
RECÁLCULO DAS PENSÔES DE REFORMA FIXADAS PELA CAIXA 
GERAL DE APOSENTAÇÕES 

Caros camaradas 
 

Como informámos, a AOFA enviou um ofício, no passado dia 25 de Janeiro, colocando a 
diversas entidades diversas questões que a AOFA pretende ver tratadas (entre outras, a 
avaliação do EMFAR posto em vigor com o DL 90/2015 e a extinção do Fundo de Pensões dos 
Militares das Forças Armadas e a do Complemento de Pensão de Reforma, este na versão da 
Lei 34/2008), mas, não esquecendo o que vai suceder aos militares mais jovens nesta 
matéria, colocando ênfase especial na necessidade de serem revistas as pensões de reforma 
que foram reduzidas no âmbito de medidas que deviam ser transitórias e que a CGA tornou 
definitivas, face à próxima aprovação do Orçamento do Estado para 2016. 

Anteriormente, um nosso camarada, o TCOR Casanova de Matos, tinha dirigido um mail aos 
diversos Grupos Parlamentares e ao Provedor de Justiça dando conta da sua insólita situação: 
tendo passado à reforma no período entre 1 de Janeiro e 31 de Maio de 2014, altura em que a 
remuneração de reserva sofrera um corte de 12%, não viu reverter a pensão que lhe foi fixada, 
pese embora o facto de o Tribunal Constitucional ter considerado inconstitucional essa 
redução em 2014MAI31. 

Em resposta ao TCOR Casanova de Matos, o Provedor de Justiça, colocando a tónica na 
competência legislativa do Governo, afirmou nada poder fazer, decisão, para nós, bem 
estranha face ao que, configurando ser a lesão de princípios constitucionais como sejam os da 
confiança, da igualdade e da proporcionalidade, merecia a avaliação do Tribunal 
Constitucional. 

Na sequência da iniciativa desse camarada, a AOFA, aditou outras considerações ao respectivo 
texto, dando-lhe uma maior abrangência, e procurou interessar o universo de oficiais que se 
encontravam em idênticas circunstâncias na colocação do problema às mesmas entidades. 

De todos os Grupos Parlamentares, apenas o do PCP deu resposta ao nosso camarada, 
enviando-lhe a pergunta que colocou ao Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da 
Segurança Social, na qual insere, de uma forma global, o problema das pensões de reforma 
calculadas durante a fase da redução das remunerações, transformando medidas 
transitórias em definitivas para muitos milhares de servidores do Estado. 

Ao receber o nosso ofício, o GP/PCP deu-nos conhecimento da mesma pergunta. 

Dado o seu interesse, divulgamos o documento em apreço. 

 
Cordialmente, 
As Relações Públicas da AOFA    

 



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Com a derrota do Governo PSD/CDS nas eleições de 4 de outubro abriu-se caminho a um

processo de recuperação de direitos que levou, entre outras coisas, à possibilidade dos

trabalhadores em funções públicas verem os seus salários devolvidos ainda durante o ano de

2016, em vez de se prolongarem os cortes, pelo menos, até 2019.

Os cortes nas remunerações vigoram desde 2011, com a aprovação do art.º 19.º da Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de dezembro, tendo sido reproduzidos nas leis do Orçamento do Estado

subsequentes – art.º 20.º Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro; art.º 27.º da Lei n.º 66-B/2012,

de 31 de Dezembro; art.º 33.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro – e na Lei n.º 75/2014,

de 12 de Setembro.

Todas as normas que previram os cortes nas remunerações previam uma cláusula de

salvaguarda que estipulava que: «Aos subscritores da Caixa Geral de Aposentações que, até 31

de Dezembro de 2010, reúnam as condições para a aposentação ou reforma voluntária e em

relação aos quais, de acordo com o regime de aposentação que lhes é aplicável, o cálculo da

pensão seja efectuado com base na remuneração do cargo à data da aposentação, não lhes é

aplicável, para efeito de cálculo da pensão, a redução prevista no presente Artigo,

considerando-se, para esse efeito, a remuneração do cargo vigente em 31 de Dezembro de

2010, independentemente do momento em que se apresentem a requerer a aposentação.»

No entanto, todos os beneficiários aos quais «de acordo com o regime de aposentação que lhes

é aplicável, o cálculo da pensão seja efectuado com base na remuneração do cargo à data da

aposentação» e que não reuniam as condições para a aposentação ou reforma voluntária a 31

de dezembro de 2010 e que entretanto se aposentaram, os cortes nos vencimentos

transformaram-se em definitivos cortes nas suas pensões.

Têm chegado ao conhecimento do Grupo Parlamentar do PCP um conjunto de testemunhos

dando conta de exemplos de pensionistas que ficaram amplamente prejudicados.



Por exemplo, o cálculo das pensões da CGA entre janeiro e maio de 2014 inclui o corte previsto

na al. b) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro, tendo sido aplicado ao

cálculo das pensões definitivas, no entanto, em maio de 2014 estes cortes vieram a ser

declarados inconstitucionais pelo Acórdão n.º 413/2014, do Tribunal Constitucional. Estes

beneficiários estão a ver eternizados nas suas pensões cortes declarados inconstitucionais.

Mas mesmo no caso dos cortes previstos nas Leis do Orçamento do Estado para 2011, para

2012, para 2013 e na Lei n.º 75/2014, de 12 de Setembro, tratam-se, sem sombra de dúvida,

medidas que foram marcadas pela sua excepcionalidade e transitoriedade – aliás, só por estas

considerações é que escaparam aos pedidos de declaração de inconstitucionalidade.

Desta forma, é absolutamente inadmissível que estes beneficiários vejam estes cortes

“transitórios” transformarem-se em verdadeiros cortes definitivos nas suas pensões.

Acresce que se criaram situações de enorme desigualdade, em casos que de outra forma teriam

todas as similitudes, dado que o valor do corte a aplicar não foi sempre o mesmo e que entre a

declaração de inconstitucionalidade do Acórdão n.º 413/2014, do Tribunal Constitucional e a

aprovação da Lei n.º 75/2014, de 12 de Setembro, não vigoraram cortes nos salários, pelo que

quem se aposentou nesse período não sofreu qualquer tipo de corte.

Solicitamos, então, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, ao

Governo, que através do Ministro da Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que preste os

seguintes esclarecimentos:

Está o Governo disposto a rever as pensões calculadas com referência aos cortes nas

remunerações?

1.

Se sim, a partir de quando é de esperar essa reposição?2.

No que toca aos beneficiários que têm a sua pensão calculada com referência aos cortes

declarados inconstitucionais pelo Acórdão n.º 413/2014, do Tribunal Constitucional, está o

Governo disposto a assumir a sua devolução com retroactivos?

3.

Palácio de São Bento, terça-feira, 19 de Janeiro de 2016

Deputado(a)s

RITA RATO(PCP)

DIANA FERREIRA(PCP)

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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