
Período de Emissão Mês de Emissão dos Certificados de Aforro

Abril, julho e outubro desde janeiro de 2018 2,500%

Fevereiro, maio, agosto e novembro desde fevereiro de 2018 2,500%

Março, junho, setembro e dezembro desde março de 2018 2,500%

Janeiro desde janeiro de 2018 2,500%

Fevereiro desde fevereiro de 2018 2,500%

Março desde março de 2018 2,500%

Abril, julho e outubro desde janeiro de 2018 1,500%

Maio, agosto e novembro desde fevereiro de 2018 1,500%

Junho, setembro e dezembro desde dezembro de 2017 1,500%

Janeiro desde janeiro de 2018 1,500%

Fevereiro desde fevereiro de 2018 1,500%

Março desde março de 2018 1,500%

Abril, julho e outubro desde janeiro de 2018 1,250%

Maio, agosto e novembro desde fevereiro de 2018 1,250%

Junho, setembro e dezembro desde março de 2018 1,250%

Janeiro desde janeiro de 2018 1,250%

Fevereiro desde fevereiro de 2018 1,250%

Março desde março de 2018 1,250%

Abril, julho e outubro desde janeiro de 2018 1,000%

Maio, agosto e novembro desde fevereiro de 2018 1,000%

Junho, setembro e dezembro desde março de 2018 1,000%

Janeiro, abril, julho e outubro desde janeiro de 2018 1,000%

Fevereiro, maio, agosto e novembro desde fevereiro de 2018 1,000%

Março, junho, setembro e dezembro desde março de 2018 1,000%

Janeiro, abril, julho e outubro desde janeiro de 2018 1,000%

Fevereiro, maio, agosto e novembro desde fevereiro de 2018 1,000%

Março, junho, setembro e dezembro desde março de 2018 1,000%

Janeiro, abril, julho e outubro desde janeiro de 2018 1,000%

Fevereiro, maio, agosto e novembro desde fevereiro de 2018 1,000%

Março, junho, setembro e dezembro desde março de 2018 1,000%

2015 Janeiro desde janeiro de 2018 1,000%

As taxas refletem as atuais condições de remuneração incluindo o Prémio de Permanência                                                                                                                                          Mar-18
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Certificados Remunerados à Taxa Bruta 

SÉRIE C

Taxa de Juro Anual dos Certificados de Aforro em 

vigor no trimestre corrente de contagem de juros

2008

As taxas constantes desta tabela  passam a vigorar a partir do dia em que o Certificado capitaliza.
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