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Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 14 de novembro de 2022. A 17 de novembro, 

por despacho da Senhora Vice-Presidente da Assembleia, Deputada Edite Estrela, a petição 

foi remetida à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão (CTSSI), para apreciação, 

tendo chegado ao seu conhecimento no dia seguinte, 18 de setembro. 

 

Trata-se de uma petição simultaneamente coletiva e em nome coletivo, nos termos do 

estatuído no n.º 5 do artigo 2.º e no n.º 3 do artigo 4.º da Lei do Exercício do Direito de Petição, 

de seguida também LEDP, aprovada pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (na redação da Lei 

n.º 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, da Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto, 

da Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, que a republicou, e ainda da Lei n.º 63/2020, de 29 de 

outubro). 

 

I. Análise preliminar sobre a admissibilidade da petição 

 

O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, o primeiro peticionante 

encontra-se corretamente identificado, sendo mencionada a sua designação, número de 

identificação de pessoa coletiva, endereço eletrónico e endereço da sede, bem como o nome, 

o contacto telefónico, e outros dados de pelo menos um dos seus representantes, mostrando-

se ainda genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação constantes 

dos artigos 9.º e 17.º da LEDP. 

 

Não parece, por outro lado, verificar-se nenhuma das causas para o indeferimento liminar 

previstas no artigo 12.º desta Lei, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o 

juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

 

De facto, a presente petição não só não comporta a dedução de uma pretensão ilegal, como 

também não visa a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos administrativos 

insuscetíveis de recurso. Para além disso, não almeja a reapreciação, pela mesma entidade, 

de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, assim 

como não foi apresentada a coberto de anonimato, não carecendo ainda integralmente de 

fundamento.  

 

Nesse sentido, propõe-se a admissão da presente petição. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
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Deverá também recordar-se que, de acordo com o n.º 2 do artigo 17.º da LEDP, na redação 

atualmente em vigor, qualquer cidadão que goze de legitimidade nos termos do artigo 4.º 

desta mesma Lei, e apresente os elementos de identificação previstos no n.º 3 do artigo 6.º, 

poderá tornar-se peticionante por adesão a esta petição, num prazo de 30 dias a contar da 

data da sua admissão. 

 

II. A petição 

 

1. Os peticionários invocam que o complemento excecional a pensionistas, atribuído pelo 

Decreto-Lei n.º 57-C/2022, de 6 de setembro - Estabelece medidas excecionais de apoio às 

famílias para mitigação dos efeitos da inflação, «visou a compensação do aumento conjuntural da 

inflação e do custo de vida que afeta todos os reformados e pensionistas». Contudo, constatam 

que os n.ºs 2 e 3 do artigo 4.º deste diploma excluíram do seu âmbito de aplicação «milhares de 

bancários reformados», que constituem grande parte deste universo, e que foram assim privados 

de uma medida financiada pelo Orçamento do Estado, o que no seu entender constitui «uma 

evidente e injustificada desigualdade, ao arrepio dos princípios e preceitos constitucionais e, acima 

de tudo, não promove a solidariedade que se impõe nos tempos que atravessamos.» 

 

Por conseguinte, e não podendo aceitar esta exclusão injustificada e inconstitucional, vêm os 

peticionários, representados pelo Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), 

apelar a que o Parlamento «atue, promova e aprove medidas que assegurem a aplicação universal 

do complemento excecional a pensionistas a todos os bancários reformados.»   

 

2. Relativamente ao objeto da petição, cumpre assinalar que o artigo 13.º da Constituição da 

República Portuguesa consagra o princípio da igualdade entre todos os cidadãos, dispondo o 

n.º 1 que todos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Por seu turno, o n.º 

1 do artigo 63.º da Lei Fundamental dispõe que «Todos têm direito à segurança social.» 

 

Quanto ao diploma aqui em crise, ressalve-se que é o próprio Decreto-Lei n.º 57-C/2022, de 

6 de setembro, que determina no n.º 1 do seu artigo 4.º que este complemento visa a 

«compensação do aumento conjuntural de preços», completando o n.º 2 que estão 

abrangidos: a) os pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência do sistema de segurança 

social; b) os pensionistas por aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção 

social convergente, residentes em território nacional, que aufiram pensões abrangidas pelas 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/57-c-2022-200734337
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art63
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art63
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Leis n.ºs 53-B/2006, de 29 de dezembro - Cria o indexante dos apoios sociais e novas regras 

de actualização das pensões e outras prestações sociais do sistema de segurança social, e 

52/2007, de 31 de agosto - Adapta o regime da Caixa Geral de Aposentações ao regime geral 

da segurança social em matéria de aposentação e cálculo de pensões.1 Por sua vez, o n.º 3 

estipula que o valor do montante referido no número anterior corresponde a 50 % do valor 

total auferido em outubro de 2022 a título de: a) pensões abrangidas pelas Leis mencionadas; 

b) complemento por dependência; c) complemento por cônjuge a cargo; d) complemento 

extraordinário de solidariedade; e) complemento extraordinário de pensão de mínimos. Tal 

como mencionado pelos peticionários, o n.º 7 deste normativo estabelece de forma expressa 

que «Os encargos resultantes da atribuição do complemento excecional a pensionistas são 

suportados pelo Orçamento do Estado.». 

 

Apesar de não acompanhar, pelo menos por ora, o texto da petição, foi também noticiada a 

apresentação pública de um parecer jurídico solicitado pelo primeiro peticionário, que 

subscreve os argumentos e as conclusões aqui expendidas, e que se encontra disponível na 

página eletrónica do SNQTB. Como bem enquadra este documento, que por ora 

transcrevemos, «verifica-se que um relevante número de reformados bancários não tem, à 

luz das disposições agora citadas, direito àquele complemento excecional ou que, tendo 

direito, o cálculo do seu valor realiza-se apenas tendo por base uma pequena parte das suas 

pensões de reforma, porquanto: 

i) Existem reformados bancários que não auferem uma pensão de reforma paga pela 

Segurança Social, mas só por fundos de pensões constituídos pelos bancos em que 

exerceram funções; 

ii) Existem reformados bancários que auferem pensões, simultaneamente, desses fundos de 

pensões e da Segurança Social e/ou da Caixa Geral de Aposentações, sendo certo que o 

montante do complemento excecional é somente calculado sobre as pensões atribuídas por 

estes dois últimos sistemas, que, de resto, constitui uma parcela residual no valor global da 

sua pensão de reforma; 

iii) Existem reformados bancários cujas pensões são pagas pela Segurança Social, mas tais 

pensões não estão sujeitas — para efeitos de atualização — à Lei n.º 53-B/2006, de 29 de 

dezembro.» 

     

 
1 Recorde-se que, quanto às regras aplicáveis aos trabalhadores bancários, o artigo 103.º da Lei n.º 4/2007, de 16 
de janeiro - Bases gerais do sistema de segurança social, estatui que «Os regimes especiais vigentes à data da 
entrada em vigor da presente lei continuam a aplicar-se, incluindo as disposições sobre o seu funcionamento, aos 
grupos de trabalhadores pelos mesmos abrangidos, com respeito pelos direitos adquiridos e em formação.» 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-105770345
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-34564275
https://www.snqtb.pt/media/sz4np1k5/parecer_juridico.pdf
https://www.snqtb.pt/
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-66798712-66801834
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-66798712
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-66798712
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Por outro lado, refira-se que durante o processo legislativo orçamental em curso, foram 

apresentadas duas propostas de alteração (PA) à Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª (GOV) - 

Aprova o Orçamento do Estado para 2023, que contendem diretamente com este assunto: a 

PA 122C (CH) e a PA 1687C (PCP), ambas rejeitadas na especialidade. 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. O presente instrumento de exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia da 

República ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º da LEDP, através do sistema de receção 

eletrónica de petições, denominando-se vulgarmente petição online. 

 

2. Importa assinalar que deverá ser objeto de apreciação em Plenário, nos termos da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 24.º, por se tratar de petição coletiva com 8.857 (oito mil, oitocentos e 

cinquenta e sete) assinaturas, pressupondo igualmente a audição de peticionantes, de acordo 

com o n.º 1 do artigo 21.º, e sendo obrigatória a publicação do respetivo texto no Diário da 

Assembleia da República, segundo o preceituado pelo n.º 1 do artigo 26.º, todos da LEDP. 

  

3. Atento o seu objeto, e perante a obrigatoriedade da designação de relator, de acordo com 

a redação em vigor do n.º 5 do artigo 17.º da LEDP, propõe-se que, uma vez admitida, se 

solicite informação sobre o peticionado à Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, entre outros pedidos que possam ser tidos como oportunos, e que após a 

receção dessas informações se dê conhecimento do relatório final a todos os Grupos 

Parlamentares e Deputados Únicos Representantes de Partido, bem como ao Governo, para 

ponderação do eventual exercício do direito de iniciativa legislativa ou outra. 

 

Palácio de São Bento, 25 de novembro de 2022. 

 

O assessor da Comissão 

 

 

       (Pedro Pacheco) 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152005
https://arnet/sites/XVLEG/OE/202320221010/PA/083685fa-899e-49a2-ba75-96714154fac4.pdf
https://arnet/sites/XVLEG/OE/202320221010/PA/01f4c38d-97de-44e8-b632-d166e2b0daaa.pdf

