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INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO – CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL (CEMG) 
Sede: Rua Áurea, 219 a 241, freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa. Apartado 22882 E. C. Socorro Lisboa, 1147-501 Lisboa 
O presente documento não constitui uma oferta juridicamente vinculativa. 
Os dados quantificados são fornecidos de boa fé e constituem uma descrição exata da oferta que a CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL estaria em 
condições de propor em função das condições de mercado atuais e com base nas informações apresentadas. É conveniente notar, no entanto, que estes 
dados podem registar flutuações em função das condições do mercado. 
A comunicação destas informações não implica para a CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL qualquer obrigação de conceder o crédito. 

 

1. Finalidades do Empréstimo 

 Aquisição / Construção / Realização de obras em habitação própria permanente (MONTEPIO HABITAÇÃO PERMANENTE); 

 Aquisição / Construção / Realização de obras em habitação própria secundária (MONTEPIO HABITAÇÃO SECUNDÁRIA); 

 Aquisição / Construção / Realização de obras em habitação destinada a arrendamento (MONTEPIO HABITAÇÃO ARRENDAMENTO); 

 Transferências de Outras Instituições de Crédito (OIC). 

 

2. Formas de Garantia 

Os empréstimos são garantidos por primeira hipoteca sobre o imóvel a adquirir, construir, conservar ou beneficiar, incluindo o terreno. 
Em reforço da hipoteca acima descrita, é constituído um Seguro de Vida e de Multiriscos. Poderão ser exigidas garantias adicionais que o Montepio 
considere adequadas ao risco do empréstimo, com a prestação de garantias pessoais de terceiros, sob a forma de fiança. 

3. Definição dos Tipos de Empréstimos 

 Montante Máximo a Financiar  Prazos Máximo  

Regime Geral Crédito Habitação / Montepio Habitação 80% HPP: 40 anos; HPS: 40 anos; HPA: 40 anos 

Crédito Habitação a Pessoa com Deficiência - Deficientes Civis 90%  50 anos 

Crédito Habitação Deficientes das Forças Armadas 90%  35 anos 

 Percentagens máximas indicadas sobre o valor de avaliação. 
 O prazo adicionado à idade do(s) mutuário(s) não poderá exceder os 75 anos nas modalidades de Crédito Montepio Habitação e Crédito Habitação a 
Pessoa com Deficiência – Deficientes Civis e 65 anos no Crédito Habitação Deficientes das Forças Armadas. 
Ou o montante máximo definido anualmente pelo Acordo Coletivo de Trabalho Vertical do Setor Bancário, sendo aplicável o menor dos dois valores.   
Regime para Pessoa com Deficiência: Dado ser um regime bonificado pelo Estado, o acesso está restrito aos Clientes que apresentem um grau de 
incapacidade igual ou superior a 60% e aos deficientes das Forças Armadas abrangidos pelo Decreto-Lei nº 43/76. 

4. Regimes de Taxas de Juro para Novos Contratos 

 Taxa Variável Indexada Taxa Fixa Taxa Variável Não Indexada 

 Euribor a 12 meses    

Regime Geral Crédito Habitação / 
Montepio Habitação 

 
 

 
 

 
 

 

Crédito Habitação Deficientes (Civis e 
Forças Armadas) 

    
 

No cálculo dos juros das operações de Crédito à Habitação é adotada a convenção 30/360, correspondendo a um mês de 30 dias e a um ano de 360 
dias. 
Regime de Taxa de Juro Variável Indexada: 
A taxa de juro nominal é constituída pela soma do indexante Euribor e de um spread determinado em função da classe risco do cliente. A metodologia 
de cálculo é a seguinte: 

 Indexante: Média aritmética simples das taxas diárias Euribor a 12 meses na base de 360 dias, do período compreendido entre o primeiro e o último 
dia do mês anterior ao período de contagem de juros, arredondada para a milésima. Se a quarta casa decimal for igual ou superior a 5, o arredondamento 
é efetuado por excesso e se for inferior, o arredondamento é efetuado por defeito. 

 Spread: Resulta de vários fatores, como por exemplo, o montante do empréstimo e o valor da avaliação do imóvel e pode ser reduzido em função do 
relacionamento do Cliente com o Montepio.  
Aos Clientes Associados do Montepio poderá ser aplicável uma redução específica ao spread base, em função do seu grau de relacionamento com a 
Instituição.  

As taxas são aplicadas aos contratos, trimestral, semestral, ou anualmente, consoante a maturidade do indexante.  
No regime de taxa de juro variável indexada, o valor da prestação diminui quando ocorre uma descida da média da Euribor. Do mesmo modo, quando se 
verifica uma subida, o valor da prestação também aumenta.  
Esta relação entre as variações ocorridas na Euribor e na prestação não se verifica se a modalidade de reembolso for a prestação fixa, conforme explicado 
no ponto 7.  
Regime de Taxa de Juro Fixa: 
Durante o período de taxa fixa, o qual pode ser de 2, 3, 4, 5, 10 e 15 anos, a taxa de juro nominal é constituída pela soma da taxa de base fixa e de um 
spread. A metodologia de cálculo é a seguinte: 

 Taxa de Base Fixa: Taxa definida em função da taxa euro swap para o prazo de taxa fixa selecionado.  

 Spread: idêntico ao aplicável no regime de taxa de juro variável indexada. 
Após este prazo e caso não seja negociado novo período de taxa fixa, é aplicável uma taxa de juro variável, indexada à Euribor a 12 meses, acrescida 
do spread definido, funcionando conforme acima descrito no ‘regime de taxa de juro variável indexada’. 
Não disponível na finalidade de arrendamento. 
Regime de Taxa de Juro Variável Não Indexada: 
O valor da taxa de juro nominal é definido pelo Montepio em função das condições do mercado. Neste regime de taxa, a prestação também diminui 
quando ocorre uma descida do valor da taxa de juro e aumenta quando a taxa sobe.    
No entanto, no regime para Deficientes (regime bonificado pelo Estado), a taxa de juro suportada pelo mutuário é de 65% da taxa mínima de proposta 
aplicável às operações principais de refinanciamento pelo Banco Central Europeu e a bonificação do Estado corresponde à diferença entre a TRCB 
definida legalmente e a taxa suportada pelo mutuário. Isto significa que o valor da prestação varia no mesmo sentido da referida taxa definida pelo Banco 
Central Europeu. 
 

5. Custo de um Empréstimo à Habitação  

O custo de um Crédito à Habitação corresponde aos juros calculados através da aplicação da taxa de juro referida no ponto 4. e aos custos indicados no 
ponto 6. A especificação dos respetivos valores consta da Simulação de Crédito à Habitação, que faz parte integrante desta Ficha de Informação Geral. 
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6. Custos Relacionados com o Processo de Crédito 

Custos Administrativos:  
Cobrados independentemente da proposta ser ou não aprovada: 

 Comissão de Avaliação: 210€ 

 Comissão de Estudo de Dossier: 280,00 €. Acresce IS à taxa legal. 

 Comissão de Fiança: 112,00 €. Acresce IS à taxa legal. (aplicável nos casos em que existe fiadores). 
Cobrados apenas no caso do contrato ser realizado: 

 Comissão de Contratação: 190,00 €. Acresce IS à taxa legal.  
Devidos ao longo do empréstimo: 

  Comissão de Gestão: 45,00 €/ano. Acresce IS à taxa legal. 

 Prémios de Seguros: Seguro Multirriscos e Seguro de Vida (o valor destes encargos varia em função de alguns parâmetros, nomeadamente do 
montante do empréstimo / valor da aquisição / idade dos proponentes). 

Custos de Natureza Legal: 

 Registos de Aquisição e de Hipoteca (1) 

 Escritura / Título de Compra e Venda (1) 

 Documento Particular Autenticado / Escritura de Mútuo e Hipoteca / Título de Mútuo e Hipoteca (Casa Pronta)  

 Imposto Municipal sobre as Transmissões  
Custos Formalização através de Documento Particular Autenticado: 

 Compra e Venda e Mútuo com Hipoteca: 885,00 € 

 Mútuo com Hipoteca: 511,00 € 

 Certidão on-line do Registo Predial (Chave de acesso): 20,00 EUR 

 Imposto do Selo de Abertura de Crédito / Imposto do Selo da Compra e Venda (a cobrar no momento da formalização do crédito) 

 Imposto Municipal sobre Transmissões (cobrado na Repartição de Finanças respetiva) 
   
(1) se aplicável 

7. Periodicidade e Modalidades de Reembolso  

 Periodicidade  Modalidade das Prestações 

 Mensal         Constantes   

Regime Geral Crédito Habitação / 
Montepio Habitação 

 
 

 
 

  

Crédito Habitação Deficientes (Civis e 
Forças Armadas) 

 
 

 
 

  

No Montepio Habitação, para as finalidades de aquisição ou transferência de habitação própria permanente pode ser aplicado um período de carência de 
capital, até ao máximo de 3 anos, em que o Cliente apenas paga juros (aplicável a contratos com LTV até 80%). 
Através da opção de diferimento de capital (Montepio Habitação Flexível), é possível obter um valor mais reduzido da prestação mensal diferindo, para o 
final do prazo, parte da amortização do capital mutuado (entre 10% e 30%), sendo liquidada conjuntamente com a última prestação. Assim, sobre o 
montante que é diferido só são pagos juros. Esta opção não é cumulativa com a carência de capital e com o regime de taxa de juro fixa. 
Prestações Constantes: 
O seu valor mantém-se constante quando não ocorrem alterações das condições contratuais, nomeadamente da taxa de juro, do prazo, do capital e da 
bonificação atribuída, caso exista.  
  

8. Amortizações Antecipadas   

Podem ser efetuadas amortizações antecipadas total ou parcialmente, por qualquer valor. As amortizações parciais devem ser solicitadas com uma 
antecedência mínima de 7 dias úteis em relação à data de vencimento da prestação seguinte, sendo de 10 dias úteis em relação à data pretendida para 
efetuar o pagamento nas amortizações totais. No produto Montepio Habitação Flexível, as amortizações antecipadas parciais incidem prioritariamente 
sobre o capital diferido. 
As amortizações antecipadas parciais ou totais são sujeitas a uma comissão de 0,5% sobre o montante amortizado, acrescida de Imposto do Selo (no 
caso do regime de taxa de juro fixa, aquele valor é de 2% durante o período de aplicação dessa taxa). Estão isentas as situações por motivo de morte, 
desemprego e deslocação profissional. 
Se o contrato for amortizado total e antecipadamente, acrescerá custos de natureza legal, designadamente os emolumentos para cancelamento. 

9. Avaliação do Imóvel 

A aprovação do seu pedido só estará formalizada após uma avaliação do imóvel, a realizar por um Engenheiro avaliador do Montepio. Por este serviço 
ser-lhe-á cobrada uma comissão de avaliação, referida no ponto 6.   
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10. Benefícios Fiscais (2015) 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS): 
São dedutíveis à coleta do IRS 15% dos encargos com juros de dívidas contraídas no âmbito de contratos de empréstimo celebrados até 31 de Dezembro 
de 2011, para aquisição, construção ou beneficiação de habitação própria e permanente (ou arrendamento para habitação permanente do arrendatário), 
com o limite de 296 €. Este limite poderá ser elevado em função do rendimento coletável do sujeito passivo. Para os empréstimos contratados a partir de 
1 de Janeiro de 2012 não há lugar a benefício fiscal. 
Imposto do Selo: 
Os juros de empréstimos concedidos para aquisição, construção, reconstrução ou melhoramento de habitação própria beneficiam de isenção do Imposto 
do Selo. 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI): 
Estão isentos de IMI os prédios urbanos habitacionais construídos, ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso, destinados a habitação 
própria permanente ou arrendamento para habitação, salvo em determinados casos em que o prédio seja da propriedade de entidade sujeita a regime 
fiscal privilegiado, e desde que o rendimento coletável para efeitos de IRS do ano anterior não seja superior a 153.300,00€, desde que sejam 
efetivamente afetos a tal fim, no prazo de seis meses após a aquisição ou a conclusão da construção, da ampliação ou dos melhoramentos, salvo por 
motivo não imputável ao beneficiário. A isenção é reconhecida pelo chefe do serviço de finanças da área da situação do prédio, por um período de 3 
anos, se o valor patrimonial tributário do prédio não exceder 125.000,00 €  
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT):  
Estão isentas de IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano, destinado exclusivamente a habitação própria 
permanente, em que o valor que serviria de base à liquidação não seja superior a 92.407,00 €. Deixa de se beneficiar da referida isenção se ao imóvel 
vier a ser dado um destino diferente, no prazo de 6 anos a contar da aquisição, salvo no caso de venda, ou se o imóvel não for afeto a habitação própria 
permanente no prazo de 6 meses a contar da data de aquisição. 
Poderá obter mais informações em www.portaldasfinancas.gov.pt ou num Serviço das Finanças. 

11. A Caixa Económica Montepio Geral, enquanto membro da Federação Hipotecária Europeia, aderiu ao Código de Conduta Voluntário do 
Crédito à Habitação, celebrado entre Associações Europeias de Consumidores e Associações Europeias do Setor do Crédito, sob a égide da 
Comissão Europeia e do Banco de Portugal e disponível aos Clientes em todos os nossos Balcões. 
A informação presente neste documento está, assim, de acordo com as exigências constantes no Acordo Europeu sobre o Código de Conduta 
Voluntário. 
Deste modo, a Caixa Económica Montepio Geral prossegue uma política de transparência e rigor da informação prestada aos seus Clientes, a 
qual vem sendo cumprida há mais de 175 anos.    

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/

