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A. Introdução 
 

Nos últimos anos, a demografia1 da população portuguesa tem revelado um seu 

envelhecimento gradual2. Deste facto resulta uma maior exigência, ao Estado 

Português e à sociedade, de aprofundamento de mecanismos institucionalizados 

de solidariedade intergeracional. 

A velhice representa para o cidadão comum o fim de uma vida ativa, isto é, as 

debilidades físicas vencem a capacidade de gerar rendimentos pela força do 

trabalho.  

 

Por outro lado, a velhice do cidadão comum representa para o Estado a 

necessidade de cumprir uma tarefa essencial que lhe está constitucionalmente 

destinada, da qual não se poderá libertar, uma vez que, além de imperativo 

constitucional, esta efetiva proteção do cidadão na velhice representa o realizar de 

um Estado Social que é, acima de tudo, uma conquista civilizacional. 

 

É neste contexto que surge a pensão de velhice, enquanto benefício social e 

instrumento criado pelo Estado no sentido de promover a realização das suas 

tarefas e incumbências constitucionais3, nomeadamente, a proteção do cidadão na 

velhice4.  

 

Porém, tal como todos os benefícios sociais a pensão de velhice não é atribuída 

automaticamente ao cidadão quando este atinja a idade de velhice, isto significa 

que o cidadão que pretenda este benefício terá de reunir um conjunto de 

pressupostos que o legitimam como candidato e possível beneficiário. Acresce 

também, que terá de requerer este benefício junto da Segurança Social, 

                                                           
1
 Demografia: estudo estatístico das populações humanas, não só no que diz respeito às suas 

características numéricas, mas também face à fenomenologia que condiciona aquelas 
características. 
2 Cfr. em Resultados dos Censos 2011, disponível em: http://www.ine.pt. 
3 Sobre os conceitos de tarefas e incumbências do Estado, “ Manual do Direito Constitucional – Parte 
IV Direitos Fundamentais, 4ª Edição, Coimbra 2008, Coimbra Editora, págs. 426 e segs. 
4 Cfr. Artigo 63º n.º. 3 da Constituição da República Portuguesa. 

http://www.ine.pt/
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apresentando requerimento para o efeito e fazendo prova das condições de 

atribuição da pensão de velhice que a sua situação preenche.   

 

É neste contexto que surge a presente obra, com o objetivo principal de prestar 

todas as informações e esclarecimentos necessários sobre a pensão de velhice, 

nomeadamente, informar sobre quem, quando, onde e como pode ser requerida a 

pensão, ou seja, quais as condições de acesso, os documentos e requerimentos que 

devem e têm de ser preenchidos, apresentar os locais onde se dirigir e, por último, 

os deveres a que os beneficiários da pensão de velhice estão sujeitos.  
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B. A Pensão de Velhice 

C. Considerações Iniciais  
 

Enquadrada nas tarefas fundamentais do Estado5, a pensão de velhice é um 

instrumento social cujo objetivo primordial é o de proteger os cidadãos na fase da 

vida em que, naturalmente, a sua capacidade de trabalho e a consequente obtenção 

de rendimento pelo mesmo, se encontra diminuída.  

Assim, é na diminuição da capacidade de obtenção de rendimento pelos cidadãos, 

que emerge o Estado através deste benefício social, garantindo a determinados 

cidadãos a obtenção de rendimentos que lhes permitam viver dignamente, sempre 

em proporção à duração das suas carreiras laborais e, não menos importante, em 

função das suas prestações contributivas para a Segurança Social. 

Este benefício social é dirigido a cidadãos que foram ou são:  

1. Trabalhadores por conta de outrem. 

2. Trabalhadores independentes. 

3. Membros de órgãos estatutários de pessoas coletivas. 

4. Trabalhadores de serviço doméstico. 

5. Cidadãos que possuem Seguro Social Voluntário. 

 

I.  Pensão de Velhice  

 

Podemos definir a pensão de velhice como um instrumento da administração do 

Estado no sentido da realização da sua tarefa de proteção do cidadão na velhice. 

Este instrumento traduz-se numa prestação mensal monetária destinada a 

substituir as remunerações provenientes de trabalho para, deste modo, proteger 

os beneficiários do regime geral da Segurança Social na situação de velhice. 

                                                           
5 Artigo 63º n.º 2 da Constituição da República Portuguesa. 
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D.  Condições de Atribuição 
 

A pensão de velhice destina-se aos cidadãos que à data do requerimento tenham 

66 anos de idade6 e, cumulativamente, tenham cumprido o Prazo de Garantia. 

Contudo, o cidadão que não tenha completado 66 (sessenta e seis) anos de idade, 

pode ter direito à pensão de velhice antecipada, nos termos do regime e medidas 

de antecipação da pensão de velhice legalmente previstos, como adiante na 

presente obra se esmiuçará em “H.” 

Convém explicitar, de forma mais detalhada, no que consiste a alteração da idade 

de acesso à pensão de velhice trazida pelo Decreto-Lei n.º 167-E/2013, de 31 de 

dezembro. A partir da entrada em vigor deste decreto-lei, o legislador determinou 

que a idade normal de acesso à pensão de velhice é igual ou superior a 66 

(sessenta e seis) anos de idade, tornando-se, a partir de 2014, variável em função 

da evolução da esperança média de vida aos 65 (sessenta e cinco) anos.  

Segundo o disposto no n.º 2 do artigo 20.º do D.-L. n.º 167-E/2013 de 31.12, “a 

idade normal de acesso à pensão de velhice em 2014 e 2015 é igual a 65 anos 

acrescida do número de meses necessários à compensação do efeito de redução no 

cálculo das pensões resultante da aplicação do novo fator de sustentabilidade, 

(referido mais detalhadamente no ponto “II - n.º5”), correspondente ao ano de 

2013, tendo por referência uma taxa mensal de bonificação de1%”.  

O artigo 1º da Portaria 378-G/2013, de 31 de dezembro, estabelece que nos anos 

de 2014 e 2015 a idade normal de acesso à pensão de velhice é de 66 anos. 

De acordo com a mesma Portaria, o fator de sustentabilidade de 2013 é igual a 

0,8827, o que corresponde a um efeito redutor no cálculo das pensões de 11,73%; 

                                                           
6
A idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de segurança social em 2014 e em 2015, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 20.º, do Decreto –Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 167-E/2013, de 31 de dezembro, é igual a 66 anos. Mantém-se, contudo, a 
idade nos 65 relativamente a dois casos: por um lado, os beneficiários que se encontrem impedidos 
legalmente de continuar a prestar o trabalho ou atividade para além daquela idade e que os tenham 
efetivamente prestado, pelo menos, nos cinco anos civis imediatamente anteriores ao ano de início da 
pensão; por outro, o caso das carreiras longas – na data em que o beneficiário completa 65 anos, a sua 
idade normal de acesso à pensão de velhice é reduzida em 4 meses por cada ano civil que exceda os 40 
anos de carreira contributiva com registo de remunerações, mas desta redução nunca pode resultar o 
acesso à pensão de velhice antes dos 65 anos de idade. 
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tendo por referência a taxa de bonificação de 1% prevista na lei, serão necessários 

12 meses para compensar o efeito redutor do fator de sustentabilidade de 2013 – 

daí que a idade normal de acesso à pensão de velhice em 2014 seja fixada nos 66 

anos, que se manterá em 2015, independentemente do fator de sustentabilidade 

para 2014, por força do disposto no n.º2 do artigo 20º do DL 187/2007, na redação 

do DL 167-E/2013. 

No futuro, a idade normal de acesso à pensão de velhice irá variar em função da 

evolução da esperança média de vida aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 

verificada entre o 2.º e 3.º anos anteriores ao ano de início da pensão de velhice, na 

proporção de dois terços segundo a fórmula aplicável prevista nos n.ºs 3 e 4 do 

artigo 20.º do Decreto-Lei 187/2007 de 10.05, alterados pelo Decreto-Lei 167-

E/2013 de 31.12. 

A idade normal de acesso à pensão será fixada em Portaria do Governo, a publicar 

no segundo ano civil imediatamente anterior. Ou seja, na prática, a idade normal de 

acesso a vigorar em 2016 terá de ser fixada durante o ano de 2014.  

 

E. O Prazo de Garantia7 
 

O prazo de garantia corresponde ao período mínimo em que o agora candidato à 

pensão de velhice efetuou descontos para a Segurança Social. 

Portanto, tal como supra exposto, para um cidadão ter direito à pensão de velhice é 

necessário que cumpra um número mínimo de contribuições durante um número 

de anos definido legalmente. Vejamos melhor: 

a) Trabalhadores por conta de outrem e independentes 

Para cumprir o prazo de garantia, os cidadãos terão de ter realizado descontos 

durante 15 anos (não necessariamente consecutivos) para a Segurança Social ou 

outro sistema de proteção social que assegure uma pensão de velhice. 

                                                           
7 Cfr. Artigo 19º do Decreto – Lei n.º 187/2007 de 10 de maio que, no desenvolvimento da Lei n.º 
4/2007 de 16 de janeiro, aprova o regime de proteção nas eventualidades invalidez e velhice dos 
beneficiários do regime geral de Segurança Social. 
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O número de anos a contabilizar para preencher o prazo de garantia e assim 

cumprir esta condição essencial de acesso a este benefício é contabilizado da 

seguinte forma: 

 Descontos efetuados até 31 de dezembro de 1993 8 

Para cumprimento dos prazos de garantia em formação à data da entrada em vigor 

do Decreto-Lei n.º 187/2007, não é exigida a densidade contributiva relativamente 

aos anos anteriores a 1994. 

Assim, até 31 de dezembro de 1993, cada período de 12 (doze) meses com registo 

de descontos para a Segurança Social conta como 1 ano civil para cumprir prazo de 

garantia.  

 Descontos efetuados a partir de 1 de janeiro de 1994 9 

Por cada ano em que o beneficiário tenha trabalhado e descontado para a 

Segurança Social durante, pelo menos, 120 dias (não necessariamente 

consecutivos), conta como 1 (um) ano para cumprir o prazo de garantia.  

Os anos com menos de 120 (cento e vinte) dias de descontos podem ser agrupados 

aos anos seguintes em que o cidadão descontou menos de 120 (cento e vinte) dias, 

até completar aquele número de dias, necessário para cumprir o prazo de garantia.  

Porém, apesar da possibilidade de acerto atrás indicada, quando o número de dias 

de um ano ou de um agrupamento de anos ultrapassa os cento e vinte dias de 

descontos, o número de dias para além daquele limite (120) já não é considerado 

para a contagem de outro ano. 

 Descontos para outros sistemas de proteção social 10 

Os períodos em que o cidadão candidato faça descontos para outros sistemas de 

proteção social, nacionais ou internacionais, também são incluídos na contagem de 

anos de descontos para cumprir o prazo de garantia.  

                                                           
8 Cfr. Artigo 96º/2 e 3 do Decreto-Lei n.º 187/2007 de 10 de maio. 
9 Cfr. Artigo 12º do Decreto – Lei n.º 187/2007 de 10 de maio. 
10 Cfr. Artigo 11º do Decreto – Lei n.º 187/2007 de 10 de maio. 
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Acerca deste tópico, aconselha-se a ver melhor no ponto “I.” da presente obra, 

acerca da pensão de velhice unificada. 

 

b) Cidadãos que possuem Seguro Social Voluntário 

Para cumprir o prazo de garantia, os cidadãos terão de ter realizado 144 meses de 

contribuição (não necessariamente consecutivos). 

F. Onde e Como Requerer a Pensão de Velhice11 
 

A pensão de velhice é um benefício social que não é atribuído automaticamente 

quando qualquer cidadão completa 66 anos de idade.  

O reconhecimento deste direito deve ser solicitado, devendo assim a pensão de 

velhice ser requerida nos locais próprios e mediante a apresentação dos 

documentos exigidos, assim como os formulários instituídos para o efeito 

devidamente preenchidos. Vejamos: 

 

 

G. Local Onde Requerer  
 

Para requerer a pensão de velhice, o cidadão pode recorrer a um dos seguintes 

meios: 

 Nos serviços de atendimento da Segurança Social da área onde reside; 

Balcões das Lojas do Cidadão; 

 Através da Segurança Social Direta, em https://www.seg-

social.pt/consultas/ssdirecta/ . Meio pelo qual é necessário possuir 

palavra-passe de acesso; 

 No Centro Nacional de Pensões; 

 Caso viva no estrangeiro, o pedido de pensão é apresentado na instituição 

de Segurança Social do país de residência, se houver acordo internacional 

                                                           
11 Cfr. Artigo 10º do Decreto – Lei n.º 187/2007 de 10 de maio. 

https://www.seg-social.pt/consultas/ssdirecta/
https://www.seg-social.pt/consultas/ssdirecta/
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de Segurança Social com Portugal, ou no Centro Nacional de Pensões, no 

caso contrário.  

 Através dos CTT, sendo que se enviar o formulário por esta via, o 

requerente deve enviar também um envelope endereçado e selado com a 

sua morada para a Segurança Social devolver o recibo comprovativo da 

entrega do pedido.  

 
 

H. Documentos Necessários 
 

Para ser atribuída a pensão de velhice os interessados deverão apresentar o 

requerimento modelo pelo formulário CNP – 09-V01-2013, apresentado nas 

páginas seguintes, devidamente preenchido: 
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Requerimento de Pensão de Velhice12 

Formulário CNP – 09-V01-2013 

 

 
                                                           
12 Disponível em: http://www4.seg-social.pt/documents/10152/176716/CNP_09 
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Os interessados podem requerer a pensão de velhice com a antecedência máxima 

de 3 (três) meses relativamente à data em que pretendem começar a receber a 

pensão, ou seja, à data em que completam 66 anos. 

Ao requerimento de pensão de velhice, o requerente deverá juntar os seguintes 

documentos: 

 Fotocópia de documento de identificação válido, seja este bilhete de 

identidade ou cartão de cidadão, certidão do registo civil, boletim de 

nascimento ou passaporte; 

 Fotocópia de documento de identificação fiscal; 

 Fotocópia de documento de identificação válido (cartão de cidadão, bilhete 

de identidade, certidão do registo civil, boletim de nascimento, passaporte) 

da pessoa que assinou o pedido, caso o beneficiário não saiba ou não possa 

assinar; 

 Fotocópia dos documentos comprovativos do tempo de serviço militar 

obrigatório, isto é, a caderneta militar ou certidão emitida pelo Distrito de 

Recrutamento e Mobilização competente, salvo se já tiver requerido a 

contagem daquele tempo. 

 Documento da instituição bancária com o número de identificação bancária 

- NIB/IBAN -, onde conste obrigatoriamente o nome do titular da conta, 

caso deseje o pagamento da pensão de velhice por depósito em conta 

bancária. 

 Declaração da atividade profissional que teve nos últimos três anos – Mod. 

RP5023-DGSS. 
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Declaração da atividade exercida, apresentada nas páginas seguintes: 

Formulário Mod.RP5023-DGSS13 

 

 

                                                           
13 Disponível em: http://www2.seg-social.pt/preview_formularios.asp?r=17237&m=PDF.  

http://www2.seg-social.pt/preview_formularios.asp?r=17237&m=PDF
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I. O Montante da Pensão de Velhice14 
 

A pensão de velhice, tal como todos os benefícios estatutários, é um benefício 

social cujo montante se determina pela conjugação de vários fatores que se 

prendem com as características da carreira contributiva do candidato, através das 

remunerações registadas em seu nome e ainda pelos indicadores previstos na lei15, 

tais como: a remuneração de referência, a taxa global de formação da pensão e o 

fator de sustentabilidade. 

Tal como resulta da legislação aplicável, o montante mensal da pensão de velhice é 

igual16 ao produto da remuneração de referência pela taxa global de formação da 

pensão e pelo fator de sustentabilidade. 

Vejamos então melhor quais os fatores que influenciam o montante da pensão de 

velhice. 

  

J. Fatores que Determinam o Valor a Receber 
 

1. A Carreira contributiva do candidato 

 

A carreira contributiva do cidadão candidato à pensão por velhice consiste no 

número total de remunerações e respetivos descontos para a segurança social, 

registados em nome do candidato, que além de influenciar o montante deste 

benefício, determina, desde logo, a possibilidade de ser atribuída, ou não, a pensão 

de velhice nos termos das considerações sobre o prazo de garantia. 

Como exposto, este fator revela-se como determinante, quer na quantificação do 

montante da pensão de velhice, quer no preenchimento dos requisitos mínimos 

para a sua atribuição. 

                                                           
14  Fórmula de cálculo: Remuneração de Referência x Taxa Global de Formação x Fator de 
Sustentabilidade, cfr. artigo 26º/2 do Decreto-Lei n.º 187/2007 de 10 de maio 
15 Cfr. Artigos 26º a 31º do Decreto – Lei n.º 187/2007 de 10 de maio, alterados pelo Decreto-Lei n.º 
167-E/2013 
16 Cfr. Artigo 26º do Decreto – Lei n.º 187/2007 de 10 de maio. 
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2. A Revalorização das Remunerações17 

 

A revalorização das remunerações corresponde ao procedimento de atualização 

das remunerações anuais registadas em nome do cidadão candidato, as quais 

servem de base de cálculo da pensão de velhice. Esta atualização é realizada por 

aplicação do índice geral de preços no consumidor sem habitação. 

 

3. Remuneração de Referência18 

 

A remuneração de referência consiste na média de remuneração do candidato e é 

determinada através da sua carreira contributiva. Uma vez que a carreira 

contributiva varia de candidato para candidato, o legislador prevê na lei aplicável 

as diferentes regras de determinação da remuneração de referência.  

A título exemplificativo e dentro dos casos previstos na lei, a remuneração de 

referência poderá ser a média das remunerações declaradas à Segurança Social 

durante os melhores 10 anos dentro dos últimos 15 anos de descontos ou durante 

todos os anos em que descontou, até ao limite de 40 anos. 

 

4. Taxa Global de Formação da Pensão19 

 

Em função do número de anos civis com registo de remunerações e do montante 

da remuneração de referência é-nos fornecida a taxa anual de formação da pensão, 

que varia entre 2,3% e 2%. 

                                                           
17 Cfr. Artigo 27º do Decreto – Lei n.º 187/2007 de 10 de maio que define e regulamenta o regime 
jurídico de proteção nas eventualidades invalidez e velhice do regime geral de segurança social, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º167-E/2013 de 31 de dezembro; Valores dos coeficientes de 
revalorização determinados pela Portaria n.º281/2013 que revoga a Portaria n.º241/2012, de 10 
de agosto. 
18 Cfr. Artigo 27º e 28º do Decreto – Lei n.º 187/2007 de 10 de maio, tendo o primeiro sido alterado 
pelo Decreto-Lei n.º167-E/2013 de 31 de dezembro. Os valores convencionais de remunerações 
para a determinação da remuneração de referência que serve de base de cálculo das pensões de 
invalidez e velhice do regime geral de Segurança Social são definidos pela Portaria n.º 56/94, de 21 
de janeiro. 
19 Cfr. Artigo 29º do Decreto – Lei n.º 187/2007 de 10 de maio. 



19 
 

A taxa global de formação da pensão corresponde ao produto da taxa anual pelo 

número de anos civis com registo de remunerações, no máximo de 40 anos. 

 

5. Fator de Sustentabilidade20 

 

A fórmula de cálculo do fator de sustentabilidade foi alterada, passando a 

considerar-se como referência a esperança média de vida aos 65 (sessenta e cinco) 

anos no ano 2000; Até aqui, tinha-se como referência o ano de 2006. Esta alteração 

implica uma muito maior redução do valor das pensões em resultado da aplicação 

do fator de sustentabilidade. 

No entanto, o fator de sustentabilidade não é aplicado ao valor das pensões dos 

beneficiários que passem à situação de pensionistas na idade normal de acesso à 

pensão de velhice estabelecida. Quer isto significar que o fator de sustentabilidade 

deixa de ser de aplicação geral a todas as pensões, passando apenas a aplicar-se a 

quem se reforma antecipadamente, seja por antecipação voluntária, por 

desemprego de longa duração ou em função da profissão/atividade exercida. 

As razões para se considerar este critério no cálculo das pensões de velhice, 

prendem-se com o aumento da esperança média de vida que faz com que as 

pensões tenham de aumentar para satisfazer as necessidades das vidas cada vez 

mais longas dos pensionistas.  

Deste modo, ao multiplicar o valor da pensão pelo fator de sustentabilidade, reduz-

se ligeiramente o valor de cada mensalidade da pensão para que esta seja mais 

prolongada.  

O fator de sustentabilidade de determinado ano resulta da relação existente entre 

a esperança média de vida aos 65 (sessenta e cinco) anos, verificada em 2000 ou 

em 2006, consoante se trate de pensões de velhice ou de invalidez, e aquela que se 

vier a verificar no ano anterior ao do início da pensão de velhice, ou ao da 

convolação da pensão de invalidez em pensão de velhice. 

 

                                                           
20 O fator de sustentabilidade a aplicar ao cálculo das pensões iniciadas em 2013 encontra-se no 

artigo 2.º da Portaria: n.º 378-G/2013. 
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A Lei 83-A/2013, de 30 de Dezembro, veio alterar os artigos 63º e 64º da Lei de 

Bases da Segurança Social, no sentido da flexibilização do enquadramento geral do 

regime de pensões. 

Esta nova lei tem por objetivo permitir ao Governo alterar o regime das pensões de 

velhice e invalidez da segurança social, nomeadamente através da introdução de 

cláusulas abertas que permitem a livre modificação tanto da idade normal de 

acesso à pensão, como do ano de referência para o cálculo do fator de 

sustentabilidade, mediante a invocação de razões como a evolução demográfica ou 

a sustentabilidade do sistema de segurança social.21 

 

K. Como se determina o montante22 
 

O montante mensal da pensão é igual ao produto remuneração de referência pela 

taxa global de formação da pensão e pelo fator de sustentabilidade. 

Ou seja, o montante mensal resulta da média do total das remunerações anuais de 

toda a carreira pelo produto da taxa de formação da pensão e o número de anos 

civis contáveis, até ao limite de 40 anos. O valor obtido é, no caso da pensão por 

velhice, multiplicado pelo fator de sustentabilidade aplicável, à data 23 , 

determinado com base na esperança média de vida aos 65 (sessenta e cinco) anos 

divulgada anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística, nos termos supra 

expostos24.  

Contudo, dada a complexidade dos cálculos para determinar este benefício, 

qualquer cidadão poderá requerer um cálculo provável do montante da pensão de 

velhice. 

                                                           
21 http://www.cgtp.pt/social/94-politicas-sociais/7006-alteracao-do-regime-das-pensoes-de-

velhice-e-invalidez-do-regime-geral-da-seguranca-social 

22 O candidato a este benefício poderá sempre simular o cálculo da sua pensão de velhice em: 
http://www4.seg-social.pt/pensoes  
23

 Atualmente: Artigo 2.º, Portaria n.º 378-G/2013 
24 Ver ponto 4. do capitulo “E;I”. 

http://www4.seg-social.pt/pensoes
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Para tal basta entregar o formulário MOD.CNP06-V01, devidamente preenchido, 

junto do serviço de atendimento da Segurança Social da sua área de residência. 
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Formulário para Requerer um Cálculo Provável da Pensão de Velhice25 

Mod.CNP-06-V01-2013

 

                                                           
25

 Disponível em: http://www4.seg-social.pt/documents/10152/176716/CNP_06 
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1. Montante Mínimo26 

 

Apesar das exigências que vêm sendo expostas, aos cidadãos candidatos é 

garantido um valor mínimo da pensão de velhice27, determinado em função da 

carreira contributiva do candidato, tal como demonstra a tabela28 seguinte: 

 

Carreira Contributiva 
Valor Mínimo da 

Pensão de Velhice 

Menos de 15 anos € 256,7929 

De 15 a 20 anos € 274,79 

De 21 a 30 anos € 303,23 

Igual ou superior a 31 anos € 379,04 

 

 

L. Complementos e Montantes Adicionais à Pensão por Velhice  
 

Além do montante a receber pelo pensionista, calculado nos termos supra 

expostos, poderá ainda aditar um complemento por cônjuge a cargo, acréscimo 

vitalício de pensão, um suplemento especial de pensão e ainda uma bonificação se 

requerer a pensão após os 66 (sessenta e seis) anos de idade. Vejamos melhor: 

1. Complemento por cônjuge a cargo30 

 

O complemento por cônjuge a cargo é uma prestação atribuída mensalmente aos 

pensionistas de velhice com cônjuge a cargo, desde que: a pensão tenha início 

antes de 1 de janeiro de 1994; o valor da pensão não seja superior a € 600,00 

                                                           
26 Cfr. Artigo 44º do Decreto – Lei n.º 187/2007 de 10 de maio. O montante mínimo da pensão de 
velhice foi atualizado para o ano de 2013 pela Portaria n.º 432-A/2012. 
27 Cfr. Artigo 3º da Portaria n.º 432-A/2012 de 31 de dezembro; o valor mínimo de pensão de 

invalidez não é aplicável às pensões antecipadas, logo, também não será aplicável esta tabela. 
28

 Encontrada em: http://www4.seg-social.pt/documents/10152/15012/pensao_velhice, cfr. 
pág.17  
29 Valor cfr. ao Artigo 3º/1 da Portaria n.º 432-A/2012 de 31 de dezembro. 
30 Cfr. Artigo 103º do Decreto-lei n.º 187/2007, 10 de maio. Os montantes do complemento a 
atribuir ao beneficiário da pensão de velhice por conjugue a cargo, é regulado pelo Decreto-lei n.º 
13/2013. 

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/15012/pensao_velhice
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(seiscentos euros) e o cônjuge tenha rendimentos próprios inferiores ao valor do 

complemento. 

Para aferir destes rendimentos próprios, considera-se a soma de todas as pensões 

recebidas com a mesma natureza, exceto as pensões por incapacidade permanente 

para o trabalho e por morte, decorrentes de acidente de trabalho ou doença 

profissional, bem como outras pensões de natureza indemnizatória.  

O montante do complemento por cônjuge a cargo é de € 36,80 (trinta e seis euros e 

oitenta cêntimos), porém, se o cônjuge tiver rendimentos próprios inferiores ao 

valor do complemento, só é paga a diferença até ao montante deste.  

Este complemento deve ser requerido junto dos serviços da Segurança Social, 

através da entrega do Requerimento de complemento por cônjuge a cargo - 

Mod.CNP-31-V01-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Requerimento de complemento por cônjuge a cargo 

Formulário Mod.CNP-31-V01-201331. 

 

 

                                                           
31 Disponível em: http://www4.seg-social.pt/documents/10152/176716/CNP-31 

 



27 
 

 

 

 



28 
 

 

 

 



29 
 

2. Suplemento especial de pensão32 

 

O Suplemento Especial de Pensão é uma prestação pecuniária a cargo do Estado, 

que se destina a compensar os antigos combatentes – titulares de pensão de 

invalidez, velhice, aposentação e reforma – do tempo de serviço militar prestado 

em condições especiais de dificuldade ou perigo.33 Terão direito a este suplemento 

aqueles que: 

 Recebam pensão de velhice ou de invalidez do regime geral de Segurança 

Social; 

 Estejam abrangidos por sistema de Segurança Social de Estados membros 

da União Europeia, da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, 

coordenados pelos regulamentos comunitários, mesmo que não tenham 

sido beneficiários do sistema de Segurança Social nacional. Se for esta a 

situação a qualidade de pensionista é considerada aos 65 anos; 

 Estejam abrangidos por sistemas de Segurança Social de Estados com os 

quais foram celebrados instrumentos internacionais que prevejam a 

totalização de períodos contributivos e tenham sido beneficiários do 

sistema de Segurança Social nacional, ainda que não se encontre 

preenchido o prazo de garantia para acesso a pensão; 

 Tenha sido certificado o tempo de serviço militar em condições de 

dificuldade ou perigo pelo Ministério da Defesa Nacional. 

 

O Suplemento não pode ser cumulado com o complemento especial de pensão e o 

acréscimo vitalício de pensão e o seu montante varia consoante o número de 

meses de bonificação do tempo de serviço do seguinte modo: 

  

                                                           
32 As bonificações e complementos atribuídos em conjunto com a pensão de velhice aos antigos 
combatentes estão determinados nos seguintes diplomas legais: 1 - Decreto-lei n.º 311/97 que 
permite a bonificação do tempo de serviço militar obrigatório prestado em condições especiais de 
dificuldade ou de perigo por parte dos beneficiários abrangidos pelo regime geral de segurança 
social; 2 – Lei n.º 3/2009 que regula os efeitos jurídicos dos períodos de prestação de serviço 
militar de antigos combatentes para efeitos de atribuição dos benefícios previstos nas Leis n.º 
9/2002, de 11 de fevereiro, e n.º 21/2004, de 5 de junho; 3 - Portaria n.º 1035/2009 que aprova os 
formulários de requerimento destinados aos antigos combatentes para efeitos de contagem do 
tempo de serviço militar. 
33

 Definição retirada de: http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/14998/suplemento_especial_pensao, cfr. pág. 4 

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/14998/suplemento_especial_pensao
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/14998/suplemento_especial_pensao
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Montante Número de meses de bonificação do tempo de serviço 

€ 75,00 Até 11 meses 

€ 100,00 Entre 12 e 23 meses 

€ 150,00 Igual ou superior a 24 meses 

  
 

3. Acréscimo vitalício de pensão34 

 

 O acréscimo vitalício de pensão é uma prestação paga, uma vez por ano, 

aos antigos combatentes que pagaram contribuições à Segurança Social para que 

lhes fosse contado, para efeitos de pensão, o tempo de serviço militar bonificado, 

desde que: 

 Os cidadãos candidatos tenham direito à pensão de velhice ou de invalidez 

do regime geral de Segurança Social; 

 

 Seja certificado o tempo de serviço militar prestado em condições de 

dificuldade ou perigo pelo Ministério da Defesa Nacional; 

O acréscimo vitalício de pensão não é necessário requerer, apenas deve ser 

indicado no requerimento da pensão o pagamento de contribuições para que seja 

contado o tempo de serviço militar bonificado. Contudo, não pode ser acumulado 

com o complemento especial de pensão e o suplemento especial de pensão. 

 

4. Pensão bonificada35 

O montante da pensão de velhice poderá ser bonificado, isto é, aumentado, se o 

candidato a este benefício o requerer com mais de 65 anos e tiver, pelo menos, 15 

(quinze) anos com registo de remunerações relevantes para o cálculo. Nestes 

termos, o montante da pensão é elevado pela aplicação da respetiva taxa global de 

                                                           
34 Cfr. Decreto-Lei n.º 311/97, de 13 de novembro que permite a bonificação do tempo de serviço 
militar obrigatório prestado em condições especiais de dificuldade ou de perigo por parte dos 
beneficiários abrangidos pelo regime geral de segurança social. 
35 Cfr. Artigo 37º do Decreto-Lei n.º 187/2007, 10 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 167-
E/2013 de 31 de dezembro 
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bonificação que corresponde ao produto da taxa mensal de bonificação pelo 

número de meses a bonificar compreendidos entre o mês em que o beneficiário 

atinja os 65 (sessenta e cinco) anos e o mês de início da pensão, com o limite de 70 

(setenta) anos. 

Como já referido, a taxa mensal de bonificação varia em função do número de anos 

civis com registo de remunerações que o beneficiário tenha cumprido à data do 

início da pensão. 

Ora as taxas de bonificação, a saber, são as seguintes: 

  

Situação do beneficiário Taxas de 

bonificação 

mensal Idade 
Carreira 

contributiva 

Superior a 

65 anos 

De 15 a 24 anos 0,33% 

De 25 a 34 anos 0,50% 

De 35 a 39 anos 0,65% 

A partir de 40 

anos 
1,00% 

 

 
5. Pensão proporcional36 

 

Tal como referido na presente obra nas considerações feitas acerca do prazo de 

garantia, é admitida a possibilidade de preenchimento do mesmo através do 

recurso à totalização de períodos contributivos verificados em diferentes regimes 

de proteção social, nacionais ou estrangeiros. Desta operação resultará a pensão de 

velhice proporcional. 

Ora, a pensão de velhice proporcional é aquela cujo prazo de garantia foi 

preenchido por recurso à totalização de períodos contributivos verificados em 

diferentes regimes de proteção social, nacionais ou estrangeiros e calcula-se nos 

termos gerais previstos no decreto-lei indicado em nota de rodapé. 

                                                           
36 Cfr. Artigo 39º do Decreto-Lei n.º 187/2007, 10 de maio. 
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Contudo, o seu montante é reduzido à fração correspondente à relação entre o 

período contributivo cumprido no regime geral e o prazo de garantia legalmente 

exigido. Assim, se 70% do prazo de garantia corresponder a descontos para o 

regime geral, recebe 70% do valor da pensão37. 

No caso de se considerarem períodos contributivos de regime de Segurança Social 

estrangeiro, o cálculo da pensão é efetuado nos termos do instrumento 

internacional aplicável. 

 

6. Acréscimos por exercício de atividade38 

O beneficiário da pensão de velhice pode continuar a obter rendimentos de 

trabalho, desde que não violem as seguintes condições: 

a) Caso os beneficiários se tenham reformado como trabalhador por conta de 

outrem39 e tratando-se de uma pensão de velhice antecipada, durante os 

primeiros 3 (três) anos não podem acumular com exercício de trabalho ou 

atividade, a qualquer título, com ou sem remuneração, por conta de 

outrem, para a mesma empresa ou grupo empresarial onde trabalhavam 

antes de se reformar, caso contrario, perdem o direito à pensão durante o 

período em que estejam a trabalhar. 

 

b) Caso os beneficiários sejam membros de órgãos estatutários40 de pessoas 

coletivas, isto é, gerentes, diretores e administradores, não podem 

acumular a pensão antecipada de velhice, com o exercício de trabalho ou 

atividade, a qualquer título, com ou sem remuneração, na mesma empresa 

ou noutra empresa do mesmo grupo empresarial, por um período de três 

anos a contar da data de acesso à pensão antecipada, caso contrário 

perdem o direito à pensão. 

 

                                                           
37 Exemplo de: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P., Guia prático pensão de velhice, pág. 13, 
encontrado em: http://www4.seg-social.pt/documents/10152/15012/pensao_velhice 
38 Cfr. Artigo 43º do Decreto-Lei n.º 187/2007, 10 de maio. 
39 Cfr. N.º 3 artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, 10 de maio. 
40 Cfr. N.º 3 artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, 10 de maio. 
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c) Caso os beneficiários da pensão por velhice se tiverem reformado como 

trabalhadores por conta de outrem e passarem a trabalhar como 

trabalhadores independentes não podem prestar serviços, pelo período de 

3 (três) anos, à empresa donde se reformaram ou do mesmo grupo 

empresarial, se não perdem o direito à pensão. 

 

Dentro do respeito dos condicionalismos supra indicados, o beneficiário da pensão 

de velhice pode acumulá-la com o exercício de atividade. 

Nessas situações de exercício de atividade em acumulação com pensão de velhice, 

o montante mensal da pensão é acrescido de 1/14 de 2% do total das 

remunerações registadas, produzindo efeitos no dia 1 de janeiro de cada ano, com 

referência às remunerações registadas no ano anterior. 

 

7. Complemento social41 
 

Quando o montante da pensão de velhice for inferior aos valores mínimos 

garantidos, o respetivo montante é acrescido de uma prestação, designada por 

complemento social, cujo valor corresponde à diferença entre o valor mínimo 

garantido e o valor da pensão estatutária ou regulamentar. 

M. Duração42 
 

A pensão de velhice é concedida a partir da data da apresentação do respetivo 

requerimento ou, em alternativa, da data indicada pelo beneficiário para o início da 

pensão, no caso de apresentação do requerimento seja realizada com a 

antecedência máxima de 3 (três) meses em relação à data em que deseje iniciar a 

pensão. 

Contudo, a concessão da pensão de velhice pode sofrer uma suspensão ou então 

cessar definitivamente, designadamente quando: 

 

                                                           
41 Cfr. Artigo 46º e 47º do Decreto-Lei n.º 187/2007, 10 de maio. 
42 Cfr. Artigos 51º a 53º do Decreto-Lei n.º 187/2007, 10 de maio. 
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a) Suspensão43 

O pagamento da pensão é suspenso no caso de falta de apresentação das 

declarações obrigatórias a que o pensionista está sujeito.  

 

b) Cessação44 

O direito à pensão de velhice termina no final do mês durante o qual se verifica a 

extinção do respetivo direito por morte do titular da pensão e pelo 

desaparecimento das respectivas condições de atribuição. 

 

N. Obrigações do Beneficiário e Consequências do seu 

Incumprimento 
 

A atribuição da pensão por velhice não confere ao pensionista apenas o direito de 

receber a prestação periódica a que corresponde a pensão de velhice, imbuindo-o 

também em deveres que tem de cumprir sob pena de ser aplicada uma coima pela 

prática de um ilícito contra-ordenacional, correndo ainda o risco de, como já foi 

referido no capítulo anterior, ver suspensa a atribuição do benefício social de 

pensão por velhice. 

Vejamos melhor quais as obrigações do beneficiário e as consequências do seu 

incumprimento. 

1. Obrigações do Beneficiário 

 

Os beneficiários da pensão de velhice devem: 

a) Comunicar todas as situações que possam afetar o seu direito à pensão, 

alterar o seu valor ou levar à interrupção do pagamento; 

b) Manter a morada completa actualizada; 

c) Indicar qual a situação familiar para efeitos de IRS. 

                                                           
43

 Cfr. Artigo 86º do Decreto-Lei n.º 187/2007 de 10 de maio 
44 Cfr. Artigo 53º do Decreto-Lei n.º 187/2007, 10 de maio. 
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2. Consequências do seu Incumprimento45 

 

Tal como referido no ponto anterior, o incumprimento dos deveres investidos ao 

titular da pensão por velhice determina a aplicação de uma sanção ou a suspensão 

do benefício. 

 

i) Suspensão da pensão de velhice 

 

Na falta de apresentação das declarações obrigatórias a que o pensionista está 

obrigado, o pagamento da pensão é suspenso. 

O levantamento da suspensão não depende de pedido do interessado, pois decorre 

da reavaliação, realizada pelos técnicos do Instituto da Segurança Social, do direito 

e dos factos que deram origem à suspensão. 

 

ii) Sanções (por prática contraordenacional) 

 

As situações a ser referidas de seguida estão sujeitas a sanções e à aplicação de 

coimas cujo valor oscila entre € 50,00 (cinquenta euros) e € 350,00 (trezentos e 

cinquenta euros): 

 A acumulação da pensão de velhice resultante da conversão da pensão de 

invalidez absoluta com rendimentos de trabalho; 

 A acumulação da pensão de velhice antecipada com rendimentos de 

trabalho resultantes de exercício de atividade na mesma empresa ou grupo 

empresarial, nos 3 anos seguidos ao início da pensão; 

 A omissão ou falsas declarações sobre a cessação ou reinício da atividade, 

no caso de beneficiários de pensão de velhice antecipada. 

 A omissão ou falsas declarações sobre o recebimento de outra pensão pelos 

requerentes ou pensionistas de velhice. 

 As falsas declarações relativamente à cessação de atividade ou de pensão 

acumulada. 

 

                                                           
45 Cfr. Artigo 92º e seguintes do Decreto-Lei n.º 187/2007, 10 de maio. 
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Importa sublinhar que o montante da coima é elevado para o dobro quando em 

resultado do incumprimento dos deveres sejam pagas indevidamente prestações a 

título de pensão de velhice. 

  

O. A Antecipação da Idade de Acesso à Pensão por Velhice46 
 

1. A Pensão antecipada 

 

A pensão de velhice antecipada é aquela que é atribuída antes do requerente ter 66 

(sessenta e seis) anos de idade.  

Para beneficiar da pensão de velhice antecipada, o cidadão deve, desde logo, tendo 

cumprido o prazo de garantia, ter, pelo menos, 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade e, à data em que perfaça esta idade, ter completado 30 (trinta) anos civis de 

registo de remunerações relevantes para cálculo da pensão. 

 Deve ainda preencher uma das seguintes condições necessárias: 

 Estar numa situação de desemprego involuntário de longa duração47;  

 Ter uma atividade profissional de natureza penosa ou desgaste rápido - 

mineiros 48 , trabalhadores marítimos 49 , profissionais de pesca 50 , 

                                                           
46 Artigos 21º a 25º do Decreto-Lei n.º 187/2007 de 10 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 167-
E/2013 de 31 de dezembro 
47 Ver ponto “II.” do presente capítulo, denominado: Situação de desemprego involuntário de longa 
duração. 
48 Trabalhadores das minas: Decreto-lei n.º 195/95 que estabelece o regime jurídico específico da 
Segurança Social dos trabalhadores das minas. 
49 Trabalhadores marítimos: Decreto regulamentar n.º 2/98 que altera o artigo 10.º do Decreto 
Regulamentar n.º 40/86, de 12 de setembro (Determina que os trabalhadores inscritos marítimos 
que exerçam atividades na pesca, possam antecipar a idade de acesso à pensões de velhice); 
Portaria n.º 129/2001 que garante o recurso, a título subsidiário, à unificação dos períodos 
contributivos dos trabalhadores inscritos marítimos, correspondentes à atividade exercida na 
marinha de comércio de longo curso, de cabotagem e costeira e à atividade exercida, pelos mesmos, 
na pesca, sempre que tal se mostre necessário para efeitos de antecipação da idade de acesso à 
pensão, quer de velhice, quer por desgaste físico; Portaria n.º 804/77 que dá nova redação aos 
pontos 1 e 3 da Portaria de 18 de dezembro de 1975 do Ministério dos Assuntos Sociais, que 
estabelece as condições de reforma dos trabalhadores inscritos marítimos da marinha de comércio 
de longo curso. 
50 Profissionais da pesca: Decreto regulamentar n.º40/86 que determina que os trabalhadores 
inscritos marítimos que exerçam atividades na pesca, possam antecipar a idade de acesso às 
pensões de velhice. 
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controladores de tráfego aéreo51, bailarinos52, trabalhadores portuários, 

bordadeiras da Madeira53, trabalhadores aduaneiros;  

 Estar abrangido por medidas de proteção específicas.  

 

Os beneficiários com pensão antecipada reduzida que tenham cessado o exercício 

da atividade, podem, ainda assim, continuar a contribuir voluntariamente através 

de descontos mensais para o sistema ou sub sistema da Segurança Social, de modo 

a terem direito a um acréscimo ao montante da pensão. 

 

Neste caso, a base de incidência contributiva a considerar é determinada em 

função das seguintes situações:54 

 Se o beneficiário exercer atividade à data da passagem à situação de 

pensionista por velhice, considera-se como base de incidência a última 

remuneração real ou convencionada registada na Segurança Social. 

 Se o beneficiário estiver a receber prestações que determinem equivalência 

à entrada de contribuições, à data da passagem à situação de pensionista 

por velhice, considera-se como base de incidência a remuneração de 

referência que serviu de base ao cálculo das respetivas prestações. 

 

A taxa contributiva a aplicar é de 22,7%. 

 

  
 
 

                                                           
51 Controladores do tráfego aéreo: Decreto-lei n.º155/2009 que regula, no âmbito do regime geral 
da segurança social, as condições de acesso à pensão antecipada de velhice dos controladores de 
tráfego aéreo beneficiários da segurança social; Declaração de retificação n.º64/2009 que retifica o 
Decreto-Lei n.º 155/2009, de 9 de Julho, do MTSS, que regula as condições de acesso à pensão 
antecipada de velhice dos controladores de tráfego aéreo beneficiários da Segurança Social. 
52 Profissionais do bailado clássico ou contemporâneo: Decreto-Lei n.º482/99 que estabelece 
regras de antecipação da idade de acesso à pensão por velhice aos profissionais do bailado clássico 
ou contemporâneo; Despacho conjunto n.º704/2000 que designa o Instituto Português das Artes e 
do Espetáculo para comprovação, por declaração autenticada, dos períodos de exercício a tempo 
inteiro, da profissão no bailado clássico ou contemporâneo. 
53 Bordadeiras da Madeira: Decreto legislativo regional n.º 12/93/M que regula a atividade das 
bordadeiras de casa da Região Autónoma da Madeira. Pela Lei n.º 14/98 que estabelece o regime da 
Antecipação da idade da reforma para as bordadeiras da Madeira. E, por fim, pelo Decreto-Lei n.º 
55/99 que regulamenta a Lei n.º 14/98, de 20 de Março, onde se consagra o direito de antecipação 
da idade de pensão de velhice das bordadeiras de casa da Madeira. 
54

 Cfr. informação encontrada em: http://www.apav.pt/apoios/index.php/sample-
levels/reform/pensao-de-velhice 
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P. Situação de desemprego involuntário de longa duração  
 

Na sequência de situações de desemprego de longa duração que legitimam o 

requerimento da pensão por velhice antecipada55, é aplicado um fator de redução 

ao montante da pensão, o qual varia em função da data em que os beneficiários 

requereram as prestações de desemprego. Vejamos: 

 

 

Contudo, se o desemprego resultar de cessação do contrato de trabalho por acordo, 

é aplicado, ao montante da pensão, um fator de redução resultante da fórmula 1 - 

(n x 3%), em que n corresponde ao número de anos de antecipação entre os 62 

(sessenta e dois) e os 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 

Relativamente a este ponto, cumpre desde logo esclarecer o conceito de 

“trabalhador desempregado de longa duração”. Este entende-se como sendo aquele 

que se encontra desempregado há, pelo menos, um ano, recebendo subsídio de 

desemprego. Se o trabalhador desempregado não estiver a receber subsídio de 

desemprego, não terá direito à reforma antecipada. 

                                                           
55  Matéria regulada nos artigos 57º e 58º do Decreto-Lei n.º 220/2006 de 3 de novembro 
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No caso de o subsídio de desemprego terminar antes de o requerente perfazer a 

idade de acesso à pensão de velhice antecipada, e no caso de este ter já uma idade 

igual ou superior a 52 (cinquenta e dois) anos de idade, será ainda possível, como 

esclarece o art. 59º da Lei 220/2006, solicitar o subsídio social de desemprego.  

O tempo durante o qual o trabalhador esteve a receber o subsídio de desemprego 

conta na contabilização da reforma, diminuindo a sua penalização. O salário 

utilizado para o cálculo da reforma não será, porém, o valor do subsídio, mas antes 

o salário base para o cálculo do subsídio de desemprego.   

Q. Pensão de Velhice Unificada56 
 

A pensão de velhice unificada consta de, como o nome indica, uma pensão única, 

que tem por base a totalização dos períodos contributivos existentes no Regime 

Geral de Segurança Social e no Regime de Função Pública pela Caixa Geral de 

Aposentações. Esta pensão é atribuída quando reúne as condições de atribuição, a 

saber: possuir carreira mínima específica de 60 (sessenta) meses de contribuições 

ou de quotizações no regime competente, sem totalização, à data do requerimento, 

ou daquela em que o mesmo produzir efeito, se apresentado antecipadamente. 

Se um cidadão descontou para a Caixa Geral de Aposentações ou desconta em 

simultâneo para o regime geral de Segurança Social e para a CGA deve declarar 

expressamente se pretende ou não, a atribuição da Pensão Unificada (campo 2.2 do 

formulário Modelo. CNP – 09-V01-2013)57. 

Caso não preencha este campo, a Segurança Social, em geral, solicita-lhe que o faça 

no prazo de 10 (dez) dias e, caso não responda a esta comunicação, deferirá a 

pensão do Regime de Segurança Social, desde que satisfaça as condições.  

 

                                                           
56 Cfr. Artigo 63º do Decreto-lei n.º 187/2007, 10 de maio. 
57 Ver Requerimento de Pensão de Velhice anexado anteriormente  
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R. A Pensão Social de Velhice58 
 

Quando um cidadão não está abrangido por nenhum sistema de proteção social 

obrigatória ou não cumpre o prazo de garantia, por não ter descontos suficientes 

para a Segurança Social, (requisito essencial para que lhe seja atribuída a pensão 

de velhice), poderá, em todo o caso, requerer a chamada pensão social de velhice. 

Esta pensão consta num valor monetário, pago mensalmente às pessoas de idade 

igual ou superior à idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de 

segurança social, isto é, de idade igual ou superior a 66 (sessenta e seis) anos.  

 

 

 

                                                           
58

 Legislação aplicável: 

 Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro - Cria o indexante dos apoios sociais e novas regras 
de atualização das pensões e outras prestações sociais do sistema de Segurança Social. 

 Portaria n.º 1458/2009 - Estabelece as normas de execução da atualização transitória das 
pensões e de outras prestações sociais atribuídas pelo sistema de Segurança Social e das 
pensões do regime de proteção social convergente para o ano de 2010 e revoga a Portaria 
n.º 1514/2008, de 24 de dezembro. 

 Portaria n.º 1035/2009 - Aprova os formulários de requerimento destinados aos antigos 
combatentes para efeitos de contagem do tempo de serviço militar. 

 Lei n.º 3/2009 - Regula os efeitos jurídicos dos períodos de prestação de serviço militar de 
antigos combatentes para efeitos de atribuição dos benefícios previstos nas Lei n.º 9/2002, 
de 11 de fevereiro, e Lei n.º 21/2004, de 5 de junho. 

 Lei n.º21/2004 - Altera o âmbito de aplicação pessoal da Lei n.º 9/2002, de 11 de fevereiro, 
que regula o regime jurídico dos períodos de prestação de serviço militar de ex-
combatentes, para efeitos de aposentação e reforma. 

 Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro - Orçamento Estado para 2014 
 Portaria n.º 378-B/2013, de 31 de dezembro - Atualiza as pensões mínimas do regime 

geral da segurança social para o ano de 2014 e revoga a Portaria n.º 432-A/2012, de 31 de 
Dezembro. 

 Decreto-Lei n.º 167-E/2013, de 31 de dezembro - Altera o regime jurídico de proteção 
social nas eventualidades de invalidez e velhice do regime geral de segurança social. 

 Decreto-Lei n.º 265/99, de 14 de julho - Procede à criação de uma nova prestação 
destinada a complementar a proteção concedida aos pensionistas de invalidez, velhice e 
sobrevivência dos regimes de Segurança Social em situação de dependência. 

 Decreto-Lei n.º 329/93, de 25 de setembro - Estabelece o regime de proteção na velhice e 
na invalidez dos beneficiários do regime geral de Segurança Social. 

 Decreto-Lei n.º 141/91, de 10 de abril - Estabelece as condições de acumulação das 
pensões dos regimes contributivos de Segurança Social entre si, com pensões de outros 
regimes de proteção social de enquadramento obrigatório e com pensões de regimes não 
contributivos ou equiparados 
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U. Condições de Atribuição 
 

Ainda que as exigências para a atribuição deste benefício sejam menores do que as 

relativas à pensão de velhice, os cidadãos que pretendam beneficiar da pensão 

social de velhice devem preencher os seguintes requisitos: 

a) Ser cidadão português, residente em Portugal e não estar abrangido por 

qualquer sistema de proteção social obrigatória. 

b) Ser cidadão de algum dos Países da União Europeia, Cabo Verde, Canadá, 

Austrália ou ser cidadão brasileiro a quem tenha sido atribuído o estatuto 

de igualdade de direitos, residente em Portugal e não esteja abrangido por 

qualquer sistema de proteção social obrigatório;  

c) No caso de serem abrangidos por um sistema de proteção social 

obrigatória, não ter completado o período mínimo de contribuições exigido 

para a concessão de uma pensão ou esta ser de valor mensal inferior ao da 

pensão social.  

d) O cidadão requerente deverá ter 66 (sessenta e seis) anos;  

e) Não possuir rendimentos mensais, anteriores aos descontos, superiores a 

40% do Indexante de Apoios Sociais, isto é, € 167,69 por mês. 

f) Caso esteja em causa um casal então, juntos, não podem ter rendimentos 

mensais, antes dos descontos, superiores a 60% do Indexante de Apoios 

Sociais, isto é, € 251,53 por mês. 

 

V. Como Requerer  
 

A pensão social de velhice deve ser requerida junto do serviço de atendimento da 

Segurança Social da zona de residência do cidadão candidato.  
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Para tal, o candidato deverá entregar o Requerimento de Pensão Social de Velhice 

– Formulário da Segurança Social - RP5002-DGSS59 - devidamente preenchido e 

instruído com as cópias dos seguintes documentos: 

 Cartão da Segurança Social;  

 Cartão de outro sistema de proteção social, nacional ou estrangeiro, em que 

estejam inscritos; 

 Documento de identificação válido (cartão de cidadão, bilhete de 

identidade, certidão do registo civil ou passaporte);  

 Cartão de contribuinte;  

 Declaração de IRS do ano anterior; 

 Documento comprovativo do valor do património imobiliário, se existir 

(caderneta predial, certidão de teor matricial ou, na sua falta, documento 

comprovativo de que o imóvel é seu); 

 Boletim de identificação dos elementos do agregado familiar – cidadãos 

estrangeiros – RV1014 (se não forem portugueses nem tiverem NISS – 

Número de Identificação da Segurança Social); 

 Título válido de residência legal, passado pelo Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (se forem refugiados ou apátridas); 

 Fotocópia de documento de identificação válido – cartão de cidadão, bilhete 

de identidade, certidão do registo civil ou passaporte da pessoa que assinou 

o formulário (caso a pessoa que faz o pedido não saiba ou não possa 

assinar); 

e 

 Se pretender receber a pensão social de velhice por transferência bancária, 

deve entregar um documento comprovativo do Número de Identificação 

Bancária que identifique o candidato como titular da conta. 

 

 

                                                           
59

 Disponível em: http://www4.seg-social.pt/documents/10152/21738/RP_5002_DGSS 
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Requerimento de Pensão Social de Velhice 
Formulário- RP 5002/2012 DGSS 
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X. Pensões de velhice e jurisprudência constitucional 
 

Devido à crise que tem reinado sobre o nosso país, que fez inclusivamente com que 

ilustres autores fizessem referência a uma consequente “Constituição de crise”, o 

tópico das pensões de velhice tem sido alvo de novas e diferentes abordagens 

constitucionais.  

Entende o referido autor que, em situações como estas, encontramo-nos perante 

uma Constituição prima facie, cujos princípios não são mais os de "liberdade, 

igualdade, fraternidade", mas antes de "igualdade, proporcionalidade, confiança"60. 

São estes novos princípios que servem de instrumentos de ponderação e 

otimização na apreciação da constitucionalidade das normas legislativas e 

permitem uma maior flexibilidade ao legislador ordinário. 

Já o Prof. Jorge Reis Novais entende que o direito à pensão de velhice “encontra 

consagração constitucional expressa, direta e específica”61, enquanto subjacente ao 

direito fundamental à Segurança Social (artigo 60º CRP), e ao direito fundamental 

à segurança económica das pessoas idosas (artigo 72º CRP). Esclarece o ilustre 

Professor que “Ser direito fundamental tem que significar ser resistente à lei, mas sê-

lo em toda a sua extensão e não apenas num indefinido conteúdo essencial ou num 

referido mínimo exigido pela dignidade da pessoa humana ou pela consciência 

jurídica universal, como sói dizer-se redutoramente na linguagem petrificada 

daquelas doutrina e jurisprudência.”62 

Encontramos então duas posições quiçá opostas que nos levam a perguntar, afinal, 

o que fica constitucionalmente assegurado em tempos de crise. Consta então saber 

qual o grau de maleabilidade do “direito à pensão de velhice” no âmbito da nossa 

Constituição. 

 

Breve análise da jurisprudência constitucional 

Relativamente às questões de constitucionalidade suscitadas a propósito da 

pensão de velhice63, é possível traçar o seguinte sumário relativamente às normas 

legislativas afetas à fiscalização do tribunal constitucional64:  

a) A extração de duas prestações: subsídios de férias e de natal, 

referentes aos 13º e 14º meses os pensionistas e reformados cuja 

                                                           
60

 ibidem 
61

 JORGE REIS NOVAIS, O Direito Fundamental à pensão de reforma em situação de emergência 
financeira, e-pública, número 1, Janeiro de 2014, parágrafo 1, primeiro ponto, disponível em: http://e-
publica.pt/constituicaoprimafacie.html 
62

 Op. cit, alínea b, ponto 1 
63

 Segmento elaborado pela Dra. Beatriz Esperança. 
64

 Pontos enunciados por JORGE REIS NOVAIS, op.cit., parte II, ponto 2.  
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pensão fosse superior a 1100 € e redução parcelar dessas prestações 

aos que auferissem pensões superiores a 600 €, no Orçamento do 

Estado para 2012; 

b) Uma redução de 90% de uma prestação mensal (subsídio de férias, 

14º mês) a quem auferisse pensões de valor superior a 1100 € e 

redução parcelar de uma prestação mensal a quem auferisse pensões 

de valor superior a 600 €, no Orçamento do Estado para 2013; 

c) A instituição de uma contribuição extraordinária de solidariedade 

(CES) no Orçamento de Estado para 201365; 

d) A redução em 10% e alteração do método de cálculo com 

consequências equivalentes nas pensões pagas pela Caixa Geral de 

Aposentações, para entrar em vigor no Orçamento do Estado para 

2014; 

e) Alargamento da incidência e aumento da CES no orçamento 

retificativo para 2014 

No Acórdão enunciado no primeiro ponto, Acórdão n.º 353/2012, o Tribunal 

declarou as normas constantes dos artigos 21.º e 25.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 

de dezembro inconstitucionais com força obrigatória geral através da invocação do 

“princípio da igualdade, na dimensão da igualdade na repartição dos encargos 

públicos, consagrado no artigo 13.º da Constituição.”. 

No segundo ponto, o Acórdão, n.º187/2013, veio na sua decisão chumbar os 

artigos 77º66 e 78º da Lei n.º 66-B/2012 - Orçamento de Estado para 2012 -, 

relativas à tributação dos reformados e pensionistas. Neste ponto suscitou-se uma 

questão de violação do princípio da igualdade.  

Estava em causa a aferição da capacidade contributiva ser realizada, seguindo o 

disposto do artigo 104º, n.º1 da Constituição da República Portuguesa, pela 

aferição de cada sujeito ou agregado familiar, no seu rendimento e necessidades. 

Integrando a suspensão do valor de 90% do subsídio de férias o conceito material 

de tributação fiscal sobre o rendimento pessoal dos reformados, registar-se-á que 

estes são discriminados negativamente em termos de esforço tributário em face de 

                                                           
65 A CES já fora instituída no orçamento de 2011, taxa de 10% aplicável às pensões de valor 
superior a 5000 € na parte que excedesse esse montante. No entanto as questões de 
constitucionalidade apenas foram suscitadas relativamente ao Orçamento de 2013. Para mais 
informações sobre o tema específico da CES poderá consultar-se o artigo de LUÍS PEREIRA 
COUTINHO, A  Convergência das pensões como questão política, igualmente na revista E-Pública, 
disponsível aqui: http://e-publica.pt/convergenciapensoes.html  
66 O art. 77º, n.º1 referia “Durante a vigência do PAEF, como medida excecional de estabilidade 
orçamental, é suspenso o pagamento de 90% do subsídio de férias ou quaisquer prestações 
correspondentes ao 14.º mês, pagas pela CGA, IP., pelo Centro Nacional de Pensões (...)aos 
aposentados, reformados, pré-aposentados ou equiparados cuja pensão mensal seja superior a e 1 
100”. 

http://e-publica.pt/convergenciapensoes.html
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outras categorias de cidadãos, nomeadamente dos trabalhadores no ativo do setor 

privado67.  

No caso dos trabalhadores do sector público, explica o Tribunal, poderá ser 

invocada uma certa justificação com base no critério do "recebimento por verbas 

públicas"68.  

Contudo, no caso dos reformados, este critério não poderá ser aplicado, dado que 

as pensões recebidas tiveram como contrapartida as contribuições que os mesmos, 

com as entidades empregadoras, efetuaram para a Segurança Social durante o seu 

tempo de trabalho.  

Encontramo-nos, pois, perante uma desconsideração do princípio da capacidade 

contributiva que poderá inobservar os limites do princípio da proibição do 

excesso, extraído da conjugação das normas do artigo 13° e do n.º 1 do artigo 104°, 

com a norma do n.º 2 do artigo 18° da Constituição da República.  

Por outro lado, não foi já declarada inconstitucional a denominada “taxa de 

solidariedade” sobre as pensões, presente nas normas explanas nos artigos 27.º, 

45.º, 78.º, 186.º, na parte em que altera os artigos 68.º, 78.º e 85.º e adita o artigo 

68.º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e 187.º 

da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.  

Neste caso, o Tribunal Constitucional analisa a questão integrando-a no âmbito de 

uma “margem de livre conformação que cabe ao legislador democrático na 

prossecução das políticas públicas” 69 , já não se entendendo haver 

inconstitucionalidade por força da violação do princípio da confiança e proibição 

do excesso. Não cumpre, porém, nesta sede, discutir a validade desta decisão.  

No Acórdão n.º 862/2013 a questão principal dizia respeito à redução em 10% das 

pensões em pagamento da responsabilidade da Caixa Geral de Aposentações de 

valor ilíquido superior a 600 €, afetando os pensionistas da Função Pública 

inscritos até 1993, cuja pensão havia sido fixada e atribuída antes da entrada em 

vigor do novo regime de convergência de 2005.  

Neste acórdão, o Tribunal Constitucional apoiou-se na violação do princípio da 

proteção da confiança, referindo, em jeito de conclusão que “a redução e recálculo 

do montante das pensões dos atuais beneficiários, com efeitos imediatos, é uma 

medida que afecta desproporcionadamente o princípio constitucional da proteção da 

confiança ínsito no princípio do Estado de Direito democrático plasmado no artigo 

2.º da Constituição da República Portuguesa.”70  

                                                           
67 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 187/2013, ponto 27 
68

 Op. cit., parágrafo 28 
69

 JORGE REIS NOVAIS, op. cit, ponto 2.2, alínea c 
70

 Acórdão n.º 863/2013, parágrafo 45 
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De acordo com Vitalino Canas, o princípio da confiança trata-se de uma “norma-

princípio” com fundamento na raiz do Estado de Direito71, nomeadamente no 

artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, tal como é igualmente 

defendido neste Acórdão. 

As posições do Tribunal Constitucional podem ser criticáveis por ficarem talvez 

aquém do que seria exigível num Estado de Direito Democrático. Assim se entende 

uma vez que nunca referem diretamente a existência de um direito à pensão.  

Y. Legislação aplicável 
 

1) Constituição da República Portuguesa. 

  

2) Decreto-Lei n.º 167-E/2013, de 31 de dezembro – No desenvolvimento do 

regime estabelecido pela Lei n.º4/2007 de 16 de janeiro, alterada pela Lei n.º 83-

A/2013, de 30 de dezembro vem alterar o Decreto-Lei n.º 187/2007 de 10 de maio 

acerca do regime jurídico de proteção nas eventualidades invalidez e velhice do 

regime geral de segurança social.  

 

3) Lei n.º 83-A/2013 de 30 de dezembro - Define as bases gerais em que assenta o 

sistema de segurança social, bem como as iniciativas particulares de fins análogos. 

 

4) Decreto-lei N.º 187/2007 de 10 de maio - No desenvolvimento da Lei n.º 4/2007 

de 16 de janeiro, aprova o regime de proteção nas eventualidades invalidez e 

velhice dos beneficiários do regime geral de Segurança Social. 

 

5) Decreto-lei n.º 85-A/2012 de 5 de abril - Suspende o regime de flexibilização da 

idade de acesso à pensão de reforma por antecipação, constante do Decreto-Lei n.º 

187/2007, de 10 de maio, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, 

de 31 de dezembro, salvaguardando a situação dos desempregados de longa 

duração. 

 

6) Decreto-lei n.º220/2006, parcialmente alterado pelo Decreto-Lei n.º 64/2012 

- Estabelece o regime jurídico de proteção social da eventualidade de desemprego 

dos trabalhadores por conta de outrem e revoga os Decretos-Leis n.ºs 119/99, de 

14 de Abril, e 84/2003, de 24 de Abril  

                                                           
71

 VITALINO CANAS, op.cit., ponto 3 
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7) Portaria 378-G/2013, de 31 de Dezembro – Define o fator de sustentabilidade e 

idade normal de acesso à pensão de velhice para os anos de 2014 e 2015. 

 

8) Portaria n.º 241/2012 de 10 de agosto - Determina os valores dos coeficientes de 

revalorização das remunerações que servem de base de cálculo das pensões de 

invalidez e velhice do regime geral de segurança social, do regime do seguro social 

voluntário e das pensões de aposentação e reforma do regime de proteção social 

convergente e revoga a Portaria n.º 246/2011, de 22 de junho. 

 

9) Portaria n.º 1035/2009 de 11 de setembro - Aprova os formulários de 

requerimento destinados aos antigos combatentes para efeitos de contagem do 

tempo de serviço militar. 

 

10) Lei n.º 3/2009 de 13 de janeiro - Regula os efeitos jurídicos dos períodos de 

prestação de serviço militar de antigos combatentes para efeitos de atribuição dos 

benefícios previstos nas Leis n.º 9/2002, de 11 de fevereiro, e n.º 21/2004, de 5 de 

junho. 

 

11) Portaria 18 de Dezembro de 1975 - Estabelece as condições de reforma dos 

trabalhadores inscritos marítimos da marinha de comércio de longo curso. 

 

12) Lei n.º 21/2004 de 5 de junho - Altera o âmbito de aplicação pessoal da Lei n.º 

9/2002, de 11 de fevereiro, que regula o regime jurídico dos períodos de prestação 

de serviço militar de ex-combatentes, para efeitos de aposentação e reforma. 

 

13) Lei n.º 9/2002 de 11 de fevereiro - Regime jurídico dos períodos de prestação 

de serviço militar de ex-combatentes, para efeitos de aposentação e reforma. 

 

14) Decreto n.º 486/73 de 27 de setembro - Altera a redação de vários artigos do 

Regulamento Geral das Caixas Sindicais de Previdência, aprovado pelo Decreto n.º 

45266, de 23 de Setembro de 1963. 

 

15) Decreto n.º 45266/63 de 23 de setembro - Promulga o Regulamento Geral das 

Caixas Sindicais de Previdência. 
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16) Decreto-lei N.º 438/99 de 29 de outubro - Altera o Decreto-Lei n.º 311/97, de 

13 de novembro, que permite a contagem de tempo de serviço militar obrigatório 

prestado em condições especiais de dificuldade ou de perigo por parte de 

beneficiários do sistema de segurança social, para efeitos de bonificação de pensão. 

 

17) Decreto-lei N.º 311/97 de 13 de novembro - Permite a bonificação do tempo de 

serviço militar obrigatório prestado em condições especiais de dificuldade ou de 

perigo por parte dos beneficiários abrangidos pelo regime geral de segurança 

social. 

 

18) Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro - Orçamento Estado para 2014. 

 

19) Portaria n.º 378-B/2013, de 31 de dezembro - Atualiza as pensões mínimas do 

regime geral da Segurança Social para o ano de 2014 e revoga a Portaria n.º 432-

A/2012, de 31 de dezembro. 

 

20) Portaria n.º 378-G/2013 - Estabelece o fator de sustentabilidade a aplicar ao 

cálculo das pensões iniciadas em 2013 

 

21) Decreto-lei n.º 3/2013 de 10 de janeiro - Determina que durante o ano de 2013 o 

pagamento do montante adicional das pensões de invalidez, velhice e 

sobrevivência atribuídas pelo sistema de Segurança Social, referente ao mês de 

dezembro, relativamente aos pensionistas cuja soma das pensões seja igual ou 

superior a € 600 (seiscentos euros), e do subsídio de Natal dos aposentados, 

reformados e demais pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, seja efetuado 

em duodécimos. 

 

22) Declaração de retificação n.º 2/2013 - Retifica o Decreto-Lei n.º 3/2013, de 10 

de janeiro, do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, que determina 

que durante o ano de 2013 o pagamento do montante adicional das pensões de 

invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pelo sistema de Segurança Social, 

referente ao mês de dezembro, relativamente aos pensionistas cuja soma das 

pensões seja igual ou superior a (euro) 600, e do subsídio de Natal dos 

aposentados, reformados e demais pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, 

seja efetuado em duodécimos, publicado no Diário da República n.º 7, 1.ª série, de 

10 de janeiro de 2013. 
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23) Decreto-lei n.º 13/2013 de 25 de janeiro, parcialmente alterado pelo 

Decreto-Lei 167-E/2013 - Altera os regimes jurídicos de proteção social no 

desemprego, morte, dependência, rendimento social de inserção, complemento 

solidário para idosos e complemento por cônjuge a cargo, do sistema de Segurança 

Social. 

 

24) Decreto legislativo regional n.º 12/93/M - Regula a atividade das bordadeiras 

de casa da Região Autónoma da Madeira. 

 

25) Decreto legislativo regional n.º 9/97/A - Regulamenta a Lei n.º 32/96, de 16 de 

agosto (atribuição de pensão extraordinária aos trabalhadores abrangidos por 

acordos internacionais na Região Autónoma dos Açores). 

 

26) Lei n.º 14/98 de 20 de março - Antecipação da idade da reforma para as 

bordadeiras da Madeira. 

 

27) Decreto-lei n.º 55/99 de 26 de fevereiro - Regulamenta a Lei n.º 14/98, de 20 

de Março, onde se consagra o direito de antecipação da idade de pensão de velhice 

das bordadeiras de casa da Madeira 

 

28) Decreto-lei n.º155/2009 - Regula, no âmbito do regime geral da segurança 

social, as condições de acesso à pensão antecipada de velhice dos controladores de 

tráfego aéreo beneficiários da segurança social. 

 

29) Declaração de retificação n.º 64/2009 - Retifica o Decreto-Lei n.º 155/2009, de 

9 de Julho, do MTSS, que regula as condições de acesso à pensão antecipada de 

velhice dos controladores de tráfego aéreo beneficiários da Segurança Social. 

 

30) Decreto-lei N.º 482/99 de 9 de novembro - Estabelece regras de antecipação da 

idade de acesso à pensão por velhice aos profissionais do bailado clássico ou 

contemporâneo. 

 

31) Despacho conjunto n.º 704/2000 de 5 de julho - Designa o Instituto Português 

das Artes e do Espetáculo para comprovação, por declaração autenticada, dos 
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períodos de exercício a tempo inteiro, da profissão no bailado clássico ou 

contemporâneo. 

 

32) Decreto regulamentar n.º 40/86 de 12 de setembro - Determina que os 

trabalhadores inscritos marítimos que exerçam atividades na pesca, possam 

antecipar a idade de acesso às pensões de velhice. 

 

33) Decreto regulamentar n.º 2/98 de 4 de fevereiro - Altera o artigo 10.º do 

Decreto Regulamentar n.º 40/86, de 12 de setembro (Determina que os 

trabalhadores inscritos marítimos que exerçam atividades na pesca, possam 

antecipar a idade de acesso às pensões de velhice). 

 

34) Portaria n.º 129/2001 de 27 de fevereiro - Garante o recurso, a título 

subsidiário, à unificação dos períodos contributivos dos trabalhadores inscritos 

marítimos, correspondentes à atividade exercida na marinha de comércio de longo 

curso, de cabotagem e costeira e à atividade exercida, pelos mesmos, na pesca, 

sempre que tal se mostre necessário para efeitos de antecipação da idade de 

acesso à pensão, quer de velhice, quer por desgaste físico.  

 

35) Portaria n.º 804/77 de 31 de dezembro - Dá nova redação aos pontos 1 e 3 da 

portaria de 18 de dezembro de 1975 do Ministério dos Assuntos Sociais, que 

estabelece as condições de reforma dos trabalhadores inscritos marítimos da 

marinha de comércio de longo curso. 

 

36) Decreto-lei N.º 195/95 de 28 de julho- Estabelece o regime jurídico específico 

da Segurança Social dos trabalhadores das minas.  

 

37) Portaria n.º 281/2013, de 28 de agosto - Determina os valores dos coeficientes 

de revalorização das remunerações que servem de base de cálculo das pensões de 

invalidez e velhice do regime geral de Segurança Social, do regime do seguro social 

voluntário e das pensões de aposentação e reforma do regime de proteção social 

convergente. 

 

38) Portaria n.º 1458/2009, de 31 de janeiro - Estabelece as normas de execução 

da atualização transitória das pensões e de outras prestações sociais atribuídas 

pelo sistema de Segurança Social e das pensões do regime de proteção social 
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convergente para o ano de 2010 e revoga a Portaria n.º 1514/2008, de 24 de 

dezembro. 
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