
 

 
 

Comunicado SNQTB n.º 32/2021 
 
 
CÁLCULO DAS PENSÕES DE REFORMA DOS BANCÁRIOS: UM 

COMBATE ANTIGO, UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA! 
 

Ao longo dos tempos, o SNQTB, através do DJUCL - Departamento Jurídico e de Contencioso 
Laboral, tem vindo a representar sócios em múltiplas ações judiciais relativas ao cálculo das 
pensões de reforma dos bancários. 
 
Como é sabido, vários Bancos têm vindo a adotar um método de cálculo relativo ao acerto entre 
a pensão de reforma a pagar pelo fundo de pensões e a pensão a pagar pela Segurança Social, 
cálculo esse que redunda(va) em injustificado prejuízo dos bancários reformados. 
 
As diversas instâncias judiciais (Tribunais de 1.ª Instância, Tribunais da Relação, Supremo 
Tribunal de Justiça e Tribunal Constitucional) têm vindo a decidir no sentido de que à repartição 
da pensão de reforma da Segurança Social se aplica a regra da proporcionalidade direta. 
Efetivamente, o SNQTB tem vindo a obter decisões judiciais favoráveis nestas ações judiciais, as 
quais foram sendo intentadas desde 2017. 
 
Esta é uma matéria jurídica que tem vindo a ser decidida de modo uniforme e consolidado, em 
múltiplas sentenças e acórdãos proferidos no mesmo sentido, que se espera os Bancos cumpram, 
não só nos casos individuais, mas de forma transversal. 
 
O SNQTB representou e continua a representar sócios em várias dezenas de processos desta 
natureza contra vários Bancos (Banco BPI, Banco Santander, Banco Montepio e novobanco) em 
defesa dos direitos dos bancários reformados. 
 
Este Sindicato continuará a pugnar para que os direitos dos bancários reformados sejam 
respeitados e lhe seja feita a merecida Justiça. Os nossos sócios podem continuar a contar com 
o SNQTB! 
 
Lisboa, 17 de dezembro de 2021 
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