
 

 

 

COMUNICADO SNQTB N.º 5/2023 

 

COMPLEMENTO EXCECIONAL A PENSIONISTAS: 

NOVA REUNIÃO COM O GOVERNO 
 

Na sequência das diversas diligências que o SNQTB tem vindo a conduzir junto do Governo, realizou-

se ontem uma reunião com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF), Dr. Nuno Félix, e 

com o seu gabinete, por delegação do Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina. 

 

Na agenda desta reunião esteve o tema, ainda em resolução, do Complemento Excecional a 

Pensionistas (Decreto-lei n.º 57-C/2022, de 6 de setembro) e da sua necessária correção, de forma 

que os pensionistas da banca não sejam excluídos, total ou parcialmente. 

 

Esta reunião com o SEAF ocorreu depois da nossa ida à Comissão de Trabalho e Segurança Social 

da Assembleia da República para expor o tema, e alguns dias antes da nossa audição em sede da 

Comissão de Orçamento e Finanças, sempre com a injusta exclusão dos pensionistas bancários na 

agenda. 

 

Na reunião com o SEAF, as duas partes renovaram a concordância de reparar a exclusão dos 

pensionistas bancários quanto ao pagamento deste complemento excecional. Nesse contexto, o 

nosso Sindicato alertou para a necessidade de assegurar que todos são incluídos, nomeadamente os 

beneficiários de fundos de pensões de bancos que cessaram as operações em Portugal, ou aqueles 

que recebendo pensões, constituídas antes e depois de 2011, não viram relevados os anos de serviço 

prévios à integração na Segurança Social. 

 

Pela complexidade da operação; pela imperiosa necessidade de não deixar ninguém excluído; pelo 

imperativo de assegurar que nenhum dos pensionistas abrangidos pelo apoio extraordinário dos 

125€ é prejudicado relativamente aos demais pensionistas bancários, entre outras considerações, 

continuaremos a trabalhar no desenho técnico da solução em colaboração com o SEAF e a sua 

equipa. 

 

Iremos dando nota aos nossos sócios dos desenvolvimentos deste tema, no modo e no tempo que 

não viole deveres de confidencialidade. 

 



 

 

 

Tendo uma predisposição de todas as partes envolvidas para a resolução e reparação da injustiça, 

e conquanto estimamos uma resolução em breve, é ainda extemporâneo avançar com uma data 

precisa, pois existe trabalho a desenvolver para o efeito. 

 

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 devida atribuição do complemento 

excecional a pensionistas.  

 

Lisboa, 24 de janeiro de 2023. 
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