
 

 

 

COMUNICADO SNQTB N.º 9/2023 

 
COMPLEMENTO EXCECIONAL A PENSIONISTAS 

MEMORANDO ASSINADO COM O GOVERNO 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 

 
Conforme referido no Comunicado n.º 8/2023 do SNQTB, foi hoje assinado o memorando 
que prevê e regula a solução adotada pelo Governo e que permitirá que os bancários 
reformados recebam o complemento excecional a pensionistas. Nesta medida, importa 
prestar informação adicional quanto ao previsto no referido memorando: 
 

a) O Governo aprovará um diploma legal durante o primeiro trimestre de 2023, 
alargando o âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 57-C/2022, de 6 de setembro; 

b) O Governo promoverá a audição prévia da Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões (ASF); 

c) Os fundos de pensões, instituídos pelas instituições de crédito procederão ao 
pagamento do complemento excecional a pensionistas até ao final do primeiro 
semestre de 2023, nos termos e condições que venham a ser aprovados pelo referido 
diploma legal; 

d) Aos pensionistas bancários não abrangidos pelo complemento excecional será 
atribuído um complemento equivalente ao auferido pelos pensionistas do regime geral, 
nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57-C/2022, deduzido do montante de 125 
euros também previsto neste diploma legal; 

e) Por fim, o Estado deverá reembolsar os fundos de pensões, a requerimento destes, 
após validação pela Inspeção Geral de Finanças, no prazo de 90 dias a contar do 
pagamento do complemento excecional aos respetivos beneficiários. 

 
A assinatura deste memorando não encerra o processo. Este dia é, em simultâneo, um 
ponto de chegada e de partida. Há ainda trabalho minucioso e rigoroso que é necessário 
realizar e o SNQTB, como sempre, dirá presente, continuando a acompanhar e a intervir 
neste processo, como sempre fez, até à sua devida e integral conclusão. 
 
Lisboa, 24 de fevereiro de 2023. 
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