
PRIMEIRA ADENDA AO PROSPETO DE BASE 
31 de outubro de 2012 

 
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL 

SEDE: RUA ÁUREA, 219-241, LISBOA 

CAPITAL INSTITUCIONAL: €1.245.000.000,00 

NÚMERO DE PESSOA COLETIVA E DE MATRÍCULA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 

COMERCIAL DE LISBOA 500 792 615 

 

PROGRAMA DE EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DE CAIXA E DE VALORES MOBILIÁRIOS DE 

NATUREZA MONETÁRIA REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO 

(DENOMINADOS “PAPEL COMERCIAL”) 

ATÉ AO MONTANTE GLOBAL DE  

€3.000.000.000 

 

Prospeto de Base para Ofertas Públicas de Distribuição e/ou para a 
Admissão à Negociação de Obrigações de Caixa e de Valores Mobiliários de 
Natureza Monetária Representativos de Dívida de Curto Prazo (denominados 

“Papel Comercial”) 
 

Para efeitos no disposto no nº 3 do artigo 135º-C e no artigo 142º do Código dos 

Valores Mobiliários, é elaborada a presente Adenda (adiante designada por “Adenda”) 

ao Prospeto de Base datado de 25 de outubro de 2012 (adiante designado por 

“Prospeto de Base”) do programa de emissão de obrigações de caixa e de valores 

mobiliários de natureza monetária representativos de dívida de curto prazo 

(denominados “papel comercial”) no Montante Global de €3,000,000,000 da Caixa 

Económica Montepio Geral (o “Banco”, devidamente identificado no Prospeto de 

Base).  

 

Mais se informa que, de acordo com o nº 4 do artigo 142º do Código dos Valores 

Mobiliários, os investidores que já tenham transmitido ordens de aceitação de qualquer 

oferta antes de ser publicada a Adenda, têm o direito de revogar a sua aceitação 

durante um prazo não inferior a dois dias úteis após a colocação à disposição do 

público da presente Adenda, isto é, até ao próximo dia 5 de novembro. 

 
Aos termos iniciados com letra maiúscula nesta Adenda deverá ser atribuído o 

significado que têm no Prospeto de Base. 

 

Esta Adenda deverá ser lida em conjunto com o Prospeto de Base. 



1. Alteração do Regime fiscal aplicável a partir de 30 de Outubro de 2012, em 

resultado da Lei 55-A/2012, de 29 de Outubro, que introduziu alterações ao 

Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e Código de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas  

 

A entrada em vigor da Lei n.º 55-A/2012 de 29 de outubro veio alterar alguma da 

informação apresentada no Capítulo da “Tributação”, nas páginas 113 a 117 do 

presente Prospeto de Base, nomeadamente: 

 

 

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (“IRS”) 
 

(A) Residentes  
 
Rendimentos de título de dívida nominativos ou ao portador: 
 
Os juros estão sujeitos retenção na fonte em sede de IRS, à taxa de 26,5% (aplicável 
a pessoas singulares fiscalmente residentes no Continente Português), que será 
retenção a título definitivo, caso o titular decida não englobar os juros na sua 
declaração fiscal. Para os depositantes com domicílio fiscal na Região Autónoma dos 
Açores o imposto será reduzido em 20%, em sede de IRS. 
 
A taxa de retenção na fonte corresponderá a 35% se os rendimentos forem pagos ou 
colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares, mas por 
conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário 
efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais.  
 
Tributação de Mais -Valias 
 
As mais-valias decorrentes da alienação de valores mobiliários passam a estar 
sujeitos a uma taxa de 26,5%, após apuramento do saldo positivo entre as mais e as 
menos valias, nos termos do art. 72.º do CIRS 
 
 

(B) Não Residentes  
 
Rendimentos de título de dívida nominativos ou ao portador: 
 
Os juros estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 
26,5%, sem prejuízo da aplicação de uma Convenção para evitar a Dupla Tributação 
celebrada com o Estado Português que poderá prever a limitação daquela taxa, 
cumpridas que sejam certas formalidades. 
 
A taxa de retenção na fonte corresponderá a 35% se os rendimentos forem pagos ou 
colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares, mas por 
conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário 
efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais.   
 
A mesma retenção na fonte liberatória de 35% é aplicável quando os rendimentos em 
causa sejam pagos ou colocados à disposição de pessoas singulares não residentes, 
que sejam domiciliadas em país, território português ou região sujeitas a um regime 
fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por Portaria do Ministro 
das Finanças. 



 
 
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (“IRC”) 
 

(A) Residentes  
 
Rendimentos de título de dívida nominativos ou ao portador: 
 
Os juros estão sujeitos a retenção na fonte em sede de IRC à taxa de 25%, com 
natureza de pagamento por conta (aplicável a pessoas coletivas fiscalmente 
residentes no Continente Português). Às pessoas coletivas fiscalmente residentes na 
Região Autónoma dos Açores é aplicável uma redução de 30% da taxa nacional. 
 
A taxa de retenção na fonte corresponderá a 35% se os rendimentos forem pagos ou 
colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por 
conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário 
efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais.   
 

(B) Não Residentes  
 
Rendimentos de título de dívida nominativos ou ao portador: 
 
Os juros estão sujeitos a retenção na fonte em sede de IRC, à taxa liberatória de 25%, 
sem prejuízo da redução desta taxa segundo os acordos para atenuar a dupla 
tributação celebrados com Portugal.  
 
A retenção na fonte liberatória de 35% é aplicável quando os rendimentos em causa 

sejam pagos ou colocados à disposição de pessoas coletivas não residentes, que 

sejam domiciliadas em país, território português ou região sujeitas a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constante de lista aprovada por Portaria do Ministro das 

Finanças. 

 


