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CAIXA 2.2: ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE RETALHO 
 
Em 2015 entraram em vigor novas condições de remuneração para os CA e CTPM subscritos 

a partir do dia 1 de fevereiro (para os certificados subscritos até essa data, todas as condições 

se mantiveram inalteradas). 

 

No caso dos CA foi criada uma nova série D, com uma taxa de juro base novamente indexada 

à Euribor 3m, a que acresce uma nova estrutura do prémio de permanência: 

 

Quadro 3 – Taxas de juro aplicadas aos CA (séries C e D) 

 
Fonte: IGCP 

 

No caso dos CTPM, a estrutura de remuneração manteve-se idêntica ao que fora definido 

aquando da sua criação, em outubro de 2013, tendo sido apenas revistas as taxas de juro a 

aplicar no final de cada ano: 

 

Quadro 4 – Taxas de juro aplicadas aos CTPM 

 
Fonte: IGCP 

 

Estas alterações visaram aproximar a remuneração destes instrumentos às taxas de juro 

observadas no mercado para prazos de investimento idênticos, tendo em consideração a 

acentuada redução das taxas de juro de mercado observada desde final de 2012. Desta forma, 

os CA e CTPM mantiveram um nível de remuneração competitivo, mas mais alinhado com o 

mercado. 

 

Gráfico 14 – Taxas de juro de CA, CTPM, OT a 5 anos e depósitos a prazo 

 
Fonte: IGCP 

 

  

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos

CA - série C 01-03-2009 85%*Eur3m +25pb 0,3% 0,00% 0,50% 0,75% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,25% 1,50% 2,50%

CA - série C 01-09-2012 85%*Eur3m +25pb 3,0% 2,75%** 2,75%** 2,75%** 2,75%** 2,75%** 2,75%** 2,75%** 2,75%** 2,75%** 2,75%**

CA - série D 01-02-2015 Eur3m +100pb 1,1% 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

** Prémio extraordinário independente do prazo de permanência, em vigor até final de 2016. A partir de janeiro 2017 voltam a aplicar-se os prémios de 

permanência originais.

prémio de permanência
Série

Data de entrada 

em vigor
Taxa base TIR 1 ano *

* Calculada com base na taxa Euribor 3m observada em média ao longo de fevereiro 2015 (e admitindo que esta se manteria constante ao longo de 1 ano).

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos

31-10-2013 2,75% 3,75% 4,75% 5,00% 5,00% 4,2%

01-02-2015 1,25% 1,75% 2,25% 2,75% 3,25% 2,2%

taxas de juroData de entrada 
em vigor

TIR 5 anos *

* Excluindo prémio indexado ao crescimento real do PIB nos últimos 2 anos.
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