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Caixa Económica Montepio anuncia IBAN solidário para apoio às 

vítimas e programa de apoio à revitalização económica na zona 

centro de Portugal 

 
 

Lisboa, 18 de junho de 2017 – Em complemento ao anúncio feito hoje pelo 

Grupo Montepio de um donativo a favor das vítimas dos incêndios do distrito de 

Leiria, no valor de 250 mil euros, a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) vem 

agora anunciar a criação de um IBAN, em parceria com a União das Misericórdias 

Portuguesas, para recolha de donativos a favor das famílias afetadas: 

 

PT50 0036 0000 99105922157 78 

 

Adicionalmente, a CEMG anuncia a disponibilização imediata de duas linhas de 

apoio financeiro, uma para particulares e outra para empresas da zona centro do 

país, que permita acelerar a reconstrução e retoma rápida da atividade 

económica: 

 

• Para Particulares, a linha de apoio da Caixa Económica prevê a concessão 

de períodos de carência em empréstimos, reajustes de planos financeiros, 

a criação de uma linha de crédito para apoio às vítimas em condições 

excecionais, bem como a criação de uma linha de financiamento à 

(re)construção de habitações, em condições também elas de exceção. 

 

• Para as Empresas da zona afetada, a Caixa Económica está a preparar a 

criação de uma linha de crédito para apoio à reconstrução imobiliária, 
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aquisição de equipamentos, reposição de stocks e outras necessidades 

comprovadas pelo tecido empresarial dos distritos afetados.  

 

Adicionalmente, a Caixa Económica anuncia uma colaboração estreita no 

terreno com as IPSS e entidades do Setor Público Administrativo a atuar 

na zona centro, com vista a adequar o seu apoio às necessidades específicas que 

se vierem a levantar.  

 

Nos próximos dias, a CEMG irá divulgar mais detalhes sobre a operacionalização 

da parceria com a União das Misericórdias Portuguesas para aplicação dos fundos 

recolhidos no IBAN solidário, bem como o acesso direto às diversas linhas de 

apoio à revitalização económica dos distritos mais afetados pelos incêndios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Caixa Económica Montepio Geral: 

Fundada em 1844, a Caixa Económica Montepio Geral é um banco de retalho que se diferencia pela sua matriz mutualista 

e representa os valores da participação associativa e da solidariedade, o que lhe confere um estatuto único no panorama 

bancário português. Está vocacionada para a captação de poupanças e para o crédito aos segmentos de particulares, 

empresários em nome individual, microempresas e pequenas e médias empresas, bem como instituições do Terceiro 

Setor. Assegura uma oferta universal de produtos e serviços bancários, mutualistas e financeiros. Fazer a diferença para 

ir mais longe está na sua essência, que se traduz na assinatura “Só um banco diferente nos leva mais longe”. 
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