
Pela atribuição do complemento excecional a pensionistas 

a todos os trabalhadores bancários reformados 

SINDICATO NACIONAL DOS QUADROS E TÉCNICOS BANCÁRIOS (SNQTB), pessoa coletiva n.º 

501 403 736, com sede na Rua Pinheiro Chagas, n.º 6, 1050-177 Lisboa, vem, ao abrigo do disposto 

no art.º 52.º da Constituição da República Portuguesa e na Lei n.º 43/60, de 10 de agosto, apresentar 

a seguinte petição:  

  

O complemento excecional a pensionistas, previsto no art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 57-C/2022, visou a 

compensação do aumento conjuntural da inflação e do custo de vida que afeta todos os reformados e 

pensionistas;  

  

O n.º 2 e 3 do art.º 4.º desse Decreto-Lei não contemplou milhares de bancários reformados, que assim 

não se encontrem abrangidos ou são parcialmente excluídos desse apoio.  

  

Efetivamente, grande parte dos bancários reformados (contribuintes e eleitores tal como os demais 

cidadãos portugueses) foram excluídos da aplicação de uma medida financiada pelo Orçamento de 

Estado, o que 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.  

  

O SNQBT, pugnando pelos valores da justiça, solidariedade e equidade, não pode aceitar que milhares 

de reformados bancários sejam excluídos, sem justificação e ao arrepio da Constituição, da atribuição 

do complemento excecional a pensionistas. Os supremos valores da Solidariedade e da Justiça 

impõem que todos os reformados beneficiem deste apoio!  

  

Pelo exposto e por via do Abaixo-Assinado que segue em anexo, composto por 1.966 folhas e 

contendo 8.856 assinaturas, apresentamos a presente petição, com vista a que a Assembleia da 

República, no pleno exercício das suas atribuições constitucionais e legais, atue, promova e aprove 

medidas que assegurem a aplicação universal do complemento excecional a pensionistas a todos os 

bancários reformados.  

Com os melhores cumprimentos.  

  

Luís Cardoso Botelho (Vice-Presidente da Direção)  

Paulo Gonçalves Ramos (Presidente da Direção) 
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