
PENSÕES CRÍTICAA NOVO ESTATUTO DAS FORÇAS ARMADAS

Caixa quer subir
idade da reforma
Parecer da Caixa Geral de Aposentações diz que não se justifica que os mi

litares passem à inatividade mais de 10 anos antes dos outros trabalhadores
ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA

OMinistério da SegurançaSocialponderaaca bar com a reforma dos

militares das Forças
Armadas FA aos 6o anos de
idade Num parecer ao projeto
que altera o Estatuto dosMilita
res das Forças Ar
madas EMFAR a
Caixa Geral deApo
sentações CGA
agora tutelada por
Pedro Mota Soares
deixa claro que o
projeto do EMFAR
afasta se do prin

cípio da convergên
cia de regimes que
aumentou a idade da reforma

nos setoresprivado e público
O parecer da CGA foi enviado

ao secretário de Estado da Soli

dariedade e da Segurança Social
AgostinhoBranquinho e arrasa
o projeto do EMFAR Em dois
anos a idade normal de acesso à
pensão develhice no regime ge
ral e de aposentação na CGA su
biráde 65 para 66 anos em 2015

e 66 anos e dois meses em2016
mantendo se a reforma dosmi
litares das FA nos 60 anos de

idade como se os ganhos de lon
gevidade não beneficiassem

toda apopulação O parecer fri
sa que os militares deixam a efe
tividade de serviço pelo menos
10 anosmais cedo do que os res
tantes trabalhadores nada justi

ficando que esse fosso seja agora
alargado para 11 anos em 2015 e
11 anos e doismeses em2016

Forças Armadas
têm exceção
face a GNR e PSP

O projeto do EMFARpropõe
que osmilitares das Forças Ar
madas FA que passem à reser
vano período entre 1 de janeiro
de 2006 e a entrada emvigor do
novo EMFAR continuem a rece

ber uma pensão corresponden
te a 90 do último salário A
esses militares é aplicado o re
gime que vigorava em2005
Para a CGD o eventualpro

longamento desta situação si
gnifica amanutenção de um
regime de exceção para os mili
tares das FA que continua a ser
insistentemente reclamado por
PSP GNR SEF e restantes for
ças de segurança do Estado

PORMENORES

ACRÉSCIMO DE SERVIÇO
O parecer da CGA critica
a proposta do EMFAR que
prevê a manutenção de
acréscimo do tempo de ser
viço para efeitos de reforma
quando esse benefício foi
eliminado em todas as ou
tras carreiras no Estado

ENCARGOS EM CAUSA

Oparecer da CGA considera
que os ónus das especificida
des da carreira militar não

devem ser transferidos para
o regime de proteção social
convergente que é gerido
pela CGA agora integrada
na Segurança Social

Secretário
de Estado

da Segurança
Social já tem
documento
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