
 

 

 

COMUNICADO SNQTB N.º 23/2022 

 

COMPLEMENTO EXCECIONAL A PENSIONISTAS: 

UM PARECER QUE NOS DÁ RAZÃO E UM ABAIXO-

ASSINADO COM MILHARES DE ASSINATURAS! 
 

Como é sabido, o SNQTB esteve, e continua a estar, na primeira linha de defesa dos bancários 

reformados que foram injustamente excluídos da atribuição de 50% da pensão de reforma prevista 

no Decreto-Lei n.º 57-C/2022. 

Nessa medida, importa fazer um ponto de situação: 

 

1. PARECER DÁ RAZÃO AOS BANCÁRIOS REFORMADOS 

O SNQTB já tem em sua posse um parecer que dá razão aos bancários reformados nas 

suas legítimas queixas. Estamos perante uma medida do Governo que, na forma como foi 

executada, é inconstitucional e ofende o princípio da igualdade. 

No final desta semana, o SNQTB fará chegar o parecer ao Presidente da República, aos 

Grupos Parlamentares e à Provedoria de Justiça, para requererem, se assim 

entenderem, ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade da 

norma legal que discriminou parte significativa dos bancários reformados. 

Uma vez cumpridas as formalidades institucionais, o parecer será divulgado no site do 

SNQTB. 

 

2. ABAIXO-ASSINADO COM MILHARES DE ASSINATURAS 

Também nos próximos dias, o abaixo-assinado promovido pelo SNQTB, ao abrigo do direito 

de petição constitucional e legalmente consagrado, será entregue a Suas Excelências o 

Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro. 

Este abaixo-assinado, subscrito por milhares de cidadãos, bancários e não bancários, a 

quem agradecemos a solidariedade e a mobilização, é um expressivo testemunho de uma 

voz coletiva que pugna pela Justiça e Igualdade. Assim seja ouvida, como merecem os 

reformados bancários. 

 



 

 

 

Persistir, sempre. Este é o caminho. Tomaremos todas medidas necessárias para defesa dos 

nossos sócios. 

Continuaremos a manter os nossos sócios informados. 

Lisboa, 9 de novembro de 2022. 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
Saúde e Sindicalismo: SNQTB, a Força Liderante 
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