
 
 

Tipos de Contas Bancárias 

Conta bancária é um produto de depósito disponível em instituições financeiras 

e podemos classifica-la por várias classes, com base em quem pode movimentar 

a conta ou entidade que pretende abrir e movimentar a conta. As contas 

bancárias por norma são consideradas à ordem, pois o valor destas encontra-se 

disponível à ordem dos clientes em qualquer altura.  

As instituições financeiras não são obrigadas a abrir a conta para o cliente que 

não cumprir com as normas. 

Os principais tipos de contas bancárias são: conta à ordem ou conta-corrente, 

conta salário e a conta de poupança. 

 

Conta à Ordem/Conta Corrente 

Esta conta é o mais comum, oferece fácil acesso ao seu dinheiro para as suas 

necessidades transaccionais diárias e ajuda a manter o seu dinheiro seguro. Os 

instrumentos mais utilizados na movimentação desta conta para pagamentos 

são: o cartão de débito ou cheques. 

Existem dois tipos de contas bancárias à ordem: as singulares ou colectivas.  

 

Conta individual ou singular 

A abertura de uma conta individual ou em nome de uma só pessoa ou entidade 

(singular), restringe as hipóteses de movimentações a uma única pessoa. Tal é 

uma segurança em termos de movimentações indesejadas, mas também pode 

ser um inconveniente, por exemplo em caso de doença ou incapacidade 

temporária para deslocações. 
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Exemplos: 

Conta salário, 

Conta Poupança, 

Conta Jovem, 

Conta Emigrante e entre outras. 

 

Conta Colectiva 

A conta bancária colectiva ou mista pressupõe mais de dois titulares, assim são 

co-titulares dos fundos aí depositados. A movimentação da conta dá origem a 

uma sub-classe, pois se existem casos em que qualquer dos titulares pode fazer 

movimentos, outros há em que apenas em conjunto por dois dos seus titulares é 

possível esse movimento. 

 

Conta Colectiva Solidária  

Este tipo de conta permite que qualquer dos seus titulares faça movimentos, tal 

como levantamentos sem necessidade de informar os outros titulares, são as 

contas comuns nas famílias pois facilitam a movimentação. 

 

Conta Colectiva Mista 

Todos os titulares têm de intervir e autorizar os movimentos deste tipo de 

contas, assim não existe hipótese de retiradas de dinheiro do banco por uma só 

pessoa. Este é tipo de conta utilizado por condomínios. 

 

Conta Colectiva Conjunta 
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A movimentação deste tipo de conta é muito restritivo, apenas com a 

autorização de todos os titulares da conta é possível fazer movimentos. Pode ser 

utilizada quando não existe muita confiança entre os membros da conta. 

 

Conta Salário 

É um tipo especial de conta, destinada a receber salários, proventos, pensões e 

outros. 

A principal diferença entre a conta salário e a conta à ordem/corrente é que a 

conta salário não pode ser aberta por iniciativa do indivíduo que será o titular da 

conta. 

A conta salário é aberta mediante acordo entre a instituição financeira e o 

empregador (empresa privada ou órgão público), que é responsável pela 

identificação do seu empregado, que é o indivíduo que será o titular da conta. 

O que não é permitido na conta salário é uso de cheques nem a realização de 

outros tipos de crédito, além dos salários e demais vencimentos efectuados pela 

empresa. 

A vantagem desse tipo de conta é que pode ser movimentada por meio de 

cartão magnético com função de débito e utilizada para pagamento de contas e 

factura. Também é possível a contratação de empréstimos e financiamentos 

com a base de rendimento que é creditada nesta conta. 

 

Conta de Poupança 

Esta conta foi criada para estimular as pessoas a pouparem e permite acumular 

juros sobre os fundos que se acumulou para as necessidades futuras. O juro 

pode ser pago, mensal, trimestral, semestral ou anual.  

  



 

O montante inicial para a abertura desta conta é inferior a abertura duma conta 

normal e varia de banco para o banco. 

 

As vantagens da Conta Poupança: 

 Óptimo como fundo de reserva, garante alguma actualização do valor 
poupado, ou seja, é melhor deixar na poupança do que guardado em 
baixo do colchão. 

 Tem liquidez, é possível sacar o dinheiro em qualquer dia, hora ou lugar. 
 Não tem prazo nem aplicação mínima. 

 

As desvantagens da Conta Poupança: 

 Rentabilidade baixa. Devido a isso, a poupança nem sempre supera a 
inflação, seu dinheiro somente desvaloriza, caso isso ocorrer. 

 Liquidez somente na data de aniversário, ou seja, tens que esperar 1 mês 
para ter o dinheiro dos rendimentos creditado na sua conta. 
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