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Melhoria & Adaptações especiais

ter poupanças de, pelo menos, 3 anos numa conta 
poupança de um mesmo banco, com um capital inicial 
mínimo de 100 €

ter reforçado esta conta com depósitos regulares anuais de, 
pelo menos, 290 € durante um período mínimo de 3 anos; 
este período inicia-se a contar do dia em que os ativos na 
conta eram de, pelo menos, 240 €

ter obtido um empréstimo correspondente a, pelo menos, 
60% do custo do projeto

a prestação mensal a pagar deve ser inferior a 40% do seu 
rendimento disponível

Melhoria    l    Adaptações especiais

GARANTIA DO ESTADO  
Receba uma garantia do Estado correspondente 
 a até 30% do seu crédito para a aquisição ou a  
construção da sua habitação.

!

As condições

O montante?

PROCEDIMENTOS 
página 21

No máximo 153 135 € 
à data (01.01.2020) 

O pedido deve ser apresentado  
pelo seu banco
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a composição do seu agregado familiar à data de início  
das obras

os filhos para os quais recebe abonos de família ou que 
estão associados ao seu seguro de doença (se tiverem 
menos de 27 anos) e que vivam consigo na habitação

caso nasça uma criança no ano seguinte à data da escritura pública, pode 
solicitar a reavaliação do seu subsídio.

os seus rendimentos tributáveis + qualquer outro 
rendimento (mesmo que não tributável)

os rendimentos tributáveis + qualquer outro rendimento 
(mesmo que não tributável) de qualquer outra pessoa que 
viva consigo na habitação.

Os rendimentos considerados correspondem: 

› à média dos rendimentos dos 3 anos fiscais anteriores  
à data de início das obras

› ou aos rendimentos do ano fiscal imediatamente anterior 
a esta data, caso não tenha tido rendimentos contínuos 
durante 3 anos

› ou aos rendimentos do ano da aquisição da habitação 
se não tiver tido rendimentos no ano anterior ou se os 
seus rendimentos tiverem diminuído mais de 10% em 
comparação com o ano anterior

DEVE…

apresentar o seu pedido num prazo de um ano a contar  
da data de conclusão das obras

ser proprietário da habitação

não ser proprietário, coproprietário ou usufrutuário de uma 
outra habitação no Luxemburgo ou no estrangeiro

A SUA HABITAÇÃO DEVE…

não estar arrendada (exceto de forma parcial a um estudante 
matriculado num ciclo de estudos pós-secundários no 
Luxemburgo)

encontrar-se no Grão-Ducado do Luxemburgo

ter pelo menos 15 anos (exceto se o subsídio for pedido  
para ampliar a habitação ou criar novas divisões)

ser a sua habitação principal e permanente

respeitar os limites de superfície útil de utilização*: 
Casa: 65 – 140 m2, Apartamento: 45 – 120 m2

*As superfícies podem ser aumentadas em função da composição  
do agregado familiar. Para mais informações, entre em contacto com  
o Guichet unique des aides au logement.

Melhoria

SUBSÍDIO DE MELHORIA
Quer melhorar a sua habitação no Luxemburgo? Então, 
pode eventualmente ser elegível para um subsídio de 
melhoria.

Os critérios de cálculo

Não são considerados

› as prestações familiares

› o apoio financeiro do Estado para estudos 
superiores

› os subsídios de órfão

› os subsídios para as pessoas com deficiência 
grave

› as prestações do seguro de dependência e os 
rendimentos dos seus descendentes e dos seus 
pais ou equiparados até ao 2º grau inclusive

!

As condições

O montante?
No máximo 10 000 €
O subsídio de melhoria corresponde a 30% do montante das faturas 
relativas às obras de melhoria realizadas.

São considerados

PROCEDIMENTOS  
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Cobertura do telhado, estrutura ou caleiras

Secagem de paredes húmidas

Planeamento de um vazio sanitário ou de um isolamento equivalente

Ligação ao esgoto ou à evacuação de águas usadas

Equipamento da habitação com casas de banho e WC, incluindo fossa 
séptica

Instalação de condutas de água, gás e eletricidade

Instalação e renovação do aquecimento central

Instalação e substituição de persianas

Adição ou extensão de espaços de vida

Renovação das fachadas através de processo tradicional

Descontaminação das casas expostas de forma pronunciada às 
emanações de radão (apoio acordado apenas para imóveis concluídos 
antes de 01-03-1994)

Obras consideradas

PROCEDIMENTOS
página 21

Melhoria

SUBSÍDIO COMPLEMENTAR PARA 

HONORÁRIOS DE ARQUITETO 
E ENGENHEIRO CONSULTOR
Compense as suas despesas e os honorários de arquiteto e/ou 
engenheiro consultor com um subsídio complementar ao subsídio 
de melhoria.

O montante ?
No máximo 1250 €

ser beneficiário de um subsídio  
de construção

ter pedido a um arquiteto ou um 
engenheiro consultor, autorizado a 
exercer a profissão no Luxemburgo, 
um plano de arquitetura e/ou técnico 
para as obras de construção de uma 
habitação nova

a sua habitação não deve ser em 
propriedade horizontal

As condições

PROCEDIMENTOS  
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Melhoria

SUBVENÇÃO DE JUROS
Quer reduzir os seus encargos mensais?

a composição do seu agregado 
familiar à data da atribuição da 
subvenção de juros

os seus rendimentos tributáveis 
+ qualquer outro rendimento 
(mesmo que não tributável) que 
tenha disponível

os rendimentos tributáveis + 
qualquer outro rendimento 
(mesmo que não tributável) de 
qualquer outra pessoa que viva 
consigo na habitação

Os critérios de cálculo 

Não são considerados

› as prestações familiares

› o apoio financeiro do Estado para estudos superiores

› os subsídios de órfão

› os subsídios para as pessoas com deficiência grave

› as prestações do seguro de dependência e os rendimentos dos seus 
descendentes e dos seus pais ou equiparados até ao 2° grau inclusive

As condições

A taxa ?
Entre 0,575% e 2,45% 
da taxa do seu empréstimo hipotecário
A subvenção de juros é calculada com base nos seus rendimentos  
e na composição do seu agregado familiar. É definida em função das 
condições do seu empréstimo até um montante máximo de 175 000 €.

Reduza os seus encargos mensais. 

DEVE…

assinar um contrato de empréstimo hipotecário junto de um 
banco

não ser proprietário, coproprietário ou usufrutuário de uma 
outra habitação no Luxemburgo ou no estrangeiro

ter um rendimento que não seja superior ao limite previsto na lei

A SUA HABITAÇÃO DEVE…

não estar arrendada (exceto de forma parcial a um estudante 
matriculado num ciclo de estudos pós-secundários no 
Luxemburgo)

encontrar-se no Grão-Ducado do Luxemburgo

já ter sido habitada

ser a sua habitação principal e permanente durante,  
pelo menos, 10 anos

respeitar os limites de superfície útil de utilização*: 
Casa: 65 – 140 m2, Apartamento: 45 – 120 m2

*As superfícies podem ser aumentadas em função da composição  
do agregado familiar. Para mais informações, entre em contacto com  
o Guichet unique des aides au logement.

São considerados

O seu processo será reavaliado automaticamente de 2 em 2 anos.  
Deve informar imediatamente o Guichet unique des aides au logement 
em caso de mudanças na sua situação familiar, nos seus rendimentos e 
nas modalidades do seu empréstimo (p. ex., taxa de juro).

PROCEDIMENTOS  
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Melhoria

BONIFICAÇÃO DE JUROS
Tem um ou vários filhos a cargo e quer reduzir os seus 
encargos mensais?

a composição do seu agregado familiar à data de atribuição da 
bonificação de juros

os filhos para os quais recebe abonos de família ou que estão associados 
ao seu seguro de doença (se tiverem menos de 27 anos) e que vivam 
consigo na mesma habitação

os rendimentos tributáveis correspondentes aos últimos rendimentos 
conhecidos no momento da atribuição da bonificação de juros

A bonificação de juros é atribuída a partir da data do primeiro 
pedido. Um período de 6 meses anteriores ao pedido pode ser 
considerado se as condições de atribuição estiverem reunidas nesse 
período.

Só pode ser atribuída uma vez ao mesmo beneficiário. Só pode 
ser atribuída uma 2a bonificação se a 1a tiver sido totalmente 
reembolsada. 

Os critérios de cálculo

O seu processo será reavaliado automaticamente de 2 em 2 anos. Deve 
informar o Guichet unique des aides au logement em caso de mudanças 
na composição do seu agregado familiar, nos seus rendimentos ou nas 
modalidades do seu empréstimo (p. ex., taxa de juro).

Reduza os seus encargos mensais.

São considerados

A taxa ?
0,50% por cada filho a cargo
da taxa do seu empréstimo hipotecário
A bonificação de juros é fixada em função das condições do contrato  
de empréstimo que é considerado, até um montante máximo de  
175 000 €. O apoio pode ser cumulado com a subvenção de juros.  
Não pode ultrapassar a taxa efetiva do empréstimo, nem a taxa-limite 
fixada pela regulamentação em vigor.

As condições

DEVE…

ter pelo menos um filho a cargo

morar na habitação para a qual a bonificação é paga

assinar um contrato de empréstimo hipotecário junto  
de um banco

não ser proprietário, coproprietário ou usufrutuário  
de uma outra habitação no Luxemburgo ou no estrangeiro

não ter rendimentos anuais tributáveis superiores ao limite 
previsto pela lei (102 815,72 € à data de 01.01.2020)

A SUA HABITAÇÃO DEVE…

encontrar-se no Grão-Ducado do Luxemburgo

não estar arrendada (exceto de forma parcial a um estudante 
matriculado num ciclo de estudos pós-secundários no 
Luxemburgo)

PROCEDIMENTOS  
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Adaptações especiais

APOIO PARA  

ADAPTAÇÕES ESPECIAIS 
Realizou adaptações especiais destinadas a uma pessoa 
com uma ou várias deficiências motoras?

Criação de possibilidades especiais de acesso à habitação

Transformações e adaptações interiores para facilitar as deslocações

Alargamento de portas

Primeira instalação de um elevador especial ou de um equipamento equivalente

Primeira instalação de equipamentos especiais na cozinha, na casa de banho  
e nos sanitários

Adaptação da instalação de eletricidade para responder às necessidades da 
pessoa deficiente

As adaptações consideradas  

A taxa?
60% do custo das obras 
No máximo 15 000 €

As condições

DEVE…

ser pessoalmente afetado(a) por uma deficiência motora que 
lhe impede de efetuar gestos do dia a dia ou ser proprietário 
de uma habitação onde vive uma pessoa com mobilidade 
reduzida

ter realizado, às suas custas, as adaptações especiais 
consideradas como tal

não ter beneficiado de um pagamento das obras por parte 
do seguro de dependência

A HABITAÇÃO DEVE…

encontrar-se no Grão-Ducado do Luxemburgo

servir de habitação principal e permanente à pessoa com 
deficiência motora

a composição do seu agregado familiar à data de início das obras

os filhos para os quais recebe abonos de família ou que estão associados ao 
seu seguro de doença (se tiverem menos de 27 anos) e que vivam consigo na 
mesma habitação

os rendimentos não devem ser superiores aos limites legalmente previstos

quando a pessoa com deficiência faz parte do agregado familiar do 
requerente, os rendimentos dessa pessoa são adicionados aos rendimentos 
do requerente (exceto se parente ou descendente em linha reta)

Os critérios de cálculo 

PROCEDIMENTOS A REALIZAR
página 21
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Melhoria

KLIMAPRÊT COM TAXA ZERO

Assinou um empréstimo para a modernização energética 
da sua habitação? Então, pode eventualmente ser elegível 
para o KlimaPrêt com taxa zero. Destina-se aos agregados 
familiares com rendimentos baixos ou moderados.

O procedimento 

O montante?
50 000 € durante 15 anos
Os juros do empréstimo são assumidos pelo Estado.
+ Prémio único de 10% do capital pedido (máx. 5000 €)
+ Pagamento dos honorários do consultor energético autorizado (máx. 3000 €)
+ Garantia do Estado

APRESENTAR UM PEDIDO  
DE PAGAMENTO 

MARCAR UMA REUNIÃO COM 
UM CONSULTOR ENERGÉTICO 

OBTER O ACORDO DE PRINCÍPIO  
DA ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE 

APRESENTAR UM PEDIDO DE ELEGIBILIDADE 
PARA UM “KLIMAPRÊT” COM TAXA ZERO 

SOLICITAR UM EMPRÉSTIMO  
NUM BANCO CONVENCIONADO

01

02

03

04

05

dos honorários do consultor energético no  
Guichet unique des aides au logement.

autorizado para a elaboração do conceito de saneamento 
da sua habitação.

quanto à elegibilidade das medidas a realizar.

junto do Guichet unique des aides au logement.

Lista dos bancos convencionados:
› BGL BNP Paribas
› Banque BCP
› Banque et Caisse d’Épargne de l’État
› Banque Internationale à Luxembourg
› Fortuna Banque
› ING Luxembourg

DEVE…

ter pedido a um consultor energético autorizado que elabore 
um conceito de saneamento da sua habitação

assinar um contrato de empréstimo hipotecário junto de um 
banco

não ser proprietário, coproprietário ou usufrutuário de uma 
outra habitação no Luxemburgo ou no estrangeiro

A SUA HABITAÇÃO DEVE…

não estar arrendada (exceto de forma parcial a um estudante 
matriculado num ciclo de estudos pós-secundários no 
Luxemburgo)

encontrar-se no Grão-Ducado do Luxemburgo

ser a sua habitação principal e permanente durante, pelo 
menos, 10 anos

respeitar os limites de superfície útil de utilização*: 
Casa: 65 – 140 m2, Apartamento: 45 – 120 m2

*As superfícies podem ser aumentadas em função da composição  
do agregado familiar. Para mais informações, entre em contacto com  
o Guichet unique des aides au logement. 

As condições

PROCEDIMENTOS  
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Melhoria   

KLIMAPRÊT COM TAXA REDUZIDA 

Pretende realizar uma modernização energética da 
sua habitação? Reduza o encargo dos juros no seu 
empréstimo com o KlimaPrêt com taxa reduzida. 
Destina-se aos particulares e às empresas. 

A taxa ?
1,5% da taxa de juro do banco  
(sem ultrapassar a taxa efetiva do empréstimo)
O montante é fixado em função das características do empréstimo que 
é considerado até um montante máximo  
de 100 000 €.

DEVE…

ter pedido a um consultor energético autorizado que elabore 
um conceito de saneamento da sua habitação

assinar o contrato de empréstimo junto de um banco

A SUA HABITAÇÃO DEVE…

encontrar-se no Grão-Ducado do Luxemburgo

ter, pelo menos, 10 anos

servir de habitação principal e permanente para si ou para 
outra pessoa

As condições

Depois de o empréstimo ser concedido pelo seu banco, deve 

O procedimento 

MARCAR UMA REUNIÃO COM 
UM CONSULTOR ENERGÉTICO 

OBTER O ACORDO DE PRINCÍPIO  
DA ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE 

SOLICITAR UM EMPRÉSTIMO  
NO SEU BANCO

APRESENTAR UM PEDIDO DE OBTENÇÃO  
DO “KLIMAPRÊT” COM TAXA REDUZIDA

01

02

03

04

autorizado para a elaboração do conceito de saneamento 
da sua habitação

quanto à elegibilidade das medidas a realizar

junto do Guichet unique des aides au logement

PROCEDIMENTOS  
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DEVE

Para receber um ou vários apoios  
individuais à habitação

PREENCHER O FORMULÁRIO  
DE PEDIDO 

ANEXAR TODOS 
OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

APRESENTAR OU ENVIAR POR 
CORREIO OS DOCUMENTOS AO:
Guichet unique des aides au logement
11, rue de Hollerich, 
L-1741 Luxembourg

PROCEDIMENTOS  

01

02

03

que pode obter no Guichet unique des aides au 
logement, em www.logement.lu ou www.guichet.lu

Receberá a resposta ao seu pedido 
o mais brevemente possível.

Melhoria

APOIO FINANCEIRO PARA  

A CERTIFICAÇÃO "LENOZ"
Pediu a emissão de uma certificação LENOZ (Lëtzebuerger 

Nohaltegkeets-Zertifizéierung fir Wunngebaier) para avaliar a 
durabilidade da sua habitação? Então, pode eventualmente 
ser elegível para um apoio financeiro.

O montante?
Máximo 1 500 € por moradia unifamiliar
Máximo 750 € por habitação num edifício coletivo

ser proprietário da habitação certificada

possuir uma certificação LENOZ para a sua habitação

As condições

PROCEDIMENTOS  
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  TEM PERGUNTAS?  

Entre em contacto connosco:

Venha visitar-nos:

Informação importante!  
Este folheto descreve resumidamente os apoios individuais concedidos pelo 
Ministério da Habitação, bem como os pontos principais a considerar. Para 
informações adicionais, pode entrar em contacto com o Guichet unique des 
aides au logement ou consultar o site do Ministério da Habitação.

Outros apoios disponíveis  
Quer construir, adquirir, renovar ou realizar adaptações especiais para pessoas 
com mobilidade reduzida? 

Fique a conhecer outros apoios em  
www.logement.lu

Guichet unique des aides au logement 
11, rue de Hollerich / L-1741 Luxembourg

guichet@ml.etat.lu
www.logement.lu

seg - sex: 0800 - 1200 / 1330 - 1600

qui: 0800 - 1730

HOTLINEHOTLINE: 8002 10 10
seg - sex: 8:00 - 16:00
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