
 

 

 

COMUNICADO SNQTB N.º 6/2023 

 

COMPLEMENTO EXCECIONAL A PENSIONISTAS: 

AUDIÇÃO NA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  

DA ASSEMBLEIA REPÚBLICA 

 

Na sequência das diversas diligências que o SNQTB tem vindo a tomar junto da Assembleia da 

República, relativamente à atribuição aos bancários reformados do complemento excecional a 

pensionistas, realizou-se no dia 2 de fevereiro uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças. 

 

Recorde-se que, conforme consta no Comunicado n.º 3/2023, o SNQTB já havia sido ouvido na 

Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no âmbito da petição pela atribuição a todos os 

trabalhadores bancários reformados do referido complemento. 

 

Nesta audição na Comissão de Orçamento e Finanças, o Sindicato reiterou que urge reparar a injusta 

exclusão dos pensionistas bancários quanto a uma medida de apoio de natureza estritamente 

orçamental. 

 

Efetivamente, como é sabido, desde a primeira hora que o SNQTB liderou este assunto, alertando 

os diversos intervenientes (nos poderes executivo e legislativo, bem como o senhor Presidente da 

República e a senhora Provedora da Justiça) para o facto dos bancários reformados estarem a ser 

alvo de uma incompreensível discriminação. 

 

Nesta audiência, o SNQTB atualizou toda a informação disponível, assim permitido que os senhores 

Deputados que integram a Comissão de Orçamento e Finanças disponham de todos os dados que 

permitam a sua devida intervenção, nomeadamente a nível legislativo, face à questão jurídica e 

cívica, subjacente a esta discriminação dos pensionistas bancários. 

 

Foi sublinhado que, nas últimas semanas, existiram progressos importantes sobre esta matéria 

nomeadamente da parte do senhor Ministro das Finanças, que reconheceu a necessidade de se 

corrigir esta situação e relembrou (como o SNQTB sempre afirmou) que a natureza do apoio assumiu 

um carácter não contributivo, pois resultou de uma transferência do Orçamento de Estado, com 

origem na receita geral de impostos e não do regime da Segurança Social. 

 

E que, nesse contexto, em 23 de janeiro, o Sindicato foi recebido pelo senhor Secretário de Estado 

dos Assuntos Fiscais (SEAF), conforme Comunicado n.º 5/2023, sendo reiterado o firme 

compromisso para solução desta situação, que se encontra a ser operacionalizada e que se aguarda 

seja implementada em breve. 



 

 

 

Esta audição na Comissão de Orçamento e Finanças tratou-se assim de mais um importante passo 

no caminho para a solução desta injustiça e para a efetiva atribuição aos bancários reformados do 

complemento excecional a pensionistas 

 
O SNQTB continuará a tomar todas medidas necessárias para a defesa dos nossos sócios, 

trabalhando com o Governo e a Assembleia da República, até à efetiva e integral resolução deste 

assunto. 

 
Lisboa, 10 de fevereiro de 2023. 
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