & Filipa Rendo 
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€ 40 
GANHO 
ANUAL 

ESCOLHA A nossa seleção ACERTADA 

Apresentamos os melhores depósitos a prazo a 3, 6 e 12 meses 

e as respetivas taxas anuais líquidas (TANL). Pode ainda 

consultar o comparador em www.deco.proteste.pt/dinheiro/ 

poupanca-investimento. 

A 3 MESES 
Este prazo proporciona as melhores taxas. São aplicadas a contas promocionais 
para novos clientes ou novos montantes; daí ser vantajoso mudar de depósito a 
cada três meses. O Best Bank oferece a taxa mais elevada:1,4% líquidos aos novos 
clientes. Por cada 5 mil euros, ganha 40 euros líquidos anuais, mais 35 euros 
em relação à média dos depósitos para o mesmo prazo. 

Banco e depósito Montante (€) TANL (%) 

1,4 BEST BANK 
Depósito Prazo Novos Clientes (1) 

2500 a 40 000 

BANCO CARREGOSA 
DP Bem-vindoM 

25 000 a 50 000 1,1 

ATLÂNTICO EUROPA 
DP Boas-Vindas (1) 

500 a 50 000 0,8 

BiG  Super Depósito 3 Meses (l 500 a 50 000 0,7 

BANCO INVEST 
Invest Choice Novos Montantes 121 

2000  a 75 000 0,7 

(1) Exclusivo para novos clientes. (2) Exclusivo para novos montantes. 

A 6 MESES 
O Banco Invest oferece a melhor taxa: 0,7% líquidos, apesar de se aplicar apenas 
a novos montantes depositados na instituição. O BNI Europa e o Banco Invest 
aparecem de seguida, com uma taxa líquida de 0,5 por cento. 

Banco e depósito 

 

Montante (€) TANL (%) 

0,7 

0,5 

BANCO INVEST 
Invest Choice Novos Montantes (1)  

BNI EUROPA 
Depósito BNI Europa  

2000 a 75 000 

a partir de 1000 

BANCO INVEST 
Invest Exclusivo (t1  

(1) Exclusivo para novos montantes. 

2000 a 375 000 0,5 

  

A 12 MESES 
A aplicação do BNI Europa apresenta a melhor taxa para montantes superiores 
a 1000 euros e é exclusiva para reforços de capital efetuados desde março. 
Mas, ao contrário das restantes Escolhas Acertadas, não pode ser mobilizada 
antecipadamente. 

Banco e depósito 

BNI EUROPA 
DP Abril/2020 366 dias (1) 

BANCO INVEST 
Invest Choice Novos Montantes 111 

BANCO INVEST 
Invest Mais 

Montante (€) 

a partir de 1000 

2000 a 75 000 

2000 a 200 000 

TANL (%) 

0,8 

0,7 

0,5 

(1) Exclusivo para novos montantes. 

e crise, 
que 

dos preços, permitindo rendimentos 
reais positivos. Tal não acontece com 
muitos depósitos. Por exemplo, a média 
de um depósito de 5 mil euros a um ano 
é apenas de 0,1% líquidos, o que daria 
apenas 5 euros de rendimento, ficando 
abaixo da inflação prevista. 

Para grandes riscos, 
os melhores remédios 
Caso queira, de facto, investir em 
depósitos a prazo, pode tirar partido 
dos superdepósitos a três meses. Ou seja, 
abrir uma conta nova a cada três meses e, 
assim, usufruir das melhores taxas em cada 
banco. É a solução que mais rende, embora 
não seja muito prática, é certo. Pode, 
em alternativa, procurar as melhores taxas 
para prazos mais longos. Mas certifique-se 
de que as comissões de manutenção da 
conta não anulam o parco rendimento 
e de que o depósito está protegido pelo 
Fundo de Garantia (veja em www.fgd.pt). 

Evite prazos muito curtos (como 
um mês), já que as melhores taxas não 
vão além de o,2% líquidos. Ao lado, 
pode consultar as Escolhas Acertadas 
para três, seis e 12 meses. Os prazos 
muito longos — três ou cinco anos, por 
exemplo — também não são desejáveis, 
principalmente se esses depósitos 
não permitirem mobilizar o dinheiro 
antecipadamente. Isto porque, se as taxas 
começarem a subir, não poderá levantar 
o capital e aplicá-lo num depósito mais 
rentável. 

Finte os efeitos económicos negativos 
da pandemia de covid-19 e salvaguarde 
as suas poupanças.  

DOSSIË TÉCNICO António Ribeiro 
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affir_~. 
DEPÓSITOS ONLINE 
Rendem pouco, mas podem ser 
movimentados quando quiser 
Pág. 32 

SEGURANÇA SOCIAL 
Verifique se a empresa tem 
as suas contribuições em dia 
Pág. 34 

Número 159 // maio/junho 2020 // Bimestral C10,50 
Diretora e editora Cláudia Maia 

o DESCARREGUE JÁ 
dição digital para 

smartphone e tablet 

I • t ; • 

CONTAS À ORDEM 
Tire partido do homebanking 
e da app do banco 
Pág. 18 
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lik keletrabalho, compras online, impostos, seguros e apoios sociais: 
preparámos um dossiê especial para que a vida continue mesmo sem sair de casa 


