
 

 

 

COMUNICADO SNQTB N.º 24/2022 

 

COMPLEMENTO EXCECIONAL A PENSIONISTAS: 
PCP PROPÔS ADITAMENTO AO ORÇAMENTO DO ESTADO E 

SNQTB REUNIU COM O GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO 
 

 
O SNQTB continua a promover iniciativas para que seja feita justiça aos bancários reformados que 
foram indevidamente excluídos da atribuição do complemento excecional a pensionistas. Nesse 
contexto, informamos que o Sindicato tem vindo a contactar e a realizar reuniões com vários 
Grupos Parlamentares da Assembleia da República. 
 
Na sequência da nossa reunião com o Grupo Parlamentar do PCP, realizada no dia 11 de 
novembro, este Grupo Parlamentar entregou uma proposta de aditamento ao 
Orçamento do Estado (OE) para 2023 (atualmente em discussão e votação na especialidade) 
de modo que todos os pensionistas sejam considerados elegíveis para receberem o 
complemento excecional, independentemente da entidade pagadora das respetivas 
pensões. 
 
Ou seja, o PCP propôs um aditamento ao OE para que o complemento excecional a 
pensionistas seja atribuído a todos os bancários reformados. O SNQTB saúda esta 
iniciativa e acompanhará com todo o interesse a respetiva votação na Assembleia da República. 
 
Além disso, o Sindicato dirigiu diversas comunicações ao Governo, nomeadamente dando 
conhecimento do parecer do reputado constitucionalista Prof. Rui Medeiros. 

Na sequência dessas comunicações e iniciativas, o SNQTB reuniu-se hoje com o Gabinete de 
Sua Excelência o Primeiro-Ministro, tendo sido partilhada informação e manifestada a 
nossa posição de princípio. 

Neste encontro, que decorreu em S. Bento, procurou-se também sensibilizar o Governo para 
que, sem mais demoras e de forma justa, todos os bancários reformados recebam 
também o complemento excecional a pensionistas. 

Continuaremos a tomar todas medidas necessárias para defesa dos nossos sócios. 

 
Lisboa, 22 de novembro de 2022. 

 

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