
BENEFICIÁRIOS HERDEIROS HÁBEIS PRAZOS/CONDIÇÕES INFORMAÇÕES E RECLAMAÇÕES

   Não são admitidos como 
beneficiários do Fundo, extinguindo-
se o direito a receber qualquer CPR. 
Artº 3º DL 166-A/2013, de 27DEZ, nº 
1

   Reembolso determina cessação da 
relação jurídica entre o militar e o 
Fundo. Artº 3º DL 166-A/2013, de 
27DEZ, nº 3

   1 - 60 dias a a partir da entrada em vigor 
da Port 33-A/201, de 16JAN (17JAN), o BPI 
NOTIFICA, anexando formulário, o valor do 
reembolso aos participantes do Fundo. Artº 
5º, nº 1 da Port. 33-A/2014, de 16JAN

   Até 02 de Junho, todas as informações 
devem ser endereçadas ao Fundo (BPI). 
A partir dessa data são dirigidas ao 
MDN. Artº 9º, nº 1 da Port. 33-A/2014, 
de 16JAN, em conjugação com nº 1 do 
Artº 8º DL 166-A/2013, de 27DEZ.

   Pode requerer reembolso da 
totalidade contribuições efectuadas 
se não tiver recebido qualquer valor 
de CPR. Artº 5º DL 166-A/2013, de 
27DEZ, nº 1

   Pode requerer reembolso da totalidade contribuições 
efectuadas se não tiver recebido qualquer valor de CPR. Artº 
7º, nº 1 da Port. 33-A/2014, de 16JAN.

   IDEM como referido em 1, 2 e 3. Artº 6º, 
nº 1 da Port. 33-A/2014, de 16JAN. 

   SE tiver recebido qualquer valor de 
CPR: Pode requerer reembolso do 
valor remanescente resultante da 
diferença entre o total do valor das 
contribuições efectuadas  e o total do 
valor recebido a título de CPR. Artº 
5º DL 166-A/2013, de 27DEZ, nº 1

   Se valor das contribuições efectuadas por anterior 
beneficiário (falecido) do Fundo for superior aos valores de CPR 
pagos até à data da entrada em vigor do DL 133-A/2014, 
podem requerer reembolso de metade do valor da diferença. 
Artº 6º DL 166-A/2013, de 27DEZ, nº 3

   IDEM como referido em 1 e 2. Artº 5º, nº 
2 da Port. 33-A/2014, de 16JAN.                        
Caso NÃO seja devolvido o formulário, 
mantém-se a situação, isto é, continua na 
condição de beneficiário e com direito a 
receber o CPR, embora através da CGA. Artº 
6º, nº 5 da Port. 33-A/2014, de 16JAN.

   Cessa contribuição a partir da data 
em que se verificar o reembolso. Artº 
7º DL 166-A/2013, de 27DEZ, nº 2

   HERDEIROS HÁBEIS - Idem como referido 
em 1 e 2.                                                        
Caso NÃO seja devolvido o formulário, 
mantém-se a situação, isto é, continua na 
condição de beneficiário e com direito a 
receber o CPR, embora através da CGA. Artº 
7º, nº 5 da Port. 33-A/2014, de 16JAN.

   CPR = Complemento de Pensão de 
Reforma 

    O reembolso determina cessação do direito ao CPR, cessando a 
relação jurídica entre o militar e o Fundo. A rtº 3º, 5º, 6º do DL 166-
A/2013, de 27DEZ, respectivamente nos seus nº 3, 2 e 4.  

     Valor do CPR é fixado no valor do montante auferido à data da entrada em 
vigor do DL 166-A/2013, de 27DEZ-A/2013 ( 30DEZ2013 ) É actualizado nos 
termos em que a respectiva pensão o for ou a pensão de sobrevivência, para o caso 
dos herdeiros hábeis.A rtº 4º, nº 1 e 2 e Artº 6º, nº 1 e 2 do DL 166-A/2013, de 
27DEZ. 

   Dos montantes apurados cabe 
reclamação devidamente fundamentada 
a apresentar em requerimento dirigido 
ao Fundo, no prazo de 10 dias a contar 
da data do conhecimento do valor do 
reembolso, devendo a respetiva decisão 
ser proferida no prazo máximo de 15 
dias. Artº 9º, nº 2 da Port. 33-A/2014, 
de 16JAN.

SINOPSE DAS DISPOSIÇÔES CONTIDAS NO DL 133-A/2013, de 27DEZ e Portaria 33-A/2014, de 16JAN

  2 - No prazo máximo de 30 dias depois da 
data de NOTIFICAÇÃO pode ser feita opção 
em formulário anexado pelo BPI, pela 
aquisição de unidades de participação de 
fundos abertos mediante devolução de 
formulário ao BPI. Artº 5º, nº 2 da Port. 33-
A/2014, de 16JAN.                                                                             
3 - Caso não seja feita tal opção, por 
defeito, nos 30 dias seguintes, será 
transferido o valor do reembolso para 
conta bancária indicada pelo interessado. 
Artº 5º, nº 3 da Port. 33-A/2014, de 16JAN.

Beneficiários (DEPOIS dos 70 anos). 
Artº 4º DL 269/90, conjugado com 

seu artº 1º, nº 2 e Artº 13º do DL 34-
A/90. 

   Cessa contribuição a partir da 
entrada em vigor DL 166-A/2013, de 
27DEZ-A/2013 (30DEZ2013) Artº 7º 
DL 166-A/2013, de 27DEZ, nº 1

   São reembolsados na totalidade 
das contribuições efectuadas. Artº 3º 
DL 166-A/2013, de 27DEZ, nº 2 

PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS 

   Participantes do FPMFA (inscritos) 
que não sejam beneficiários (ATÉ aos 
70 anos). Artº 3º DL 269/90 Artº 3º 
DL 269/90, conjugado com seu Artº 
4º.                                                                                                                                                                                  
Inclui militares que USUFRUAM ou 
NÃO de CPR resultante da aplicação 
do disposto no Artº 9º do DL 
236/99, de 25JUN (Que aprova o 
EMFAR), com mais ou menos de 70 
anos.
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