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SEGUNDA ADENDA AO PROSPETO DE BASE 
10 DE JANEIRO DE 2013 

 
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL 

SEDE: RUA ÁUREA, 219-241, LISBOA 

CAPITAL INSTITUCIONAL: €1.295.000.000,00 

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 n.º 3 do artigo 135.º-C e nos artigos 142.º e 238.º do 
Código dos Valores Mobiliários, é elaborada a presente Adenda (adiante designada 
por “Adenda”) ao 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”), no Montante Global de €3.000.000.000, datado de 25 de outubro de 2012 

(adiante designado por “Prospeto de Base”), conforme alterado pela Adenda de 31 de 

outubro de 2012, da Caixa Económica Montepio Geral (“Montepio” ou “Emitente” ou 

“Oferente”), 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 
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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 14 de janeiro. 

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. ALTERAÇÕES AO PROSPETO DE BASE 

 

(a) Todas as referências ao montante do capital institucional da Caixa Económica 

Montepio Geral deverão ser substituídas por €1.295.000.000,00 (em lugar de 

€1.245.000.000,00), por força do aumento de capital institucional realizado pelo 

Emitente no passado dia 28 de dezembro de 2012. 

 

(b) O sexto parágrafo da Capa do Prospeto Base (página 2) é substituído conforme 

segue: 

«O Papel Comercial será, quanto à forma de representação, escritural, integrado 

na CVM gerida pela Interbolsa e poderá ser emitido na modalidade “nominativa” 

(“Papel Comercial Nominativo”), consoante definido nas Condições Finais da 

Oferta Papel Comercial (tal como definidas infra).» 

 

(c) Na Subsecção B.5 “Descrição do grupo e da posição do Emitente no seio do 

mesmo” (página 13), que é parte integrante da Secção do Prospeto de Base 

intitulada “Sumário”, substitui-se o organigrama constante da terceira coluna para 

atualização da alteração da percentagem de capital detida da Finibanco Vida – 

Companhia de Seguros de Vida, S.A. pelo Montepio Geral – Associação 

Mutualista (cfr. alínea r) infra) e da percentagem de capital detida da Finibanco 

Angola, S.A. pelo Finibanco Holding, SGPS, S.A., conforme abaixo indicado: 
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(d) Na Subsecção B.15 “Natureza das operações em curso e das principais 

atividades do emitente” (página 15), que é parte integrante da Secção do Prospeto 

de Base intitulada “Sumário”, substitui-se a última frase do primeiro parágrafo da 

alínea (ii), conforme segue: 

«Com a aquisição da Finibanco Holding, SGPS, o Montepio passa a deter 
também uma presença internacional em Angola através do Finibanco Angola 
(participação de 61,04 por cento do capital social, a qual foi reforçada para 87,3 
por cento, por decorrência do aumento de capital efetuado em Outubro de 2012).» 
 

(e) Na Subsecção D.3 “Informação de base sobre os principais riscos específicos dos 

valores mobiliários” (página 23), que é parte integrante da Secção do Prospeto de 

Base intitulada “Sumário”, o título “Obrigações de Caixa Emitidas a Desconto 

Substancial ou a Prémio (cupão zero)” e o respetivo parágrafo serão substituídos 

conforme abaixo indicado: 

«Obrigações de Caixa ou Papel Comercial Emitidos a Desconto Substancial ou a 

Prémio (cupão zero) 

O valor de mercado de Obrigações de Caixa emitidas a desconto substancial ou a 

prémio, relativamente ao seu valor nominal, tende a ser mais sensível a 

alterações do nível geral das taxas de juro do que o de Obrigações de Caixa com 

taxas de juros convencionais e pagamento de cupão regular. 

O valor de mercado do Papel Comercial emitido a desconto (isto é, com os juros 

refletidos no preço de subscrição, que resultará do desconto do Valor Nominal à 
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taxa de juro da emissão, desde a data de vencimento até à data de subscrição) 

tende a ser mais sensível a alterações do nível geral das taxas de juro do que o 

de Papel Comercial com taxa de juro convencional e pagamento de juros na data 

de reembolso.» 

 

 

(f) Na Secção do Prospeto de Base intitulada “Fatores de Risco” é acrescentado, 

imediatamente a seguir à Subsecção “A.2 Riscos Inerentes a Determinados Tipos 

de Obrigações de Caixa” (páginas 30 a 33), um novo fator de risco, numa nova 

Subsecção denominada “A.3 Riscos Inerentes a Papel Comercial emitido a 

desconto”, conforme segue: 

«A.3 Riscos Inerentes a Papel Comercial emitido a desconto 

O valor de mercado do Papel Comercial emitido a desconto (isto é, com os juros 

refletidos no preço de subscrição, que resultará do desconto do Valor Nominal à 

taxa de juro da emissão, desde a data de vencimento até à data de subscrição) 

tende a ser mais sensível a alterações do nível geral das taxas de juro do que o 

de Papel Comercial emitido com taxa de juro convencional e pagamento de juros 

na data de reembolso). Geralmente, quanto maior o prazo remanescente para o 

vencimento do Papel Comercial emitido a desconto, maior é a volatilidade do seu 

respetivo preço quando comparada com a de Papel Comercial emitido com taxa 

de juro convencional e pagamento de juros na data de reembolso), para idênticos 

prazos de vencimentos.» 

 

(g) Na Subsecção “B. Riscos Relacionados com o Montepio e a Respetiva Atividade” 

(página 33), que é parte integrante da Secção do Prospeto de Base intitulada 

“Fatores de Risco”, é acrescentado, imediatamente a seguir ao que atualmente se 

encontra sob o título “Atividade económica em Portugal”, um novo fator de risco, 

conforme segue: 

«Regime extraordinário de proteção dos devedores de crédito à habitação que se 

encontrem em situação económica muito difícil 

A Lei n.º 58/2012, de 9 de novembro, criou um regime extraordinário de proteção 

dos devedores de crédito à habitação que se encontrem em situação económica 

muito difícil. Esta lei estabeleceu que as instituições de crédito mutuantes devem 

adotar medidas à proteção dos agregados familiares que se encontrem em 

situação económica muito difícil, em caso de eventual execução da hipoteca sobre 

o imóvel. A lei considera várias situações para qualificar “agregados familiares que 

se encontrem em situação económica muito difícil”, nomeadamente, quando, pelo 

menos um dos mutuários, seu cônjuge ou pessoa que com ele viva em condições 

análogas às dos cônjuges, se encontre em situação de desemprego ou o 

agregado familiar tenha sofrido uma redução do rendimento anual bruto igual ou 

superior a 35 (trinta e cinco) por cento. 

As medidas de proteção incluem: a) planos de reestruturação das dívidas 

emergentes do crédito à habitação; b) Medidas complementares ao plano de 

reestruturação; c) Medidas substitutivas da execução hipotecária. 
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Na medida em que a adoção destas medidas é, em certos casos, imperativa para 

as instituições de crédito mutuantes, o seu cumprimento poderá afetar de forma 

adversa a situação financeira e os resultados do Emitente.» 

 

(h) O primeiro parágrafo da Subsecção “1. Forma, Denominação, Registo, 

Titularidade e Transmissão” (página 48), que é parte integrante da Secção do 

Prospeto de Base intitulada “Termos e Condições das Obrigações de Caixa e do 

Papel Comercial”, é substituído conforme segue: 

«As Obrigações de Caixa revestirão, quanto à forma de representação, a forma 

escritural e serão, quanto à modalidade, nominativas ou ao portador. 

O Papel Comercial revestirá, quanto à forma de representação, a forma escritural 

e será, quanto à modalidade, nominativa.» 

 

(i) A seguir ao terceiro parágrafo da Subsecção “1. Forma, Denominação, Registo, 

Titularidade e Transmissão” (página 48), que é parte integrante da Secção do 

Prospeto de Base intitulada “Termos e Condições das Obrigações de Caixa e do 

Papel Comercial”, será introduzido um novo parágrafo conforme segue: 

«O Papel Comercial poderá ser emitido a desconto  (isto é, com os juros refletidos 

no preço de subscrição, que resultará do desconto do Valor Nominal à taxa de 

juro da emissão, desde a data de vencimento até à data de subscrição), ou com 

taxa de juro convencional e pagamento de juros na data de reembolso.» 

 

(j) Na Subsecção “3. Juros”, alínea (a) “Juros das Obrigações de Caixa de Taxa Fixa 

ou de Papel Comercial” (página 51), que é parte integrante Secção do Prospeto 

de Base intitulada “Termos e Condições das Obrigações de Caixa e do Papel 

Comercial”, substitui-se o segundo parágrafo, conforme segue: 

«Cada valor mobiliário representativo de Papel Comercial, quando emitido com 

taxa de juro convencional , vence juros sobre o seu Valor Nominal, de acordo 

com a fórmula indicada nas Condições Finais da Oferta de Papel Comercial 

(conforme definidas infra). Os juros serão pagos postecipadamente na data de 

reembolso.» 

 

(k) No final da Subsecção “(e) Montantes de Reembolso Antecipado” (página 62), que 

é parte integrante Secção do Prospeto de Base intitulada “Termos e Condições 

das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial”, acrescenta-se o seguinte texto: 

«Para efeitos da Condição 8 (Situações de Incumprimento), o Papel Comercial 

será amortizado pelo Montante de Reembolso Antecipado calculado da seguinte 

forma: 

(i) no caso de Papel Comercial emitido com taxa de juro convencional, com 

um montante de reembolso final igual ao preço de emissão, pelo montante 

de reembolso final; 

(ii) no caso de Papel Comercial emitido a desconto, o montante a reembolsar 

antecipadamente corresponderá ao valor nominal do Papel Comercial, 
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descontado, desde a data de Vencimento Final até à respetiva Data de 

Reembolso Antecipado, a uma Taxa Interna de Rendibilidade (a qual, se não 

constar das Condições Finais da Oferta de Papel Comercial, deverá ser 

equivalente à taxa de juro que faria com que o Valor Nominal atualizado do Papel 

Comercial emitido a desconto fosse igual ao respetivo preço de emissão, na 

respetiva data de emissão).» 

 

(l) No final da Subsecção “(i) Não Pagamento Pontual nas Obrigações de Caixa de 

Cupão Zero” (página 63), que é parte integrante da Secção do Prospeto de Base 

intitulada “Termos e Condições das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial”, 

acrescenta-se o seguinte texto: 

«(j) Não Pagamento Pontual do Papel Comercial emitido a desconto 

Caso o montante devido no âmbito do Papel Comercial emitido a desconto no 

momento do reembolso respetivo (nos termos dos parágrafos (a), (c) ou (d) supra 

ou nos termos previstos na Condição 8 (Situações de Incumprimento) seja 

indevidamente retido ou recusado, o montante devido a respeito do mesmo 

corresponderá ao montante calculado de acordo com a fórmula prevista no 

parágrafo (e) supra, devendo as referências aí feitas à data fixada para o 

reembolso ou à data na qual o Papel Comercial emitido a desconto se torna 

devido e pagável ser substituídas por referências àquela que constitua a data 

mais recente, de entre as seguintes datas: 

(i) A data na qual todos os montantes devidos a respeito de tal Papel Comercial 

emitido a desconto tenham sido pagos; ou 

(ii) O 5.º (quinto) dia após a data na qual o montante total devido tenha sido 

recebido pelo Agente Pagador e a respetiva notificação para o efeito tenha sido 

dada aos Titulares de Papel Comercial de acordo com a Condição 10 

(Notificações) ou individualmente.» 

 

(m) Na Subsecção “Introdução ao Montepio” (página 71), que é parte integrante da 

Secção do Prospeto de Base intitulada “Descrição do Emitente”, substitui-se a 

última frase do segundo parágrafo, conforme segue: 

«A presença do Grupo Montepio em Angola está materializada através do 

Finibanco Angola, onde tem uma participação de 87,3 por cento.» 
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(n) Na Subsecção “Posição do Montepio no grupo MGAM” (página 75), que é parte 

integrante da Secção do Prospeto de Base intitulada “Descrição do Emitente”, 

substitui-se o organigrama, conforme segue: 

 

 

 

(o) Na Subsecção “Atividades Atuais e Indicadores Financeiros” (páginas 75 e 76), 

que é parte integrante da Secção do Prospeto de Base intitulada “Descrição do 

Emitente”, substitui-se a última frase da alínea (ii), conforme segue: 

 

«Com a aquisição da Finibanco Holding, SGPS, o Montepio passa a deter 

também uma presença internacional em Angola através do Finibanco Angola 

(participação de 61,04 por cento do capital social, a qual foi reforçada para 87,3 

por cento, por decorrência do aumento de capital efetuado em Outubro de 2012).» 

 

(p) No final da Subsecção “Desenvolvimentos Recentes e Alterações Significativas” 

(páginas 88 a 93), que é parte integrante Secção do Prospeto de Base intitulada 

“Descrição do Emitente”, acrescenta-se o seguinte texto: 

«Até à entrada em vigor dos novos Estatutos, que irão autonomizar os órgãos 

sociais do MGAM e da CEMG, irá vigorar o modelo de governação atual, que se 

traduz na comunhão, por ambas as instituições, dos titulares dos correspondentes 

órgãos sociais. 
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Nos termos dos atuais Estatutos, os órgãos associativos e institucionais (a 

Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Conselho 

Geral) são eleitos pelos Associados do MGAM em Assembleia Geral Eleitoral. 

Nestes termos, e na sequência da eleição dos órgãos associativos e institucionais 

do MGAM para o triénio 2013/2015, na sessão da Assembleia Geral eleitoral 

realizada no passado dia 7 de dezembro de 2012, foram também eleitos, por 

inerência, os órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral. 

A lista encabeçada pelo atual Presidente do Conselho de Administração venceu 

as eleições para os órgãos sociais da associação mutualista, tendo conseguido, 

para a Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, 

72,6% das intenções de voto. Por seu lado, a lista concorrente arrecadou 13,4%, 

tendo os restantes votos sido considerados brancos ou nulos. Para o Conselho 

Geral, órgão responsável pela estratégia e fiscalização da atuação da 

administração, que contou também com a candidatura de uma terceira lista, foram 

eleitos oito membros pertencentes à lista A, um membro referente à lista B e, por 

fim, três membros pertencentes à lista C. 

Os órgãos sociais eleitos deverão tomar posse no próximo dia 11 de janeiro de 

2013. 

 

De acordo com a comunicação remetida pelo Montepio à CMVM, no dia 3 de 

dezembro de 2012, intitulada “Caixa Económica Montepio Geral informa sobre 

resultados do programa de Inspeções on-site à exposição aos setores da 

construção e promoção imobiliária”, o Montepio tornou públicas as conclusões do 

Programa de Inspeções on-site (“OIP”), concluído no dia 29 de novembro de 

2012, desenvolvido sobre as exposições aos setores da construção e da 

promoção imobiliária em Portugal e Espanha, com referência a 30 de junho de 

2012. 

O OIP envolveu os 8 (oito) maiores grupos bancários portugueses, incluindo o 

Grupo Caixa Económica Montepio Geral (“Grupo CEMG”), e teve por objetivo 

avaliar a adequabilidade dos níveis de imparidade registados sobre as exposições 

aos setores abrangidos, com referência a 30 de junho de 2012, tendo por base 

critérios conservadores de avaliação. 

No Grupo CEMG, a avaliação concluiu existir uma necessidade de reforço das 

imparidades registadas num montante de 69 milhões de euros, correspondente a 

cerca de 3,1% das exposições avaliadas. Dos 69 milhões de euros, 11 milhões de 

euros resultaram da análise de informação e eventos posteriores à data de 

referência, como novas insolvências/falências e reavaliações de colaterais. 

Tendo em conta os montantes de reforço de imparidade já projetados pelo Grupo 

CEMG para o segundo semestre de 2012, o impacto dos resultados do OIP sobre 

o rácio Core Tier 1 previsto para 31 de dezembro de 2012 deverá ser imaterial, 

não comprometendo o cumprimento do mínimo regulamentar exigido de 10%. 

Adicionalmente, o Grupo CEMG procedeu, em Setembro, a um reforço das 

imparidades em 84% das entidades envolvidas, sendo o reforço remanescente de 

35 milhões de euros incorporado até final do ano». 
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(q) Na Subsecção “Finibanco – Holding, SGPS, S.A. ” (páginas 106 e 107), que é 

parte integrante da Secção do Prospeto de Base intitulada “Principais Subsidiárias 

do Grupo Montepio e Companhias Associadas”, substitui-se a última frase do 

último parágrafo da referida subsecção, conforme segue: 

«Ainda em consequência do mesmo contrato, o Montepio adquiriu, também 

indiretamente, uma participação de 61,04 por cento do capital social e dos direitos 

de voto da sociedade de direito angolano, Finibanco Angola, S.A., a qual foi 

reforçada para 87,3 por cento, por decorrência do aumento de capital efetuado em 

Outubro de 2012.» 

 

(r) Na Subsecção “Finibanco Angola, S.A. ” (página 108), que é parte integrante da 

Secção do Prospeto de Base intitulada “Principais Subsidiárias do Grupo 

Montepio e Companhias Associadas”, substitui-se o segundo parágrafo da 

referida subsecção, conforme segue: 

«Em 31 de março de 2011, o Montepio adquiriu indiretamente ao MGAM uma 

participação de 61,04 por cento do capital social e dos direitos de voto da 

Finibanco Angola, S.A., a qual foi reforçada para 87,3 por cento, por decorrência 

do aumento de capital efetuado em Outubro de 2012.» 

 

(s) No final da Subsecção “Finibanco Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A.” 

(página 112), que é parte integrante da Secção do Prospeto de Base intitulada 

“Principais Subsidiárias do Grupo Montepio e Companhias Associadas”, substitui-

se o último parágrafo conforme segue: 

«No decurso do exercício de 2011, o Montepio Geral – Associação Mutualista 

procedeu ainda à aquisição de 50 (cinquenta) por cento na Finibanco Vida – 

Companhia de Seguros de Vida, S.A. e no final do exercício de 2012 adquiriu à 

Mapfre Seguros Gerais, S.A. os restantes 50 (cinquenta) por cento da subsidiária 

Finibanco Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A.. Com esta aquisição, a 

Finibanco Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A., passou a ser 

integralmente detida pelo Montepio Geral – Associação Mutualista. 
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(t) As Subsecções “Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”)” e 

“Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”)” (páginas 113 a 116), 

que são parte integrante Secção do Prospeto de Base intitulada “Tributação”, são 

integralmente substituídas conforme segue: 

 

 

«Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”) 

 

(A) Residentes 

Rendimentos de capitais (Categoria E) 

Os rendimentos de capitais provenientes de Obrigações de Caixa e de Papel 

Comercial obtidos por residentes em território português estão sujeitos a retenção na 

fonte, à taxa liberatória de 28% (vinte e oito por cento), sem prejuízo da opção pelo 

seu englobamento. Se o Titular das Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel 

Comercial, consoante aplicável, optar pelo englobamento com os demais rendimentos 

por si auferidos, os quais poderão estar sujeitos às taxas gerais de IRS que poderão 

atingir os 48% (quarenta e oito por cento), os rendimentos de Obrigações de Caixa e 

de Papel Comercial serão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 28% (vinte e oito por 

cento), a título de pagamento por conta do IRS devido a final. 

Aos rendimentos auferidos acresce, à taxa geral máxima de IRS de 48% (quarenta e 

oito por cento), a taxa adicional de solidariedade de 2,5% (dois e meio por cento), caso 

o rendimento coletável seja superior a €80.000 (oitenta mi euros) e até €250.000 

(duzentos e cinquenta mil euros) e de 5% (cinco por cento), caso o rendimento 

coletável exceda os €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros). Neste último caso, o 

quantitativo da parte do rendimento coletável que exceda €80.000 (oitenta mi euros), 

quando superior a €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), é dividido em duas 

partes: uma, igual a €170.000 (cento e setenta mil euros), à qual se aplica a taxa de 

2,5% (dois e meio por cento); outra, igual ao rendimento coletável que exceda 

€250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), à qual se aplica a taxa de 5% (cinco por 

cento). 

Sobre a parte do rendimento coletável de IRS que resulte do englobamento nos 

termos do artigo 22.º do Código do IRS, acrescido dos rendimentos sujeitos às taxas 

especiais constantes dos n.ºs 3, 6, 11 e 12 do artigo 72.º do Código do IRS, que 

exceda, por sujeito passivo, o valor anual da retribuição mínima mensal garantida, 

incide a sobretaxa de 3,5 % (três e meio por cento). 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa 

liberatória de 35% (trinta e cinco por cento) sempre que sejam 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, 

termos em que se aplicam as regras gerais. 

 

Mais-valias (Categoria G) 

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas resultante da 

alienação de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial é tributado à taxa especial de 

28% (vinte e oito por cento), sem prejuízo do seu englobamento por opção dos 

respetivos titulares residentes em território português. Para apuramento do referido 
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saldo anual, positivo ou negativo, não relevam as perdas apuradas quando a 

contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região de domicílio a um 

regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 

150/2004, de 13 de fevereiro. 

 

(B) Não residentes 

Rendimentos de capitais (Categoria E) 

Os rendimentos de capitais provenientes de Obrigações de Caixa e de Papel 

Comercial obtidos por não residentes em território português estão, regra geral, 

sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória de 28% (vinte e oito por cento). Se existir 

convenção para eliminar a dupla tributação (“CDT”), celebrado entre a República 

Portuguesa e o país da residência fiscal do Titular das Obrigações de Caixa ou do 

Titular de Papel Comercial, a taxa de retenção na fonte pode ser reduzida para a taxa 

prevista na CDT aplicável. Para este efeito, o Titular das Obrigações de Caixa ou o 

Titular de Papel Comercial deve cumprir, em Portugal, os formalismos e requisitos 

legais necessários à comprovação da sua residência fiscal no outro Estado contratante 

(Mod. 21-RFI), no prazo legalmente exigível. A falta de entrega no prazo legalmente 

exigível não impede, novamente dentro de um prazo fixado na lei, a recuperação do 

imposto correspondente ao diferencial entre a taxa de retenção geral (i.e. 28% (vinte e 

oito por cento)) e a taxa prevista no CDT aplicável (Mod. 22-RFI). 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa 

liberatória de 35% (trinta e cinco por cento) sempre que sejam 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, 

termos em que se aplicam as regras gerais. 

Também sujeitos a uma taxa liberatória de 35% (trinta e cinco por cento) estão os 

mesmos rendimentos sempre que sejam pagos ou colocados à disposição de 

residentes em país, território ou região sujeitos a um regime fiscal claramente mais 

favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro. 

 

Mais-valias (Categoria G) 

As mais-valias obtidas com a alienação de Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial estão isentas de tributação salvo nos casos em que o alienante seja 

domiciliado em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais 

favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro 

ou com o qual não esteja em vigor uma convenção destinada a evitar a dupla 

tributação internacional ou um acordo sobre troca de informações em matéria fiscal. 

 

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

 

(A) Residentes 

Rendimentos de capitais 

Os rendimentos de capitais provenientes de Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial obtidos por entidades residentes em território português concorrem para a 

formação do respetivo lucro tributável em sede de IRC, e estão, regra geral, sujeitos a 

retenção na fonte, à taxa de 25% (vinte e cinco por cento), por conta do IRC devido a 
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final. As instituições financeiras sujeitas a IRC (incluindo instituições financeiras não 

residentes com estabelecimento estável em território português ao qual os 

rendimentos sejam imputáveis) bem como as entidades isentas de IRC, beneficiam da 

dispensa de retenção na fonte nos rendimentos de capitais provenientes das 

Obrigações de Caixa e de Papel Comercial. 

A taxa de IRC aplicável é de 25% (vinte cinco por cento). Ao IRC pode acrescer a 

Derrama Municipal à taxa máxima de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do lucro 

tributável sujeito e não isento de IRC. Sobre a parte do lucro tributável superior a 

€1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) até €7.500.000 (sete milhões e 

quinhentos mil euros) sujeito e não isento de IRC incide uma taxa adicional de 3% 

(três por cento), a título de Derrama Estadual, sendo esta taxa adicional de 5% (cinco 

por cento) sobre a parte do lucro tributável superior a €7.500.000 (sete milhões e 

quinhentos mil euros). Neste último caso, o quantitativo da parte do lucro tributável que 

exceda €1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros), quando superior a €7.500.000 

(sete milhões e quinhentos mil euros), é dividido em duas partes: uma, igual a € 6.000. 

000 (seis milhões de euros), à qual se aplica a taxa de 3% (três por cento); outra, igual 

ao lucro tributável que exceda €7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil euros), à 

qual se aplica a taxa de 5% (cinco por cento). 

 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa 

liberatória de 35% (trinta e cinco por cento) sempre que sejam 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, 

termos em que se aplicam as regras gerais. 

Também sujeitos a uma taxa liberatória de 35% (trinta e cinco por cento) estão os 

mesmos rendimentos sempre que sejam pagos ou colocados à disposição de 

residentes em país, território ou região sujeitos a um regime fiscal claramente mais 

favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro. 

 

Mais-valias 

As mais-valias resultantes da alienação das Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial obtidas por entidades residentes em território português concorrem para a 

formação do respetivo lucro tributável. 

 

(B) Não residentes 

Rendimentos de capitais 

Os rendimentos de capitais provenientes de Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial obtidos por entidades não residentes em território português, regra geral, 

estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa liberatória de 25% (vinte e cinco por cento). 

Se existir CDT celebrada entre Portugal e o país da residência fiscal do Titular das 

Obrigações de Caixa ou do Titular de Papel Comercial, a taxa de retenção na fonte 

pode ser reduzida para a taxa prevista na CDT aplicável. Para este efeito, o Titular das 

Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel Comercial deve cumprir, em Portugal, os 

formalismos e requisitos legais necessários à comprovação da sua residência fiscal no 

outro Estado contratante (Mod. 21-RFI), no prazo legalmente exigível. A falta de 

entrega no prazo legalmente exigível não impede, novamente dentro de um prazo 
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fixado na lei, a recuperação do imposto correspondente ao diferencial entre a taxa de 

retenção geral (i.e. 25% (vinte e cinco por cento)) e a taxa prevista no CDT aplicável 

(Mod. 22-RFI). 

 

Mais-valias 

Nos termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, as mais-valias realizadas com a 

alienação das Obrigações de Caixa ou Papel Comercial pelo respetivo titular estão 

isentas de tributação em Portugal se: 

(i) O Titular das Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel Comercial não dispuser, 

em território português, de estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis; 

(ii) O Titular das Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel Comercial não for uma 

entidade domiciliada numa jurisdição sujeita a um regime fiscal claramente mais 

favorável constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças (Portaria 

n.º 150/2004, de 13 de fevereiro); 

(iii) O Titular das Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel Comercial não for detido, 

direta ou indiretamente, em mais de 25% (vinte e cinco por cento) por entidade 

residente em território português. 

Se esta isenção não se aplicar, as mais-valias apuradas com a alienação de 

obrigações são tributadas em território português, à taxa geral de 25% (vinte e cinco 

por cento). 

No entanto, se existir CDT celebrada entre Portugal e o país de residência fiscal do 

Titular das Obrigações de Caixa ou do Titular de Papel Comercial, regra geral (e sem 

prejuízo da análise do caso concreto) a competência para tributar as mais-valias 

realizadas cabe exclusivamente ao Estado da residência fiscal do Titular das 

Obrigações de Caixa ou do Titular de Papel Comercial. Para este efeito, o Titular das 

Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel Comercial deve cumprir, em Portugal, os 

formalismos necessários para a aplicação da CDT.» 

 

(u) O último parágrafo do ponto 9 (Taxa de Juro) (páginas 128 e 129) da Secção do 

Prospeto de Base intitulada “Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa” 

é substituído integralmente conforme segue: 

«As bases subjacentes que poderão ser consideradas no apuramento dos 

cupões/remunerações das Obrigações de Caixa com pagamento de cupão 

associado à performance dessas bases subjacentes corresponderá aos seguintes 

tipos de ativos subjacentes: i) índices acionistas; ii) índices de volatilidade; iii) 

taxas de câmbio; iv) taxas de juro; v) futuros sobre commodities; vi) ações ou (vii) 

cabazes constituídos pelos tipos de ativos subjacentes aqui designados.» 

 

 


