
Certificados do Tesouro 

Poupança Mais

Esta comunicação foi produzida em papel
com certificação florestal e com tintas vegetais.

www.ctt.pt
LINHA CTT 707 26 26 26
Dias úteis e sábados das 8h às 22h

Disponível para venda em aforronet.igcp.pt
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TAXAS ANUAIS BRUTAS

Não dispensa a consulta da ficha do produto.
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80% do crescimento médio real do PIB, se positivo



Certificados do Tesouro Poupança Mais

Os Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) são 
instrumentos da dívida pública de médio e longo prazo, 
destinados à poupança das famílias, apresentando taxa fixa 
garantida a que pode acrescer um prémio aditivo nos últimos 
dois últimos anos, em função do crescimento médio real do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Os CTPM têm um prazo de 5 anos a partir da respetiva data
valor da subscrição.

O produto estará em comercialização a partir de 31 de outubro 
de 2013, nas Lojas dos CTT (consulte www.ctt.pt) e, na internet, 
através do AforroNet (www.igcp.pt).

Rendibilidade

Taxa de juro bruta fixada para cada ano da aplicação:

No 4.º e 5.º ano, ao valor da taxa de juro fixada, acresce um 
prémio, a ser divulgado pelo IGCP, E.P.E., no seu sítio na Internet 
no penúltimo dia útil do mês anterior à data de pagamento de 
juros, correspondente a 80% do crescimento médio real do PIB 
a preços de mercado nos últimos quatro trimestres conhecidos 
no mês anterior à data de pagamento de juros. O prémio apenas 
tem lugar no caso de crescimento médio real do PIB positivo e 
não será corrigido retroativamente em resultado de revisões 
posteriores das estimativas do PIB publicadas pelo INE,I.P..

Vencimento e pagamento de juros

Cada subscrição vence juros com uma periodicidade anual e 
irá ocorrer no dia do mês igual ao da datavalor da subscrição. 
No caso de esse dia não existir no mês de vencimento, o 
crédito terá lugar no 1º dia do mês seguinte.
O valor dos juros, líquido de IRS, é creditado no NIB registado 
na conta do tesouro associada ao titular.

Montantes para subscrição

Os CTPM podem ser subscritos a partir de 1.000 unidades  
e com máximo de 1.000.000 unidades (por conta de tesouro). 

Abertura de conta do tesouro 

A subscrição de CTPM exige a abertura de uma conta do tesouro 
pelo próprio titular (ou por quem validamente o represente), 
mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:

• preenchimento de formulário para o efeito
• apresentação dos documentos de identificação
• indicação do NIB de uma conta bancária para crédito 

de juros e capital
• entrega de comprovativo de morada

Resgate

É permitido o resgate total ou parcial um ano após a datavalor 
da subscrição.

Decorrido o 1º ano, poderão ser efetuados resgates, em 
qualquer momento do tempo, acarretando perda total dos 
juros decorridos desde o último vencimento de juros até à 
data de resgate.

O resgate pode ser na totalidade das unidades subscritas ou, 
no caso de ser parcial, o total das unidades remanescentes 
nunca poderá ser inferior a 1.000 unidades.

Regime Fiscal
Os juros e os prémios de remuneração estão sujeitos a IRS, 
com retenção na fonte, à taxa liberatória existente na data de 
vencimento de juros.

Os CTPM estão isentos do imposto de selo, desde que 
revertam a favor de herdeiros legitimários.

ANO TAXA

1ºAno 2,75%

2ºAno 3,75%

3ºAno 4,75%

4ºAno 5,00% 

5ºAno 5,00% 


