
SOLUÇÕES CAIXA
ENSINO SUPERIOR

O melhor presente
é investir no futuro.
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Caixa. Para todos e para cada um.

O momento de exceção em que nos encontramos exige de todos uma atuação 
eficaz que permita encontrar as soluções mais ajustadas para os atuais desafios. 
Para o setor do Ensino Superior e respetivas comunidades, científica, académica
 e de alunos, a CGD tem um conjunto de medidas que, de forma simples 
e imediata, contribuem para superar constrangimentos.

Protocolos Caixa IU

A Caixa é o Banco pioneiro na relação com as Universidades e Politécnicos ao longo de mais de 25 
anos, sendo também a Instituição financeira em Portugal que, desde há mais tempo, permanece ligada 
ao Ensino Superior, incorporando na sua oferta e na relação comercial os desafios e necessidades da 
comunidade académica.

Para além de produtos dirigidos aos diferentes segmentos do mercado universitário, a Caixa apoia o 
Ensino Superior através da concessão de apoios financeiros dirigidos:

• à transferência de conhecimento e tecnologia;
• ao desenvolvimento de infraestruturas;
• para atribuição de prémios de mérito, bolsas de estudo e bolsas de apoio social aos alunos e à 

comunidade científica, para que possam realizar a sua formação ou concretizar os seus projetos, 
com indução permanente de valor na sociedade.

A relação da Caixa com o Ensino Superior tem sempre presente a intenção de contribuir para o apoio 
social e económico de todos os agentes envolvidos no mercado universitário e para o desenvolvimento 
do Ensino Superior em Portugal.

Crediformação Caixa
4,6% | 4,0%* (Tx. indexada à Euribor 12M) 

5,3% | 4,7%* (Tx. fixa a 5 anos)

* Cliente a estudar em universidade com Protocolo Universitário e Pack Caixa IU, Caixadirecta, cartões 
de débito e crédito, com utilização nos últimos 3 meses.

Estudar é um grande investimento, ao longo de toda a vida.

A Caixa sabe o quanto a formação é importante para o sucesso e valorização profissional e quer 
acompanhar alunos e profissionais ao longo do seu percurso, apoiando-o em todos os momentos, 
das suas carreiras, mesmo nos mais desafiantes como aquele que estamos a viver.

É nos momentos de mudança que faz sentido avaliar o futuro e repensar a importância da formação e 
valorização pessoal e profissional como forma de investimento e capacitação para novas oportunidades.

Com o Crediformação Caixa, em Portugal ou no estrangeiro, a Caixa financia a formação académica e 
profissional em todos os níveis de ensino: Licenciaturas, Mestrados, Doutoramentos e Outros cursos, 
tais como: formação especializada para executivos Pós-graduações, e MBA. No financiamento podem 
incluir-se não apenas as despesas com propinas mas também as despesas com a aquisição de 
computadores, material informático ou outro material ou equipamento de apoio à formação.

Com grande flexibilidade, esta linha de crédito permite a possibilidade de:

• Libertação mensal, durante o denominado período de utilização, do capital correspondente ao 
valor das propinas ou outros encargos com educação ao longo do prazo do curso, com o máximo 
de 5 anos;

• Concessão de um período de carência de 12 meses após a conclusão da formação (durante o qual 
só ocorre o pagamento de juros), para permitir a retoma à vida profissional plena;

• Extensão do reembolso por um prazo até 10 anos;
• Possibilidade de redução ao spread de 0,125% para financiamento de cursos em Escolas com 

Protocolo Universitário e Pack Caixa IU, com serviço Caixadirecta, cartão de débito Caixa IU, 
Cartão Caixa ISIC e Conta Caixa Poupança;

• Beneficiar de redução ao spread de 0,125% se a média de curso no ano letivo imediatamente 
anterior for >= 15 valores;  

• Isenção da cobrança de comissão de estudo e de contratação, caso a Escola tenha Protocolo com 
a Caixa.

Para a proteção dos Clientes, a Caixa disponibiliza Seguros(1), em condições vantajosas: 

 a) Seguro de Vida: garante o pagamento do valor remanescente em dívida, relativo ao empréstimo 
concedido, em caso de morte ou de invalidez absoluta e definitiva da pessoa segura ou invalidez 
definitiva para a profissão ou atividade compatível (invalidez igual ou superior a 60%), conforme o 
plano escolhido, por acidente ou por doença; 

 b) Seguro de Proteção ao Crédito: garante o pagamento das prestações relativas ao empréstimo 
concedido, em situação de baixa médica ou desemprego involuntário para trabalhadores por conta 
de outrem, e em situação de baixa médica ou internamento hospitalar para trabalhadores por 
conta própria.

(1) Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Este 
seguro é um produto da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através da Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. (“CGD”), Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Agente de Seguros, registada 
na ASF sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, e autorizada a exercer atividade nos Ramos de Seguros 
de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia de Seguros S.A.. Os dados do registo estão disponíveis em 
www.asf.com.pt. A CGD, enquanto Agente de Seguros, não assume a cobertura dos riscos, nem está autorizada 
a receber prémios nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.

Taxa de juro:

[1]  TAEG de 4,6% | Exemplo para um crédito de 20.000 €, com base numa TAN de 3,063% (Euribor 12M (-0,487% 
em março 2021) + 3,550%), com prazo total de 96 meses (36 meses de utilização + 12 meses de diferimento + 
48 meses de reembolso) | Finalidade financiamento de despesas com educação. | Prestação na fase de utiliza-
ção: 1,42 €. Prestação na fase de reembolso: 443,24 € | Prémio de seguro de vida para cliente com 20 anos de 
idade no valor de 363,94 €| com conta à ordem aberta na CGD há mais 30 dias| comissão de estudo de 50 € 
e comissão de contratação de 100 € | Imposto do Selo sobre a utilização do Crédito, sobre os juros e sobre as 
comissões | MTIC: 23.993,96 €. 

  TAEG de 4,0% | Cliente a estudar em Universidade com Protocolo Universitário, com detenção dos seguintes 
produtos: Pack Caixa IU, serviço Caixadirecta, cartão de débito e cartão de crédito, com utilização nos últimos 
3 meses | com base numa TAN de 2,563% (Euribor 12M: (-0,487% em março 2021) + 3,050%) | Prestação na fase 
de utilização: 1,19 €. Prestação na fase de reembolso: 438,83€ | MTIC 23.509,42 €. 

[2] TAEG de 5,3% | Exemplo para um crédito de 20.000 €, com base numa TAN de 3,700% (Taxa Base Fixa a 8 
anos (0,150% em abril 2021) + 3,550%), com prazo total de 96 meses (36 meses de utilização + 12 meses de di-
ferimento + 48 meses de reembolso) | Finalidade financiamento de despesas com educação | Prestação na fase 
de utilização: 1,71 €. Prestação na fase de reembolso: 448,90 € | Prémio de seguro de vida para cliente com 20 
anos de idade no valor de 364,30 € | com conta à ordem aberta na CGD há mais 30 dias| comissão de estudo 
de 50 € e comissão de contratação de 100€ | Imposto do Selo sobre a utilização do Crédito, sobre os juros e 
sobre as comissões | MTIC: 24.613,55 €.

  TAEG de 4,7% | Cliente a estudar em Universidade com Protocolo Universitário, com detenção dos seguin-
tes produtos: Pack Caixa IU, serviço Caixadirecta, cartão de débito e cartão de crédito, com utilização nos 
últimos 3 meses | com base numa TAN de 3,200% (Taxa Base Fixa a 8 anos (0,150% em abril 2021) + 3,050%), 
| Prestação na fase de utilização: 1,48 €. Prestação na fase de reembolso: 444,46 € | MTIC 24.126,99 €.

Cartão Caixa ISIC (TAEG 10,1%)

O Cartão Caixa ISIC é exclusivo para estudantes universitários, que para além de lhe conceder o estatuto 
de Estudante Internacional, permite-lhe efetuar comprar online em segurança e sem sair de casa. 

Adicionalmente pode ainda usufruir de:

• Descontos em mais de 120 países;
• Acesso a um meio de pagamento com crédito sem juros de 20 a 50 dias;
• Acesso a um pacote de seguros que inclui coberturas de acidentes pessoais e de viagens, gastos 

abusivos e serviços de assistências;
• Um meio de pagamento aceite em qualquer parte do mundo.

TAEG de 10,1% para um limite de crédito de 1.500 €, com reembolso a 12 meses, à TAN de 5,90%. 
Inclui comissão de disponibilização de cartão € 18,00 (acresce imposto do selo).  

Caixadirecta

Serviço permanente de Internet Banking.

Na Caixa, o Caixadirecta, por telefone, internet ou APP (IOS, Android), permite o acesso às contas e 
realizar transações a qualquer hora e em qualquer lugar. Também disponível um serviço telefónico 
exclusivo para alunos do ensino superior – 808 212 213 – dotado de uma equipa de assistentes 
comerciais dedicados.

Para mais informações, contacte o serviço Caixadirecta através do 808 212 213 
(24 horas por dia, todos os dias do ano) ou consulte cgd.pt.

Reembolso

Até
10 anos 

Prestações mensais,
constantes (de capital e juros),
até ao máximo de 120 meses

(deduzindo o período de 
utilização e de carência)   

Taxa 
de Juro 

Fixa 
ou Variável 

A taxa de juros pode ser
indexada à Euribor 12M ou
taxa base fixa, entre 2 e 10
anos, acrescida de spread.  

Pagamento
Capital 

Após a conclusão
do curso 

Durante a frequência
do curso, e até um ano
após a sua conclusão,
apenas paga juros.   

Libertação 
do Capital 

Período
Utilizado 

Em traches mensais ou
anuais, de acordo com as 
 necessidades do cliente.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.


