
 
 

Incentivando à poupança das famílias e ao investimento em Portugal  
Fidelidade lança Seguro de Vida Individual “Investimento Portugal 2020” 

 
Lisboa, 24 de julho de 2020 – Compreendendo a necessidade dos portugueses começarem a 
olhar para o futuro de médio e longo prazo com estabilidade, e com o mote “É tempo de 
Investir em Portugal”, a Fidelidade vai lançar um Seguro de Vida Individual “Investimento 
Portugal 2020”, vocacionado para a poupança e investimento. Com um prémio único mínimo 
de 2.500 euros, o novo seguro terá uma duração de 5 anos e 110 dias, tendo início em 
28/08/2020 e vencendo-se em 15/12/2025.  

Esta nova solução de poupança/investimento terá rendibilidade dependente da performance 
do Fundo Autónomo de Investimento associado, o qual terá como principais ativos 
instrumentos de dívida emitidos por entidades de referência portuguesas de elevada 
reputação, privados e do setor empresarial do Estado e dívida pública, com grande segurança, 
dando assim a Fidelidade um sinal claro de apoio e confiança no futuro da economia 
portuguesa.  

Os principais ativos subjacentes são dos seguintes emitentes, embora não se limitem a estes 
ou a ativos nacionais: 

• Obrigações do Tesouro (OT); 
• BRISA – Concessão Rodoviária, S.A.; 
• EDP Finance, B.V.; 
• GALP ENERGIA, SGPS, S.A.; 
• Caixa Geral de Depósitos, S.A.; 
• Banco BPI, S.A. ; 
• Banco Comercial Português, S.A.; 
• Infraestruturas de Portugal, S.A. ; 
• CP – Comboios de Portugal, E.P.E.; 
• Metropolitano de Lisboa E.P.E.; 
• REN Finance, B.V.. 
 

A rendibilidade acumulada esperada será de 5% no vencimento do contrato, se for detido até 
à maturidade, o que corresponderá a uma rendibilidade anualizada (líquida das comissões e 
bruta de impostos) para o Tomador do Seguro, de 0,925% (TAEB - Taxa Anual Efetiva Bruta) e 
0,944% (TANB - Taxa Anual Nominal Bruta)*. Estará em fase de subscrição até dia 24 de 
Agosto de 2020.  

Esta solução surge num contexto de muito baixas taxas de juro e poucas alternativas de 
poupança, tendo associado benefícios fiscais na tributação dos rendimentos a uma taxa de 
IRS mais reduzida, nos termos do regime fiscal em vigor.  

 

* Rendibilidade esperada se o produto for detido até à maturidade, não existindo nenhum evento de 
crédito dos emitentes dos ativos que compõem o Fundo Autónomo de Investimento, ou seja em caso 
do bom cumprimento das responsabilidades por parte dos emitentes, a rendibilidade acumulada no 
final dos 5 anos e 110 dias será de 5% a que corresponde a uma rendibilidade anualizada (líquida das 
comissões e bruta de impostos) para o Tomador do Seguro, de 0,925% (TAEB - Taxa Anual Efetiva 
Bruta) e 0,944% (TANB - Taxa Anual Nominal Bruta). 



 
Sobre a Fidelidade 

Fundada em 1808, a Fidelidade é a seguradora líder de mercado em Portugal, nos ramos vida e não vida, com uma quota 
total de 30,7%, estando presente em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Espanha, França, Macau, Perú, Bolívia, Paraguai e 
Chile. 

Com 2,3 milhões de clientes em Portugal e mais de 7 milhões em todo o mundo, a Fidelidade conduz a sua atividade com 
uma estratégia de “Customer Centric Approach” e, através de uma rede de distribuição e canais de elevada dimensão e 
capilaridade, garante aos consumidores, uma experiência integrada e personalizada, independentemente do canal utilizado.  

A Fidelidade é guiada por valores que a definem desde sempre: experiência, inovação, superação e proximidade e já este 
ano foi eleita Escolha do Consumidor na categoria de “Seguradoras”, “Marca de Confiança” e Seguradora mais Reputada em 
Portugal. 

Apoiar o desenvolvimento e a construção de uma sociedade sustentável é parte essencial da sua política de Responsabilidade 
Social, que é consubstanciada no Programa Fidelidade Comunidade, que distingue entidades que trabalham nas áreas do 
envelhecimento, prevenção em saúde e inclusão de pessoas com deficiência ou incapacidade.” 

www.fidelidade.pt  


