
 

 

 

COMUNICADO SNQTB N.º 1/2023 
 

 
COMPLEMENTO EXCECIONAL A PENSIONISTAS 

INICIATIVAS DO SNQTB COMEÇAM A TER EFEITO 
 

O SNQTB, desde a primeira hora, tem vindo a promover várias iniciativas para que seja feita a devida 
justiça aos bancários reformados que foram indevidamente excluídos da atribuição do complemento 

excecional a pensionistas. 
 

Nesse âmbito, foram tomadas diversas diligências junto do Presidente da República, Primeiro-

Ministro, Assembleia da República, Grupos Parlamentares, líderes dos Partidos Políticos e Provedoria 
de Justiça. 

 
As iniciativas e diligências do SNQTB começa a produzir resultados. Efetivamente: 

 

Após a reunião com o Gabinete do Primeiro-Ministro, realizada em 22 de novembro de 2022 e 
mencionada no Comunicado n.º 24/2022 do SNQTB (disponível em www.snqtb.pt) o Governo, por 

via do Ministério das Finanças, veio agora reconhecer a justiça que é devida aos bancários 
reformados quanto à atribuição do complemento excecional a pensionistas, o que, naturalmente, se 

saúda. 
 

Por seu turno, na sequência a apresentação de uma petição pública (com o n.º 83/XV/1) junto da 

Assembleia da República, contando com o impressionante número de 8.857 assinaturas, foi 
recentemente agendada a audição parlamentar do SNQTB, a realizar no próximo dia 11 de janeiro 

de 2023, pelas 14 horas. 
 

Nesta medida, esta petição será assim devidamente discutida e votada na Assembleia da República, 

iniciativa esta inequivocamente relevante para a recente tomada de posição do Governo. 
 

Recordamos ainda que se encontra em apreciação o requerimento apresentado pelo SNQTB na 
Provedoria de Justiça, com vista à fiscalização sucessiva da constitucionalidade do n.º 2 e 3 do art. 

4.º do Decreto-Lei n.º 57-C/2022, suportado pelo douto Parecer do Professor Rui Medeiros. 

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

devida atribuição do complemento excecional a pensionistas.  
 

Lisboa, 2 de janeiro de 2023. 
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