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22 de abril de 2019 às 11:00

5 ideias para investir o reembolso do
IRS
O reembolso do IRS deverá começar a cair nas contas dos
portugueses ao longo das próximas semanas. Desde as soluções
de menor risco mais atrativas, até às apostas com maior potencial
de retornos, saiba como por a render esta liquidez extra.

• Melhores depósitos com taxas até 2%  

 

As remunerações dos depósitos a prazo estão em mínimos históricos.

Nos grandes bancos as taxas oferecidas são praticamente nulas, mas

ainda é possível encontrar alguns produtos que pagam até 2% pelas

suas poupanças. 
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PUB

A taxa de juro média paga pelos bancos

nacionais nas novas operações de depósitos a

clientes particulares situou-se em 0,13%, em

fevereiro, de acordo com os dados divulgados

pelo Banco de Portugal. Trata-se de um novo

mínimo histórico, num momento em que os juros continuam em 0%

na Zona Euro. Mas há bancos que garantem remunerações bem mais

atrativas. 

 

Quatro bancos nacionais - Banco Best, BiG, Banco Carregosa e Banco

Privado Atlântico Europa - pagam 2% pelos novos recursos captados

pela instituição. São todos eles os chamados depósitos de boas-

vindas para novos clientes e têm o prazo de três meses. Já o BNI

Europa tem a decorrer, até ao �nal de junho, uma campanha

promocional de Páscoa onde oferece uma TANB de 1,6%, num

depósito a 24 meses.  

 

0,13%
Taxa média

A remuneração média aplicada nos novos depósitos a prazo foi

de 0,13% em fevereiro.

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstQZFt7hb8HAKP6Jpm2HjPeg9Oh9j2zikh8aAWu1AUPBPlAzmm8xmyJO-uFH9KW3luX4GAH3LkxuyXvnrGABpYRSUD2a8ymX7Vrpenm3UZ_i_0MxzwIWs43SgOWRHVfJvkMmuBFzWI5RlHsr2kIbLgHi33xEK_SiR95_0dzdOJNn_A8aWaXoq29eDWhaqFuB9ELsNh9x9LG8D2HD4dYXQDcYl9ujlx0F0o6UYQS4JZ6hqMa7lvp0q33QlM36vEBqK8QxZYtvR0n1uf4ixkAfcT2biD00quHIQIoyqEXegMZGbWF4xTCezYZ%2526sai%253DAMfl-YSqV_8BDU74qtUCNhRdk80nh615X5HPWGq_LIGyu4wASPlpr-9eX0ZzmZdeQ2PhpM07IkyQe5b_OeZTnFey980x932KzUlRRstl6zmu8YFtufoViBQIlFnbCQU%2526sig%253DCg0ArKJSzOm1RByKu6Y9EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://assinaturas.xl.pt/pacotes_de_assinaturas/record/detalhe/1_mes_por_1?utm_source=jornaldenegocios.pt&utm_medium=300x250&utm_campaign=Record_MelhordoDesporto&utm_content=1mes1euro_AnonimosRegistados
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• Certi�cados rendem mais que a in�ação  

 

Os certi�cados de poupança do Estado

continuam a ser uma alternativa de poupança

interessante, para quem privilegia a segurança

do seu capital. Os Certi�cados do Tesouro

Poupança Crescimento (CTPC) garantem uma

taxa anual média de 1,39%, uma remuneração

que se mantém bem acima da in�ação. 

 

A taxa de in�ação desceu, em março, para

0,8%. Um valor baixo que permite aos

investidores dos CTPC garantir um retorno real

positivo. Estes produtos pagam uma taxa

crescente, que parte de 0,75% nos dois

primeiros anos e vai até aos 2,25%, no sétimo

ano. A taxa de juro bruta anual média é de 1,39%, sendo que estes

produtos têm ainda um prémio em função do produto interno bruto.

Este prémio é pago a partir do segundo ano e é "correspondente a

40% do crescimento médio real do PIB a preços de mercado nos

últimos quatro trimestres conhecidos no mês anterior à data de

pagamento de juros", com um máximo anual de 1,2%. Em alternativa

aos CTPC, os investidores podem investir em certi�cados de aforro

(CA). A taxa �xada em abril é de 0,691%.  

 

1,39%
Taxa anual
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Os CTPC pagam uma taxa anual média bruta de 1,39%, nos sete

anos da aplicação.

 

 

• OTRV só compensam em grandes valores  

 

A emissão de obrigações para o retalho é uma

das alternativas para aplicar o reembolso do

IRS. O Tesouro português prevê emitir mil

milhões de euros em Obrigações do Tesouro de

Rendimento Variável (OTRV), em 2019. Apesar

de a taxa oferecida ter vindo a baixar, as

remunerações continuam a ser superiores às

dos depósitos. Mas, para compensar o valor

pago em comissões, o investimento tem de ser

elevado. 

 

O Tesouro português pagou uma taxa de

remuneração de 1%, na emissão realizada em

julho do ano passado. Apesar da taxa ser a mais baixa de sempre, as

OTRV continuam a ser consideradas competitivas num ambiente de

juros zero. Tendo em conta que o Governo prevê avançar com uma

operação ainda este ano poderá surgir em breve uma oportunidade de

investimento. 

 

No entanto, quem investe em obrigações para o retalho tem que

considerar o pagamento de comissões. Caso a nova emissão tenha

uma remuneração idêntica à anterior, de 1%, para evitar receber

menos do que investiu é preciso aplicar um mínimo de 8.000 euros.  
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1%
Taxa de Juro

A taxa bruta oferecida na última emissão de obrigações para o

retalho foi de 1%.

 

 

• Fundos multiativos são alternativa  
 

O investimento em fundos de investimento é

uma das alternativas existente para gerar

rendibilidades mais elevadas. De modo a

garantir uma estratégia diversi�cada e

ajustada aos vários per�s, os fundos

multiativos têm atraído cada vez mais

interesse. E os desempenhos não têm

desiludido.  

 

Além de garantirem rendibilidades mais

atrativas do que as geradas pelos fundos de

curto prazo, os multiativos dão acesso a um

investimento diversi�cado num fundo. Apesar

de não terem sido poupados à correção dos mercados �nanceiros em

2018, estes produtos renderam até 2,5% no último ano. 

 

O fundo Caixagest Investimento Socialmente Responsável apresenta

a melhor performance em 12 meses, com um ganho acima de 2,5%,

enquanto o Santander Private Dinâmico sobe 2,5%. 

 

Os desempenhos registam, porém, uma forte recuperação em 2019.

Desde o início do ano, estes fundos valorizam, em média, mais de 7%,
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sendo que há produtos com desempenhos superiores a 14% e nenhum

produto rende menos de 2%.  

 

7,14%
Retorno

Os fundos multiativos rendem, em média, 7,14% desde o início

do ano.

 

 

• PPR garantem retornos elevados  

 

Além de permitirem poupar para a reforma, os

tradicionais Planos Poupança Reforma (PPR)

garantem ainda o acesso a taxas de

rendibilidade atrativas e dão benefícios ao

nível da tributação. Os retornos ascendem a

3%, nos últimos 12 meses. 

 

Ao contrário de outros produtos de poupança,

nos PPR e fundos de pensões existem

vantagens �scais ao nível da tributação e das

deduções. A tributação das mais-valias dos

PPR parte de 21,5% e pode ser reduzida até

8,6%, para quem mantiver o produto por oito

anos, uma mais-valia que poderá ajudar a sustentar os retornos

arrecadados na aplicação. Além disso, é ainda possível abater até 20%

do investimento na fatura do IRS, neste caso na declaração a entregar

no próximo ano. 

 

O PPR SGF STOIK Ações apresenta a melhor rendibilidade no último
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ano, com ganhos próximos de 4%. Já o PPR do Novo Banco ganha

mais de 3% a um ano e soma mais de 6% nos últimos três anos,

segundo os dados mais recentes divulgados pela Associação

Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património

(APFIPP). 

 

3,89%
Desempenho

O PPR da SGF regista um desempenho de 3,89% nos últimos 12

meses.

 

 
 

 


