
Ministério da Defesa Nacional

MENSAGEM
de S. Ex. u o Ministro da Presidência e da DeÍesa Nacional

aos Militares

sobre os diplomas relativos

aos QUADROS PERMANENTES DOS RAMOS

E AO FUNDO DE PENSÕES DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS

ÈÈ,,-..*,*d

25 JULHO 90



Militares

1. A vertente militat da politica de de-
Íesa nacíonal que o Governo tem vindo
a deÍìnir e execular tem como preo-

cupaçáo fundamenlal a Íeestruturação
e a modernização das Forças Armadas.
Trata-se de um processo que abrange,
simultaneamenle: a adaptação aos no-

vos tempos e às novas missões; a con-
.cepçâo e desenvolvimento de um novo

estatuto militar, incluindo a revisão dos
regimes. de carreiras e remuneraÇÕes:

e a racionalização do equìpamenlo e in-

fra-estÍuturas.
Das várias mêdìdas Íecentemente lo-

madas tendo em vìsla tal objectivo des-
tacam-sê os estudos sobÍe um novo

conceito de serviÇo militar a Íeestrutu-
ração global dos ramos das Forças Ar-
madas e do ÊMGFA, e a preparação da
segunda Lei de ProgÍamação Militar.

2. Prosseguem, enlretanto, os traba-
lhos visando a prepaÍação e aprovação
das medidas comDlementares da Lei
de Bases Gerais da Condição MilitaÍ.

Como é do conhecimento geral, en-
trou em vigor e está já a sêr aplicado o
Estatuto dos Militares das Forcas Ar-
madas. Trata-se de um imooÍtante do-

cumento que representa um apreciável
esforço de síntese e aÍavés .do qual se

condensa e actualiza a legislação apli-

cável, revogando-se ceÍca de quatro-

centos diplomas e eliminando-se assim

as dìíiculdades de interpretação e aplì-
cação da Lei, as quais rêpresentavam

Írequentes inconvenienles para os seus
destinatáÍios - os militares.

Por outro lado, com eÍeitos a partir

de 1 de Outubro de 1989 entrou em vi-
got o novo sistema ret butivo dos mllt-

tares, cujas soluçoes peÍmitem uma
melhoria das condições de geslão de
pessoal a paÍ de melhores perspectivas
remuneralÓrias.

Na sequência da aprovaÇão do Esta-

tuto dos Nlilitares das Forças Armadas.

está píevista a produÇão de diversa /e-

gislação complementar, de que se des-

tacam dois importantes djplomas re-

centemente aprovados e já remetidos
para promulgação do Senhor Presiden-

te da República: o que estabelece os

efectivos dos quadros peÍmanentes e o
que cria o Íundo de pensões. Pela sua

oportunìdade, signìÍicado e caÍácteí
inovador justif ìca-se um esclarecimento
pormenoÍizado quanto aos objectivos e

soluções que integram tais diplomas.
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de 1990-1992 visto que, oor um lado,
t-

se torna necessa o eslaDelecer 0s

eÍectivos Íace à Íevogacão de toda a le-

gislação anterior e, poÍ outro, não estão

ainda concluídos os estudos que permi-

tirão definir as necessidades futuras
das Forças Armadas.

As alterações introduzidas na gestáo

das carreiras pelo novo Estatulo, alia-
das às diÍiculdades que derivam da
existência de eleclivos sobÍedimensio-
nados em alguns postos, levaram à in-

trodução de mecanismos de Ílexibìlida-
de, para aplicacão no mesmo período.

te da exístència de vaga. Estes niveis

estão já determinados em despacho do
l,4inistro da DeÍesa Nacional elaboÍado
sobre proposta do Conselho de Chefes

e que seÍá divulgado na sequência da
oublìcacão deste decreto-lei.

O mesmo diploma contém âinda

uma outra medrda de inegavel alcance:

trala-se da 00ssrbrltdade de os mllllares

na srtuacão de activo passarem jtrlgfor-
na,por inicìatìvâ lin-
gidos os limiles de rdade íixados na lei.

ou os 36 anos de serviço militaÍ, e sem
necessidadê de declaÍacâo de incapa-
cidade em junta medica competente.
Para isso. i-g!ry99Â!gJe|..
coniuntamente. oelo menos 50 anos de

çEg9-e-!9-e!9j-.de-Seryjso. A pensão

de reÍorma dos milìtares que decidam
optar poÍ esta medida, terá como base
de cálculo a remuneracão base (com o
escalâo a que tiver direito na altura), o
suplemento dâ condicão mìlitar de 100/o

(antecipando portanto, desde já, esta
peÍcentagem), as demâiq rêmr rnêra-

aõês nrÊviqtâç nâ lêi ê al lcmoô de ser-
vrco mrlrlâí âÌê âÕ m s

Sobre o valoÍ assìm calculado acresce-
rá uma sioniÍicatiua boniÍicacao de
200/o cula manulenção em anos futu-
ros está assegurada pelo Íacto de o
modo de actualização das Densões dos

ì reÍormados militares - como, aliás,

idos aposentados cìvis - não estar já
Ii sujerto a regras de limitacào ao valor lí-
'l ouido da correspondente remuneracào

'do activo.

Esta medida, porém, sendo uma me-
dida de natuÍeza não exclusivamente
social e tendo como obiectivo oromover
o descongestionamento voluntário dos
quadros, não é de aplicação gerâ|, mas

Etre-ian-'to-]õïfi1-$e'-trcoaueresa
Nactonal tnrctoll râ ôs esÌLrdos Dara no-

va medrda visando o desconoestiona-
niento voluntáíìo ta
vez destinada aos militares com menos

os quais, quando necessário,

4. Foi igualmente aprovado um de-
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creto-lei criando o fundo de pensões
dos mrlitares.

E uma medida altamente inovadoÍa,
sem oaralelo no âmbilo dos servìdores
do Estado.

4.1. O lundo destrna-se. em cumpri-
mento do disposto no número 2 do arti-
go 13.0 do Decreto-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro, que aprovou o Estatuto
dos lvlilitares das Forças Armadas. a
paqaÍ comolemenlos de Densão aos-.-.
m,lilares abrangidos pelo calendáÍi0 de
transição previsto no artigo 11.o do
mesmo diploma - passagem á reÌor-
ma aos 65 anos ou com I anos na si-
tuação de reserva fora da efectividade
de serviço. Deste modo se garante que
não há qualquer prejuízo mate al deti-
vado das medidas de descongestiona-
mento dos efectivos em situação de re-
serva.

4.2. Mas o Governo entêndeu que o
fundo deveria ir mais longe e assim, aq
abrigo da faculdade estabelecida no
numero 2 do artigo 14.0 do diploma an-
terìoÍmente refeÍido, firevêem-se desde
iá comolementos de oensão a abonaia
todos os militares reÍormados ou oue
venham a Íeformar-se, a pagar em
acÍéscimo com a pensão de reÍorma da
Caixa Geral de Aposentacoes, de acor-
do com um plano de benefícios que
adiante se pormenoriza. Deste modo se
garante um beneíício adicional,, além
da oensão de reforma orevisla no Esta-

tuto da Aposentação.
5. O fundo é constituído por um palri-

mónlo, eslimado em 10 milhões de con-
tos, cuja realizaçâo se Íará integral-
mente mediante a|enacão de Datrimó-
nio do Estado aíêcto ao l\.4inistério da
Detesa Nacional. Tal palÍimónio será
aplicado de forma rentável a Íim de que

os resultados da sua gestão sejam utili-
zados para pagamento dos comple-
mentos de pensão. A gestão do patri-

mónio do fundo Íicará a cargo de uma
entidade competente nesta matéria, de-
vidamente autorizada e seleccionadâ
em concurso público. Os critérios de
aplicacáo do patÍimónio do Íundo, ten,
do em vista garantir a segurança e ren-
dibilidade. obedecerão às disposiçoes
que sobre a matérja Íorem estabeleci
das pel0 lúinistério das Finanças.

6. Com o fundo de pensÕes respon-
de-se a uma antiga aspiração dos mili-
tares (a de garantir níveis adequados
de Ìndexação de pensões) através de
Íórmulas modernas de Íinanciamento.
Por um lado, asseguram-se níveis míni-
mos, crescentes, de indexação d?s
pensões às remuneracÕes do activo.
Por outro, estabelece-se uma contribui-
cão voluntáia dos Íuturos beneÍ-iciá-
rios.

Tal como está concebido, o Íundo de
pensões dos militares, insere.se num
conceito de sistena híbtído, poÍque se
junta à capitalização do aclivo (rendibi-
lização do património do fundo) um es-
ouema semidistributivo de oensões *
os complementos nã0 têm Íelação di-
recta com as entregas de cada um,
mas antes o obiectivo de evìtar a de-
gradação das pensÕes de todos relali-
vamente ao activo.

7. A adesào ao íundo è volunt\ìa.
No entanto, a oartir da auscultacão das
Forcas Armadas. íoi oossívêl concluir
que a maioria dos mìlitares deseja be-
neÍiciar da garantia dos complemenlos
de pensâo. Assim, o diploma estabele-
ce a inscriceo automátìca de todos-ós
mìlìtares dos qüadros permanentes. in-

dependentemente de quaisquer forma-
lidades. Ouem não desejaÍ aderiÍ ao
Íundo deverá comunicar tal posição.
por escÍito, ao Ramo respectivo, até 30

de Setembro próximo. Aos actuais re-

formados militares aplicam-se igual-
menÌe eslas n0rmas.

L Em acréscimo ao paÍimónio ini-
cial do fundo, reÍerido no número 5., re-
gistaÊse-ão as contribuiçÕes dos milita-
Íes nas situaçoes de activo ou rêserva,
no valor de 10/o das remunerações que
entram no cálculo das oensões de Íe-
forma. A conkibuição indiÍecta inìcial
do Estado encontra justiÍicação de prin-
cípio na necessidade de os podeÍes pú-
blicos assumirem o encargo das medi-
das que aprovarêm, neste caso concre-
to a antecioacão da reÍorma de milita-
res na reserva e a garantia do
pagamento do diÍerencial previslo em
4.1 . Mas as veÍbas oue oor esta via se-
râo canalizadas paÍa o fundo excedem,
largamente, taìs necessidades e irào
portanlo prover também à satisfação
d0s encaÍgos com 0s complementos de
pensão reÍeridos em 4.2., isto é, aque-
les que têm como objectivo assegurar
nÍveis mínìmos de indexação das pen-
sÕes.

Quanto aos acluais reíomados milt-
taÍes. a contribuicão seúr de meio pol
cenlo sobre a pensáo de reÍorma e ôó
será pãga a partir do momento em que
0s reíormados recebam complsmentos
de pensão, de acordo com o plano de
b€nefícios. Por sua vez, qualquer com-
plement0 seÍá sempre signiÍicativamen-
te superior ao desconto, garantindo-se
assim que não adviÍá qualquer perda
por esta contÍibuicão adicional.

lmpoÍla ainda registar o Íacto de

decreto-lei para os complementos-de
pensão referidos no n.0 4.2. garante:

9.1. A f ixacão de valores míninos
paÍa as pensÕes de retorma dos müta-
res, em funçâo de uma peÍcentagem
do valor de reÍeÍência, o qual é o valoÍ
da pensão de reforma a que haveria di-
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reito. em cada momenlo. Íace às remu-
neÍaÇÕes do activo.

9.2.O valor ninimo inicial será de
600/0 do ualot de reÍerência, e começa-
rá a aplìcaÊse a padi de 1 de Julho de
1991. Nessa data. todas as pensões d-e

retorma de montante infeÍior seÍão re-

cuperadas até àquela percentagem.

9.3. O valor mínimo irá sendo elgva-
do, a paítir de 1993. de 2.5 ponlos per-

centuais em Janeiro de cada ano, Alé
atingt 800/0 no ano 2000. Nessa altura,

nenhum reformado militar recebeÍá so-

ma inÍerior a 800/o do valor de reÍerèn'
cra.

9.4. Para alem do que se refere nos

números anteriores e a partir tambéÌ
de 1 de Julho de 1991 lodas as pen-

soes de ieforma que se encontÍemáci-
ma do valor minimo axìmo em vigoÍ em

cada ano, seíáo aumentadas em 2o/o

do valor de rcíerêncrã, até atingir a per
centagem máxima, o que signiÍica úm
aumento anual real de cerca de 3Vo"

além da actualização das pensÕes atri-
buídas pela Caixa Geral de Aposenla'

çoes em Janeiro de cada ano.
9.5. Como inovaqão pÍincipal do pla-

no de benefícios, estabêlece-se que to-

dos os reÍormados militares com 80
anos, ou à medida que os completem,
passam a ter diÍeilo desde enião à pen-

sâo de reÍorma correspondente a0 vA-

lor máximo de 800/0 do valor de reÍeren-

cia. Esta é a orimeira medida de inde-

xaÇão e entrará em vigor em 'l de Ja-
neirc de 1991 . Calcula-se que abranja
imediatamente mais de 1300 refoma'
dos militares.

10. Finalmente. outro benef icio im'
oorlante a acÍescentaÍ ao Plano de
complementos de pensão é o que per
mile a utilização de veÍbas do fuldo
para empéstímos visando aquisição ou
construção de habitação própria. Os

milìtares partìcipantes do fundo pode-

rão beneÍiciar de tais empréstìmos a

uma taxa inlerior à taxa médìa de ope'

racoes activas, mais concretamente,
igual a,8-50/0. do. valo r desta.

11. O valot de rclerencÊ a ulilizal
em cada caso é o do montanle das re-

muneracões oue entram. em cada mo-
mento, no cálculo da pensâo de refor-
ma, incluindo a remuneraçào base do
respectivo escalão, o suplemento da
condicão militaÍ e os demais suolemen-
tos que a lei considere como remunera-

cão principal para efeitos de reforma,
ponderado pelo tempo de serviço mili'
tar, de acordo com o Estatuto da APo-

sentação.

12. Anualmente - cu mensalmente,
no caso de haver alteraçoes intermé-

dias - a entidade que terá a seu cargo
a gestão do Íundo de pensoes. inÍorma-
rá a Caixa Geral de AoosentaoÕes do
valor mínimo que coÍresponde a cada
ÍeÍormado, tendo em alenÇão o plano

de benetícios reÍerido no número '12.

Sempre quc a pensão Je reÍorma a pa-
gar pela Caixa Geral de AposenlacÕes

seja inÍèrior àquele valor mÍnimo, a

CGA abona, pela totalidade, este novo
montante. A diferença entre os dois va-
lores (o da pensão de reÍorma da CGA
e o valor m,nimo) representa o comple-
mento de pensão do reformado, que

conslilui encaryo do lu,1do de pensoes.

13.O pagamento é Íeito, por conta
da Caixa GeÍal de Aoosentacoes. como
se de uma única pensão se tratasse,
medianle cÉdìto na conta que o rcÍoï
mado detém na Caixa Geral de Depósr-
tos. Náo há, pois, qualquer tÍabalho ou

incómodo adìcional para o beneficiário
receber o complemento, que já vem,
portanto. incluido no crédito da pensào

de reÍorma.

14. Os procedimentos descÍitos nos

números anteriores para as pensoes de

rclotma aplicam-se, nos termos do Es-

latuto das Pensoes de Sobrevivêncra,
às pensões de sobrevivência abonadas
aos herdeiros hábeis dos militares be-

neÍiciários do tundo que venham a Íale'
cer.

'15. Com esta iniciativa é possível fi-
nalmente desdramatizar e suavizar a

passagem das situaçoes de activo e re-

serva à de reforma, ao menos no que

respeita aos aspectos materiais implíci
tos.

lmporta ainda chamar a atenção Pa-
ra o Íacto de nos ú/timos cinco anos, e

contrariamente ao qüe oor vezes se

tem afirmado, não se ter veÍificado uma
degradação das pensÕes de reforma
em termos absolutos. Pelo contrário o
poder de compra das pensões aumen'
tou, porque, em globo, 0s seus monlan-

les cresceram mais do que a inÍlação.

O que aconteceu toi que. por molivos

alheìos à polÍtìca de seguÍanÇa soclal

- e que respeitam sobretudo à politica

remuneratória da Íuncão pública. desig-

nadamente para os dirigentes e qua-

dros técnicos - se realizaram ajusla-
mentos mars srgnrficativos nos venci-
mentos do actrvo.

A solução agora implementada. cujo
carácter inovador se Íealça novamente,
tem por objectivo criar uma Íorma con-
junla (apoio do Estado e conlribuição
dos inleressados) para obviar e respon-

det a esla degradação rclatìva das peì-
soes de reforma dos mililares. E só se
torna possivel no conlexto mais global

das rcíomas estruturais levadas a ca-
bo pelo Governo, designadamente a do
FslaluÍo dos l\4ìlitares das Foroas Ar-

madas e do Novo Slslema Betributivo
dos Servidores do Estado, em que se
incluem os militaÍes dos quadros peÊ

manentes.
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