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Quem somos?

O ComparaJá.pt é uma plataforma online sem custos e 
imparcial de comparação e análise de produtos de bancários 
e serviços de telecomunicações e energia que oferece 
aos utilizadores a possibilidade de identificar e de adquirir 
a solução mais adequada às suas necessidades, com 
poupanças significativas de tempo e dinheiro, de forma 
rápida e simples.

Nos comparadores do ComparaJá.pt as famílias portuguesas 
podem simular todas as ofertas de crédito à habitação, 
crédito pessoal, cartões de crédito e depósitos a prazo, 
bem como de pacotes de telecomunicações e tarifários de 
eletricidade e gás natural, existentes no mercado e aderir, 
diretamente ou com o acompanhamento personalizado da 
equipa de Apoio ao Cliente, à oferta mais vantajosa.

Fundado no início de 2015, este projeto nasceu incubado 
na Startup Lisboa e já captou a atenção de reconhecidos 
investidores internacionais devido à sua abordagem 
disruptiva ao setor financeiro, tendo inclusivamente sido 
incluído nos últimos anos em reputados rankings nacionais e 
internacionais

Como marcamos a diferença no mercado?

Sem qualquer custo ou compromisso, o ComparaJá.
pt recolhe as melhores propostas de entre as várias 
instituições de crédito, operadoras de telecomunicações e 
comercializadores de energia, poupando tempo e dinheiro 
aos seus utilizadores que, desta forma, não precisarão de 
andar de balcão em balcão e que assim beneficiam do 
acesso a ofertas exclusivas. Estes são os nossos princípios.

Com o apoio da equipa do ComparaJá.pt o processo 
de aprovação do crédito ou de instalação do serviço de 
telecomunicações torna-se muito menos burocrático e mais 
transparente, garantindo ao utilizador uma escolha mais 
informada.

Complementarmente, e com o intuito de ajudar os 
consumidores portugueses a tomarem decisões informadas 
acerca dos diferentes aspetos da sua vida financeira, desde 
a aplicação de poupanças ou recurso ao crédito à gestão dos 
rendimentos mensais, a equipa do ComparaJá.pt desenvolve 
diariamente conteúdos informativos com livre acesso através 
do seu blog.

Sobre o ComparaJá.pt
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http://comparaja.pt
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Reforma

1.1 - Introdução à Reforma

O que é a reforma?

A reforma ou pensão de velhice é um valor pago 
mensalmente com o objetivo de substituir as remunerações 
de trabalho depois da vida ativa. 

Qual a idade da reforma e quem tem direito?

Têm direito à reforma os seguintes beneficiários que tenham 
contado com pelo menos 15 anos de descontos para a 
Segurança Social e tenham completado 66 anos e 7 meses 
em 2022 (idade normal de acesso à reforma):

• Trabalhadores independentes;

• Trabalhadores por conta de outrem;

• Membros de órgãos estatutários de pessoas coletivas;

• Trabalhadores do serviço doméstico;

• Beneficiários do Seguro Social Voluntário.

Se for beneficiário do Seguro Social Voluntário pode usufruir 
da reforma apenas com 12 anos (144 meses) de descontos 
para a Segurança Social.

No entanto, em algumas situações pode ter direito a esta 
pensão antecipadamente mesmo não tendo completado a 
idade da reforma.

Quais os anos que contam para a reforma?
Os anos de descontos que precisa de acumular para ter 
acesso à reforma é o período designado como prazo de 
garantia. Os anos civis são contabilizados de maneira 
diferente dependendo do período no qual descontou para os 
regimes de proteção social.

Até ao dia 31 de dezembro de 1993, um ano civil para o prazo 
de garantia correspondia aos 12 meses, no entanto, desde o 
dia 1 de janeiro de 1994, um ano de descontos corresponde a 
um conjunto de 120 dias de remunerações.

1
Não se esqueça

Em 2023 a idade normal de acesso à reforma vai diminuir, 
passando a ser de 66 anos e 4 meses.



6

1.2 - Reforma Antecipada

Em que consistem os regimes de reforma 
antecipada?
Os regimes de reforma antecipada, cuja implementação 
teve início em 2019, tiveram como objetivo aligeirar as 
penalizações impostas aos pensionistas. Esta legislação 
visou valorizar as carreiras contributivas, permitindo que 
cada trabalhador possa, em função da sua própria carreira 
profissional, adequar a sua idade de reforma.

Foi criado o conceito de idade pessoal de reforma, que 
permite que trabalhadores com longas carreiras se reformem 
antes da idade prevista por lei (atualmente definida nos 66 
anos e sete meses) e deixem de ser penalizados com o fator 
sustentabilidade.

Existe ainda o regime normal de acesso à reforma 
antecipada, para todos os contribuintes que não reúnam as 
condições necessárias para os outros regimes e queiram 
também pedir a reforma antecipada.

Nestas condições, o valor da reforma será duplamente 
penalizado, tanto pelo fator de sustentabilidade (14,06% em 
2022) como pela taxa de redução de pensão (0,5% por cada 
mês de antecipação).

Isto significa que todos os anos em que trabalhou, pelo 
menos, 120 dias, contam como um ano de descontos. 
Se tiver vários anos em que não contabilizou o número de 
dias obrigatório, pode acumular esses diferentes períodos até 
completar um ano civil.

Quem nunca descontou tem direito a reforma?
Os beneficiários que nunca descontaram para a Segurança 
Social ou que não apresentam anos suficientes de 
descontos para terem direito à reforma ou ainda que não 
estão abrangidos por qualquer sistema de proteção social 
obrigatória, podem usufruir da pensão social de velhice.
 
Para poder usufruir desta pensão não pode ter rendimentos 
mensais que ultrapassem os valores limite que, em 2022, são 
de 177,28€ para beneficiários isolados e 265,92€ para casais, 
que correspondem a 40% e 60% do Indexante de Apoios 
Sociais, respetivamente.
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Como calcular a “idade pessoal de reforma”?

A “idade pessoal de reforma” é calculada com base nos anos 
de descontos que fez, ou seja, para calculá-la deve subtrair 
à idade normal de acesso à pensão (66 anos e 7 meses, em 
2022) quatro meses por cada ano além dos 40 na carreira 
contributiva.

Por exemplo, imagine que tem 42 anos de descontos. Uma 
vez que tem dois anos a mais dos 40, pode reduzir à idade 
normal de acesso à pensão oito meses, pelo que a sua 
“idade pessoal de reforma” será aos 65 anos e 11 meses.

Quais as condições para ter acesso?
Segundo o Guia Prático da Pensão de Velhice disponibilizado 
pela Segurança Social, para ter acesso à reforma antecipada 
tem de cumprir, pelo menos, um dos seguintes requisitos:

• Ter 60 anos ou mais de idade e 40 anos ou mais 
de descontos (antecipação pelo novo regime de 
flexibilização ou pelo antigo regime de flexibilização em 
vigor a 31 de dezembro de 2018);

• Ter 60 anos ou mais de idade e uma carreira de 46 anos 
ou mais de descontos (antecipação pelo regime das 
carreiras muito longas);

• Estar numa situação de desemprego involuntário de longa 
duração;

• Ter uma atividade profissional de natureza penosa ou 
desgastante;

• Estar abrangido por medidas de proteção específicas.

Quais são as penalizações dos regimes da reforma 
antecipada?
Em 2019 entrou em vigor o regime de flexibilização das 
reformas, que consistiu na eliminação da penalização pelo 
fator de sustentabilidade para contribuintes que peçam 
a reforma antecipada aos 60 anos de idade e tenham 
completado, pelo menos, 40 anos de descontos, sendo 
apenas aplicado o corte de 0,5% por cada mês que falte para 
a idade normal de acesso à reforma ou para a sua idade 
pessoal de reforma.

No corrente ano de 2022, o regime de flexibilização continua 
em vigor, tal como o regime de antecipação por carreiras 

O que é o fator de sustentabilidade?

É uma penalização aplicada desde 2008 a todas as novas 
pensões. Em 2014 sofreu uma atualização passando a ser 
aplicada apenas às pensões atribuídas antes da idade 
normal de acesso à reforma. No entanto, em 2019 deixou 
de ser aplicada aos beneficiários com longas carreiras 
contributivas.

https://www.google.com/url?q=http://www.seg-social.pt/documents/10152/14521673/7001_pensao_velhice.pdf/003416f8-5c4e-44e6-a502-844a423a9396&sa=D&source=docs&ust=1663673367973601&usg=AOvVaw1uyOZvyrk6WzESq83J_o2c
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muito longas, que entrou em vigor em janeiro de 2020, e que 
estabelece a possibilidade de pedir a reforma antecipada 
sem sofrer qualquer tipo de penalização, caso apresente uma 
longa carreira contributiva.

Conforme mencionado no nº 1 do artigo 21º-A do Decreto-Lei 
n.º 119/2018 “a antecipação da idade de acesso à pensão de 
velhice, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, consiste 
no direito de acesso à pensão de velhice dos beneficiários 
que à data de início da pensão cumpram os seguintes 
requisitos:

a) Idade igual ou superior a 60 anos e, pelo menos, 48 
anos civis com registo de remunerações relevantes para 
cálculo da pensão;

b) Idade igual ou superior a 60 anos e, pelo menos, 46 
anos civis com registo de remunerações relevantes para 
cálculo da pensão, com início de carreira contributiva 
no regime geral de segurança social ou no regime de 
proteção social convergente em idade inferior a 17 anos.

Para os contribuintes que não cumpram os requisitos 
acima mencionados, é atribuída a penalização do fator de 
sustentabilidade, cujo valor se encontra estabelecido nos 
14,06% em 2022, tal como a taxa de redução da pensão 
correspondente a 0,5% por cada mês de antecipação.

É possível pedir a reforma antecipada por 
desemprego de longa duração?
Em caso de desemprego involuntário há vários anos, pode 
também antecipar o acesso à pensão de velhice. Para 
estar apto a receber a reforma antecipada neste regime 
é necessário que já tenha esgotado as prestações de 
desemprego.

Consoante a sua idade, existem duas situações específicas 
nas quais este pedido pode ser aceite:

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/119-2018-117503935
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/119-2018-117503935
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Pediu o 
subsídio de 
desemprego

Condições

Na data em 
que ficou 

desempregado

Na data em 
que começou 

a receber a 
pensão

Redução 
do valor da 

pensão

A partir de 
1 de janeiro 
de 2007

52 anos ou 
mais;
Pelo menos 
22 anos de 
descontos para 
a Segurança 
Social

57 anos ou 
mais

57 anos ou mais;
Esgotado o subsídio 
de desemprego/
social de 
desemprego (inicial);
Desemprego 
involuntário

62 anos ou mais;
Pelo menos 15 anos 
de descontos;
Esgotado o subsídio 
de desemprego/
social de 
desemprego (inicial);
Desemprego 
involuntário

0,5% por 
cada mês de 
antecipação 
em relação 
aos 62 anos

Sem redução

Para além do valor da redução indicado na tabela, no caso 
do desemprego ser acordado entre ambas as partes, ainda é 
acrescida uma outra penalização adicional e temporária. Esta 
é calculada através da fórmula: 1 – (n x 0,25%). Na equação 
em questão, “n” corresponde ao número de meses de 
antecipação entre os 62 anos e a idade normal de acesso à 
reforma.

Assim que o beneficiário atingir a idade normal de acesso à 
pensão, então essa redução extra deixa de ter efeito.

Como se calculam os efeitos das penalizações?
O caso do Senhor Joaquim

Temos o exemplo do Senhor Joaquim que, aos 62 anos de 
idade já tem uma carreira contributiva de 43 anos. Ao pedir a 
reforma antecipada em 2022, terá de fazer a contagem dos 
meses de antecipação em função da sua idade pessoal de 
reforma.

Uma vez que já tem 3 anos a mais de contribuições para 
além dos 40 anos, o Senhor Joaquim tem direito a 12 meses 
de bonificação (4 meses por cada ano de descontos extra). 
Calculemos a idade pessoal para a sua reforma:

798 meses (66 anos e seis meses) – 12 meses (um 
ano) = 786 meses (65 anos e seis meses)
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De seguida, é necessário calcular a quantos meses de 
antecipação o Senhor Joaquim tem direito. Este cálculo pela 
subtração da sua idade (62 anos) à sua idade pessoal de 
reforma (65 anos e seis meses):

O Senhor Joaquim terá uma antecipação de 42 meses. Para 
se calcular a sua penalização na pensão, multiplica-se os 
meses de antecipação por 0,5:

O Senhor Joaquim terá um corte de 21% na sua pensão caso 
peça a reforma antecipada aos 62 anos de idade.

O caso da D. Idalina e do Senhor Alfredo

A D. Idalina decide reformar-se aos 62 anos e tem 48 anos 

de descontos. Uma vez que apresenta uma longa carreira 
contributiva não é aplicado o fator de redução à pensão 
(0,5%) nem a penalização pelo fator de sustentabilidade 
(14,5%).

Já o senhor Alfredo decide reformar-se aos 60 anos com 46 
anos de descontos. Uma vez que começou a descontar aos 

15 anos, pode pedir a pensão de velhice antecipada sem 
sofrer nenhum corte.

1.3 - Caixa Geral de Aposentações (CGA)

Quem desconta para a CGA?
Para descontar para a Caixa Geral de Aposentações terá 
de ser subscritor desta entidade, devendo para tal ser 
enquadrável nos seguintes grupos:

• Funcionários públicos;

• Professores do ensino particular e cooperativo;

• Agentes administrativos da Administração Pública Central, 
Local e Regional;

• Trabalhadores de algumas empresas públicas;

• Funcionários de sociedades anónimas de capitais 
públicos.

O valor a ser descontado depende do regime no qual estão 
subscritos, tendo em conta a pensão que desejam obter.

Como funciona o regime de aposentação da CGA?
É na execução deste regime que a CGA dedica grande 

parte da sua ação. Esta pensão destina-se a indivíduos 
que se aposentam após desempenharem a sua atividade 
profissional durante um determinado tempo.

786 meses (65 anos e seis meses) – 744 meses (62 
anos) = 42 meses

42 x 0,5 = 21%
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Para ter direito à pensão de aposentação, terá de ser 
subscritor da CGA e ter descontado, pelo menos, cinco anos 
de serviço para esta instituição (ou três anos, caso seja por 
incapacidade absoluta e permanente).

A cessação de funções pode ter como justificação as 
seguintes hipóteses:

• Quando atinge o limite de idade para a reforma;

• Incapacidade física;

• Se for aplicada legislação específica;

• Por iniciativa do subscritor, caso apresente os requisitos 
certos.

Apenas se for por iniciativa própria do subscritor é que a 
aposentação pode ser classificada como voluntária, sendo 
considerada como obrigatória para todos os outros casos. 

Pode, igualmente, ser pedida de forma antecipada ou não, 
dependendo da sua idade e dos anos de serviço a descontar.

Quanto é que se desconta para a CGA?
A subscrição na Caixa Geral de Aposentações, seja qual for o 

regime associado, remete sempre uma contribuição mensal. 
Este montante é exigido para o pagamento das pensões de 
aposentação e sobrevivência.

A quota mensal de subscrição da CGA representa um valor 
de 11% que irá incidir sobre a remuneração ilíquida do cargo 
desempenhado. Será a entidade empregadora que ficará 
responsável por essa dedução no vencimento.

Dos 11% descontados do ordenado do mês, 8% destinam-
se ao pagamento de pensões de aposentação enquanto os 
restantes 3% são alocados à pensão de sobrevivência.

Se houver quotas em dívida, regra geral, o pagamento 
das mesmas é efetuado de uma só vez, havendo também 
a possibilidade da liquidação do valor em falta através de 
prestações. Podem ser processadas um máximo de 60 
prestações, não podendo ultrapassar um certo montante 
mínimo (50 euros para pensão de aposentação e 25 para 
sobrevivência).

Tome nota

Caso o subscritor apresente vários cargos, o que auferir uma 
maior remuneração é o que estará sujeito ao desconto da quota. 
Os outros rendimentos estão isentos do pagamento da quota de 
subscrição à CGA.
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Posso simular o que vou receber de pensão?
Para que os seus subscritores possam ver quanto irão 
receber das suas pensões, a CGA criou um simulador que 
poderá consultar no site desta entidade.

Este simulador de pensões permite-lhe saber em que idade 
se poderá aposentar e a estimativa do valor da pensão a 
receber. É, nesse sentido, uma ferramenta útil para muitos 
beneficiários desta instituição decidirem em que idade 
é mais vantajosa a aposentação, isto tendo em conta as 
bonificações e reduções aplicáveis.

Para se utilizar esta ferramenta é necessária a inscrição na 
CGA Direta. Pode realizar este registo no site da Caixa Geral 
de Aposentações, quer seja através do seu número de utente 
da CGA, do seu número de contribuinte, ou ainda através da 
Chave Móvel Digital do seu Cartão de Cidadão.

Quando é que são pagas as pensões da CGA em 
2022?
De acordo com o calendário de pagamento definido pela 

Caixa Geral de Aposentações para o ano de 2022, os 
beneficiários poderão esperar receber a devida pensão no 
dia 19 de cada mês. As exceções serão os meses de junho 
(dia 17), fevereiro, março e novembro (dia 18).

De notar que estas datas são apenas aplicáveis aos 
subscritores da CGA e que se referem ao pagamento no 
regime de aposentação e sobrevivência.

1.4 - Tratar do Pedido

Como e quando pedir a reforma?
A reforma pode ser solicitada com, no máximo, três meses 
de antecedência relativamente à data em que deseja iniciar 
a pensão, ou seja, quando já tiver a idade da reforma. Por 
exemplo, se lhe faltam três meses para completar os 66 anos 
e 6 meses de idade, pode apresentar o pedido, no entanto, 
antes disso, a entrega do mesmo não será aceite.

Existem duas formas de efetuar o pedido de reforma: 
presencialmente ou online.

Pedir a reforma presencialmente

Basta dirigir-se ao centro distrital de Segurança Social da sua 
área de residência ou ao Centro Nacional de Pensões.

Deve preencher e apresentar o formulário Mod.RP5068-
DGSS que se encontra disponível no site da Segurança 
Social ou, se preferir, pode solicitá-lo diretamente ao balcão.

Deve ainda, como consta no ponto “7 – Informações” do 
respetivo formulário, apresentar os seguintes documentos:

• Documento de identificação válido do beneficiário, 
designadamente, Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade, Certidão de Registo Civil;

https://www.google.com/url?q=https://www.cga.pt/simuladores.asp&sa=D&source=docs&ust=1663675512303786&usg=AOvVaw03PBFFNQCwGqwuAQWijYLK
https://www.seg-social.pt/documents/10152/9909159/RP_5068_DGSS.pdf/de97a49e-857f-4cb1-b635-7a3957c993ab
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• Documento de identificação válido do rogado, no caso de 
assinatura a rogo;

• Fotocópia de:

• Título de Permanência / Residência, no caso de 
cidadão estrangeiro;

• Documento de identificação fiscal do beneficiário;

• Documento da instituição bancária, comprovativo 
do IBAN, onde conste o nome do beneficiário como 
titular;

• Documentos comprovativos do tempo de serviço 
militar obrigatório (Caderneta militar ou Certidão 
emitida pelo Distrito de Recrutamento e Mobilização 
competente), no caso de não ter requerido a 
contagem do tempo de serviço militar.

• Declaração da Atividade Profissional Exercida, RP 5023-
DGSS, no caso de pensão de velhice por antecipação da 
idade normal de acesso;

• Atestado Médico de Incapacidade Multiusos do 
beneficiário e/ou do cônjuge comprovativo do grau de 
incapacidade igual ou superior a 60%, caso se encontre 
nesta situação e seja portador do referido atestado, 
emitido pelo competente Serviço de Saúde.

Caso seja beneficiário no estrangeiro, pode pedir a reforma 
na instituição de Segurança Social do país de residência, se 
existir acordo internacional com Portugal, caso contrário o 

pedido deve ser feito no Centro Nacional de Pensões.

Para obter mais informações sobre como pedir a reforma 
no estrangeiro, aceda ao Guia Prático de Pedido de Pensão 
com Aplicação de Instrumentos Internacionais disponibilizado 
pelo Instituto da Segurança Social.

Pedir a reforma online

Para efetuar o pedido de reforma online basta aceder ao site 
da Segurança Social Direta e efetuar o login inserindo o seu 
número da Segurança Social e a palavra-chave.

Efetuado o login, coloque o rato em cima de “Pensões” no 
menu superior e selecione “Pensão de velhice” no sub-menu 
que aparece. Escolha a opção “Requerer pensão de velhice” 
e siga os passos de preenchimento do requerimento.

Algumas informações podem aparecer pré-preenchidas, 
pelo que é essencial que confirme os seus dados pessoais, 
morada e carreira contributiva e, se necessário, que corrija os 
campos que podem ser alterados.

Preencha os restantes campos solicitados e verifique 
novamente todas as informações antes de submeter o 
requerimento para aprovação.

https://www.seg-social.pt/documents/10152/38334/RP_5023_DGSS/53e6be58-3700-45ec-b935-74f845a3b42a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/38334/RP_5023_DGSS/53e6be58-3700-45ec-b935-74f845a3b42a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/1468112/7019_Pedido_pensao_inv_velh_mort_instrumentos_internacionais/575b1edb-d21e-4c67-828d-029ac9263dbc
https://www.seg-social.pt/documents/10152/1468112/7019_Pedido_pensao_inv_velh_mort_instrumentos_internacionais/575b1edb-d21e-4c67-828d-029ac9263dbc
https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
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Acompanhar o estado do pedido

Aos beneficiários da Segurança Social já era possível, desde 
2018, acompanhar o estado do pedido de reforma através do 
portal da Segurança Social Direta.

Se é funcionário público, é importante ficar a saber que a 
Caixa Geral de Aposentações (CGA) também já disponibiliza 
esta funcionalidade, que foi lançada recentemente e que 
permite acompanhar o processo do pedido de reforma 
através da Internet, em tempo real.

Se tiver inscrição na CGA Directa, poderá ter acesso a 
informações referentes ao pedido, tais como data em que foi 
efetuado, o prazo estimado até à sua atribuição, documentos 
associados, entre outras.

A partir de quando é concedida e qual o valor a 
receber?
Conforme consta no Guia Prático da Pensão de Velhice 
disponibilizado pelo Instituto da Segurança Social, “são 
numerosos os fatores que podem fazer demorar o tempo 

de atribuição de uma pensão (…). Para casos mais simples, 
com descontos para o regime geral e que não envolvam 
articulação com outros regimes de proteção social, a 
resposta é dada, em média, em 50 dias.”

O montante que vai receber é calculado com base na 
carreira contributiva (anos de descontos) e nas remunerações 
registadas em seu nome.

No Portal da Segurança Social Direta pode fazer uma 
simulação para ter uma ideia do montante a que vai ter 
direito, no entanto tome nota de que a fórmula aplicada ao 
cálculo desta simulação é geral, não contemplando situações 
especiais de cálculo, tais como pensão unificada, entre 
outras.

Abaixo poderá consultar os valores mínimos de reforma 
estabelecidos para 2022, os quais registaram um aumento 
entre 0,24% e 1% perante os valores que vigoravam no ano 
passado:

Tome nota

Após a submissão, o requerimento só é considerado entregue 
quando aparecer no seu ecrã a informação “Requerimento de 
Pensão Registado”.

Carreira contributiva Valor mínimo

Menos de 15 anos

21 a 30 anos

15 a 20 anos

31 e mais anos

278,05€

321,86€

291,68€

402,32€

https://cgadirecta.cga.pt/cgaLogin.asp?TYPE=33554433&REALMOID=06-a9e03dbc-3718-10b7-9ef1-83f78f3d0cb3&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-Nz%2fE6Nx1upMh8kjEtUDfYzBG8tCfBsIuPBXyMfEGAnftTflN5T%2bVIiM%2fXXhO0sFN&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fcgadirecta%2ecga%2ept%2f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14521673/7001_pensao_velhice.pdf/003416f8-5c4e-44e6-a502-844a423a9396
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Como receber e qual a sua duração?
A reforma pode ser recebida por transferência bancária ou 
vale de correio, contudo a Segurança Social aconselha a 
primeira por ser mais cómoda e segura.

Esta pensão é vitalícia, sendo que apenas termina 
definitivamente mediante o falecimento do beneficiário, no 
entanto pode ser suspensa caso não exista prova de que o 
mesmo está vivo sempre que esta for solicitada.

Pode obter mais informação sobre esta pensão acedendo ao 
Guia Prático da Pensão Social de Velhice disponibilizado pelo 
Instituto de Segurança Social.

Tome nota

Os valores mínimos não são garantidos em caso de reforma 
antecipada, nem mesmo quando o beneficiário atingir a idade 
normal de acesso.

https://www.google.com/url?q=http://www.seg-social.pt/documents/10152/24730/pensao_social_velhice/826caa65-09bb-465a-8dd3-9c22d97ee924&sa=D&source=docs&ust=1663936130292631&usg=AOvVaw3IoG7njxJpeFQao8JMvj_n


16

Apoios adicionais à reforma2
2.1 - Pré-Reforma 

O que é a pré-reforma?
A pré-reforma consiste num acordo feito entre o trabalhador 
e a entidade empregadora que, caso apresente uma idade 
de 55 ou mais anos, poderá passar a trabalhar menos horas, 
ou deixar mesmo de trabalhar, mantendo o direito a receber 
mensalmente o salário.

O acordo terá de ser feito por escrito e assinado pelas duas 
partes, sendo que deverá conter:

• Identificação e domicílio ou sede de ambas as partes, 
com as respectivas assinaturas;

• A data em que se inicia a pré-reforma;

• O valor a receber por mês;

• A nova organização do horário de trabalho, caso fique a 
trabalhar menos horas.

Existem, assim, duas modalidades para o acordo de pré-
reforma: a redução do horário de trabalho e a suspensão do 
trabalho por completo.

Caso se verifique apenas uma redução no horário, os direitos 
do trabalhador perante a Segurança Social mantêm-se os 
mesmos.

Se o acordo de pré-reforma estabelecer a suspensão das 
funções de trabalho, isto significa que o trabalhador fica 
impedido de subsídio relativos a doença (de natureza 
profissional ou não), desemprego e parentalidade.

A quem se destina?
Para um trabalhador ter direito a pedir pré-reforma o único 
requisito concreto, para além do estabelecimento de um 
acordo com o empregador, é que completem, pelo menos, 
55 anos de idade, podendo ter acesso a este benefício até 
ao dia que complete a idade normal de acesso à pensão de 
velhice.

Atenção

Caso se encontre em situação de pré-reforma, o trabalhador tem 
ainda direito a receber rendimentos de outra atividade.
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No entanto, trabalhadores cuja proteção social não abrange 
situações de velhice, invalidez ou morte ficam excluídos deste 
regime.

Como obter a pré-reforma?
A responsabilidade do pedido da pré-reforma recai, na sua 
totalidade, sobre a entidade empregadora, sendo que esta 
terá de assegurar que o acordo se encontra assinado por 
ambas as partes.

Para além do acordo, o empregador terá de entregar uma 
declaração de remunerações relativa ao mês em que o 
regime de pré-reforma entrou em vigor.

Na maior parte dos casos, após terem passados 30 dias 
desde a entrega do pedido, caso estejam reunidas todas as 
condições necessárias, este será aprovado pela Segurança 
Social.

Quanto se recebe de pré-reforma?
O valor atribuído a este acordo é baseado na última 
remuneração prestada pela entidade empregadora. A 
prestação de pré-reforma não poderá ser inferior a 25% do 
último salário auferido pelo trabalhador, tendo como limite 
máximo o respetivo valor desse último vencimento.

Numa situação de pré-reforma, tanto o trabalhador como a 
entidade empregadora podem passar a descontar menos 
para a Segurança Social. No entanto, terão de continuar a 
pagar taxas contributivas.

Essas taxas são aplicadas à remuneração que serviu como 
referência para o cálculo da prestação de pré-reforma e não 
sobre a prestação em si. Ou seja, são aplicadas ao valor do 
último salário que o trabalhador recebeu antes de estar sob o 
regime de pré-reforma.

As taxas contributivas a pagar são definidas através da 
seguinte tabela:

Tome nota

Caso se verifique um aumento salarial enquanto vigora o acordo de 
pré-reforma, a prestação será também atualizada em concordância 
com o respetivo aumento de remuneração.

Trabalhadores em 
situação de pré-
reforma

Entidade 
empregadora

Trabalhador Total

Acordo de pré – 
reforma que estabeleça 
a suspensão da 
prestação de trabalho

Restantes casos A taxa 
contributiva 
que lhe era 
aplicada antes 
do acordo.

Mantém-se 
a quotização 
que lhe era 
aplicada 
antes do 
acordo.

Taxa 
contributiva

18,3% 8,6% 26,9%

Fonte: Segurança Social, Guia Prático: Redução de Taxa Contributiva 
– Pré-Reforma
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A tabela acima refere-se às reduções nas taxas contributivas 
quando existe uma suspensão das funções de trabalho. Caso 
continue a trabalhar, mesmo com um horário reduzido, então 
as taxas serão as mesmas que eram aplicadas anteriormente.

Caso deixe de estar em situação de pré-reforma, então 
deixam de vigorar as novas taxas. Para a redução das taxas 
contributivas se manter, terá também de continuar a pagar as 
suas taxas contributivas de forma voluntária.

Como pode pagar as taxas contributivas?
Em caso de acordo de pré-reforma por suspensão de 
trabalho, então terá uma redução no valor a pagar em 
contribuições à Segurança Social. No entanto, terão de 
ser pagos na mesma os valores referentes às novas taxas 
contributivas, quer pelo empregador como pelo trabalhador.

Poderá fazê-lo através dos seguintes métodos:

• Num multibanco, se tiver o documento referente ao 
pagamento (emitido através da Segurança Social Direta);

• Num balcão de um banco onde detenha uma conta, onde 
poderá pagar em dinheiro, ordem de pagamento ou por 
cheque;

• Nos serviços online disponibilizados pelo seu banco;

• Nas tesourarias da Segurança Social, nas quais pode 
pagar em dinheiro, através do terminal de pagamento 
automático ou por cheque visado, enviado para estes 
locais.

Tenha atenção

Ao pagar estas taxas, deve indicar o seu número de identificação 
fiscal (NIF) e o respetivo ano e mês cujas contribuições em dívida 
estão a ser liquidadas. Deve pedir sempre o comprovativo do 
pagamento de forma a confirmar estes mesmos dados.

As taxas em dívida deverão ser pagas de dia 10 a 20 do mês 
seguinte ao qual as contribuições dizem respeito. Se falhar 
nos prazos de pagamento destes montantes, então estará 
sujeito a juros sobre o valor em atraso.

Quando é que deixa de ter direito à pré-reforma?
O regime de pré-reforma deixa de vigorar quando ocorre 
uma das seguintes eventualidades:

• Quando o trabalhador volta a trabalhar a tempo inteiro 
para a entidade empregadora;

• Em caso de término do contrato de trabalho;

• Se o trabalhador em questão passar a ser pensionista por 
atingir o limite de idade ou por questões de invalidez.

Se a situação de pré-reforma se extinguir por término 
do contrato e o mesmo incluir uma cláusula referente a 
indemnização ou compensação, estes pagamentos são 
devidos ao trabalhador até à idade legal da reforma. O 
valor pago será calculado com base nas prestações de pré-
reforma que eram praticadas até à cessação do contrato.
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Os trabalhadores que estejam a receber já pensão de velhice 
deixam também de poder pertencer ao regime de pré-
reforma.

2.2 - Complemento Solidário para Idosos

O que é o Complemento Solidário para Idosos e 
quem tem direito?
A Segurança Social, no seu Guia Prático do Complemento 
Solidário para Idosos, define este como “um apoio em 
dinheiro pago mensalmente aos idosos com baixos 
recursos.”.

Conforme é referido no nº 1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 
232/2005, este complemento consiste numa prestação 
extraordinária de combate à pobreza dos idosos integrada 
“no subsistema de solidariedade, que visa a melhoria do nível 
de rendimento dos seus destinatários.”

Têm direito ao Complemento Solidário para Idosos (CSI) os 
contribuintes com baixos recursos, residentes em Portugal 
e com idade igual ou superior à idade normal de acesso à 
reforma que atualmente é de 66 anos e 7 meses.

Quais a condições de acesso?
Segundo consta no nº1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 
232/2005, “o reconhecimento do direito ao complemento 
solidário para idosos depende de o requerente satisfazer, 
cumulativamente, as seguintes condições:

a) Ser pensionista de velhice ou de sobrevivência e ter 
idade igual ou superior à idade normal de acesso à pensão 
do regime geral de segurança social, sem prejuízo do 
disposto na alínea seguinte;

b) Ser pensionista de invalidez e não ser titular da 
prestação social para a inclusão;

c) Residir em território nacional, pelo menos, nos 
últimos seis anos imediatamente anteriores à data da 
apresentação do requerimento da prestação;

d) Possuir recursos de montante inferior ao valor de 
referência do complemento fixado no artigo 9.º.

Adicionalmente, conforme mencionado no Guia Prático do 
Complemento Solidário para Idosos, para ter direito a este 
apoio tem de ser titular de:

• Pensão de Velhice, Pensão Social de Velhice ou Pensão 
de Sobrevivência;

https://www.seg-social.pt/documents/10152/15014/8002_complemento_solidario_idosos/d3551bf8-8ffa-4caf-8d26-3d0627d0fae4
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15014/8002_complemento_solidario_idosos/d3551bf8-8ffa-4caf-8d26-3d0627d0fae4
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2005-108265159
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2005-108265159
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2005-108265159
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2005-108265159
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• Pensão de Invalidez do Regime Geral e Pensão de 
Invalidez Social do Regime Especial de Proteção na 
Invalidez, mas não pode ser titular da Prestação Social 
para a Inclusão.

É ainda necessário que autorize a Segurança Social a 
aceder à sua informação fiscal e bancária, bem como estar 
disponível para pedir outros apoios de Segurança Social  a 
que tenha direito e ainda solicitar o pagamento de pensões 
de alimentos que lhe sejam devidas.

Quais os valores de referência para atribuição do 
Complemento Solidário para Idosos?
Os valores de referência para a atribuição desta prestação 
dependem se o requerente é casado ou vive em união de 
facto ou se é solteiro.

1. Casados ou unidos de facto
Se viver em união de facto há mais de dois anos ou se 
for casado, os rendimentos do casal têm de ser iguais ou 
inferiores a 9.202,60 euros por ano e a pessoa que pede este 
apoio não pode receber mais de 5.258,63 euros anuais para 
ter direito ao complemento solidário.

2. Não-casados
Se não for casado nem viver em união de facto há mais de 
2 anos, para ter direito a este apoio tem de ter rendimentos 
inferiores ou iguais a 5.258,63 euros por ano.

Como são avaliados os recursos dos pensionistas?

A Segurança Social avalia os recursos com base nos seus 
rendimentos anuais e nos da pessoa com quem está casado 
ou em união de facto há mais de dois anos. Em alguns casos, 
os rendimentos dos filhos também são considerados, mesmo 

que já não vivam consigo.

Para o cálculo do Complemento Solidário para Idosos são 

considerados os seguintes rendimentos:

• Rendimentos de trabalho por conta de outrem;

• Rendimentos do trabalho por conta própria;

• Rendimentos empresariais ou profissionais;

• Rendimentos de capitais;

• Rendimentos prediais;

• Incrementos patrimoniais;

• Valor de realização de bens móveis e imóveis;

• Pensões e complementos;

• Apoios em dinheiro pagos pela Segurança Social ou outro 
sistema equivalente (excetuando o subsídio de funeral, o 
subsídio por morte e os apoios eventuais da ação social);

• O valor pago pela Segurança Social para ajudar com o 
custo do lar, família de acolhimento ou outro apoio social 
de natureza residencial frequentado pelo idoso ou pela 
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pessoa com quem está casado ou vive em união de facto;

• Uma percentagem do valor do património mobiliário e 
imobiliário (excluindo a residência do idoso);

• Transferências de dinheiro realizadas por pessoas 
singulares ou coletivas, públicas ou privadas.

Os rendimentos declarados dos filhos do idoso são 
considerados para o cálculo dos seus recursos dependendo 

do escalão em que se inserem.

Quando e como se recebe?
Segundo a Segurança Social, a resposta face ao pedido 
do Complemento Solidário para Idosos é dada “no mês 
seguinte ao processo se encontrar devidamente instruído”. 
Caso a resposta seja positiva e lhe seja concedido o CSI, 
começa a receber esta prestação no mês seguinte a fazer o 
pedido, desde que tenha entregado todos os documentos 
obrigatórios.

Se já for pensionista da Segurança Social – por exemplo, 
se receber a pensão de invalidez, velhice, pensão social ou 
pensão de sobrevivência -,recebe o Complemento Solidário 
para Idosos em conjunto com esta e através da mesma 
modalidade.

No caso de não ser pensionista, este complemento é 
recebido por vale de correio.

Durante quanto tempo se recebe?
O Complemento Solidário para Idosos é recebido até que 
existam motivos que determinem a sua renovação, tais 
como a atribuição de nova pensão ou de um complemento 
por dependência pelos Serviços de Segurança Social ou a 
pedido do titular da prestação, devido a mudanças do seu 
agregado familiar ou alteração de rendimentos que não 
resultem de atribuição de pensões ou complementos por 
parte da Segurança Social.

Se os rendimentos dos filhos estiverem no 1º escalão 

não são contabilizados, ao passo que a partir do 2º 

escalão já acrescentam aos rendimentos do idoso. 

Quem tem filhos com rendimentos no 4º escalão per-

de o direito ao complemento.
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Que documentos são necessários?
Para pedir este apoio é necessário que preencha e entregue, 
nos Serviços da Segurança Social, os seguintes formulários:

• CSI 1/2019 – Requerimento do Complemento Solidário 
para Idosos;

• CSI 01/5/2016 – Requerimento do CSI (Folha de 
Continuação);

• CSI 1/2 2018 – Anexo – Rendimentos Anuais do Agregado 
Familiar;

• CSI 12/2018 – Declaração de disponibilidade para 
exercício do direito a alimentos (para pedir pensão de 
alimentos aos filhos);

• CSI 13/2018 – Autorização de pagamentos a terceiros (se 
quiser que o CSI seja pago a outra pessoa).

Deve ainda consultar o Mod. CSI 1/4/2019 para conhecer as 
instruções de preenchimento dos formulários.

Junto dos requerimentos acima mencionados deve ainda 
entregar os seguintes documentos (do idoso requerente e da 
pessoa com quem está casado ou vive em união de facto):

• Documento de identificação válido (Cartão de Cidadão, 
Bilhete de Identidade ou Certidão do Registo Civil, 
Boletim de Nascimento ou Passaporte);

• Cartão de identificação de Segurança Social ou cartão de 

pensionista da Segurança Social ou de outro sistema de 
proteção social nacional ou estrangeiro;

• Documento de identificação fiscal (Cartão de 
Contribuinte);

• Atestado da Junta de Freguesia a comprovar que reside 
em Portugal há pelo menos 6 anos.

2.3 - Pensão de Sobrevivência

O que é a pensão de sobrevivência?
Segundo consta no Guia Prático da Pensão de Sobrevivência 
da Segurança Social, este apoio consiste numa “pensão 
paga aos familiares do falecido (beneficiário do regime 
geral ou do regime rural da Segurança Social) e destinada a 
compensá-los pela perda de rendimentos que resulta do seu 
falecimento.”

É ainda reforçado pela legislação, conforme o nº 1 do 
artigo 4º do Decreto-Lei nº 322/90, que “as pensões de 
sobrevivência são prestações pecuniárias que têm por 

Tome nota

Para idosos residentes no estrangeiro ou que tenham tido o seu 
último emprego fora do país, é solicitado um documento que 
comprove tal situação.

https://www.seg-social.pt/documents/10152/14643902/CSI_1_DGSS.pdf/26f01bd3-a540-4c62-9ac2-0cb276b2c276
https://www.google.com/url?q=http://www.seg-social.pt/documents/10152/12022543/CSI_1_5_DGSS.pdf/00d7a337-e352-4a17-aaea-a2503d546f8b&sa=D&source=docs&ust=1663774015134775&usg=AOvVaw1YIVGqGIlfPhgNhlrtSQMg
https://www.seg-social.pt/documents/10152/12022529/CSI_1_2_DGSS.pdf/2c575e02-de72-42ef-b43c-aeeb7afcd6a6
https://www.seg-social.pt/documents/10152/33215/CSI_12_DGSS/8299d315-5621-4ebe-baad-30c9e5141faf
https://www.seg-social.pt/documents/10152/33222/CSI_13_DGSS/c7832c2c-ae2a-479e-9a3a-f6ff87e92b1f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/12022536/CSI_1_4_DGSS.pdf/b4b397d0-8efb-42ed-9515-7159f6a47eb7
https://www.google.com/url?q=http://www.seg-social.pt/documents/10152/24658/7008_pensao_sobrevivencia/62ee403d-ae91-4640-99c3-ef1ee6936025&sa=D&source=docs&ust=1663774238569684&usg=AOvVaw12EnlUrRLSuMblS-lnJHcW
https://www.google.com/url?q=http://www.seg-social.pt/documents/10152/24658/7008_pensao_sobrevivencia/62ee403d-ae91-4640-99c3-ef1ee6936025&sa=D&source=docs&ust=1663774238569684&usg=AOvVaw12EnlUrRLSuMblS-lnJHcW
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/322-1990-565458
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/322-1990-565458
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objectivo compensar os familiares de beneficiário da perda 
dos rendimentos de trabalho determinada pela morte deste.”

O montante a ser pago é calculado com base na pensão 
de reforma que o falecido teria direito à data do óbito e é 
atribuída se o beneficiário que faleceu tiver preenchido o 
prazo de garantia correspondente a 36 meses de descontos 
para a Segurança Social.

Quem tem direito?
Podem ter direito a esta prestação:

• Cônjuges cujo casamento tenha tido duração superior a 
um ano, se não houver filhos resultantes do mesmo;

• Unidos de facto há mais de dois anos, com situação 
comprovada por documentação solicitada pelo Centro 
Nacional de Pensões;

• Ex-cônjuges desde que estejam a receber a pensão de 
alimentos reconhecida judicialmente;

• Descendentes incluindo filhos, adotados, nascituros e 
netos;

• Enteados até aos 18 anos, desde que o falecido estivesse 
obrigado à prestação de alimentos;

• Ascendentes que se encontrassem a cargo do 
beneficiário à data do seu falecimento e apenas se 
não houver outros parentes com direito à pensão de 
sobrevivência.

Qual o valor e durante quanto tempo se recebe?
O valor deste apoio não é fixo. Segundo o Guia Prático da 
Segurança Social, este montante é calculado tendo em 
consideração uma percentagem “do valor da pensão que o 
falecido estava a receber ou teria direito a receber com base 
na carreira contributiva à data do falecimento.”

A percentagem a receber varia consoante o grau de 
parentesco dos familiares que têm direito a esta prestação.

Cônjuges, ex-cônjuges e unidos de facto

Se se tratar de um só titular, este tem direito a 60% do valor 
da pensão do falecido, ao passo que se for mais do que um 
cônjuge ou ex-cônjuge, a percentagem é de 70%, sendo o 
montante dividido em partes iguais.

Tome nota

Em casos de divórcio, o montante da pensão de sobrevivência não 
pode exceder o valor da pensão de alimentos que o ex-cônjuge 
recebia do beneficiário à data do seu falecimento.  

Descendentes e enteados

Se houver apenas um descendente, este tem direito a 
20% da pensão do falecido. No caso de existirem dois 
descendentes o valor aumenta para 30% e se forem três ou 
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mais a percentagem é de 40%, sendo o valor dividido em 
partes iguais pelos respetivos beneficiários.

Nas situações em que não há cônjuge ou ex-cônjuge com 
direito à pensão de sobrevivência, estas percentagens 
passam para o dobro.

Ascendentes

Caso exista apenas um ascendente, este tem direito a 
30% do valor da pensão do falecido. Se forem dois, o valor 
passa para 50% e se forem três ou mais a percentagem é 
de 80%, sendo o montante dividido em partes iguais pelos 
beneficiários.

Os pensionistas também têm direito ao pagamento de 
subsídio de Natal (13º mês) e subsídio de férias (14º mês). 
O subsídio de Natal é recebido em dezembro e o de férias 
em julho e em ambos os meses o montante devido é igual à 
pensão auferida nesse mês.

Existe um valor mínimo para a pensão de 
sobrevivência? 

Para 2022 foi estabelecido um valor mínimo a receber 

de 166,83 euros.
 

Até quando se recebe?
Cônjuges, ex-cônjuges e unidos de facto

Esta prestação é concedida pelo período de cinco anos 
caso tenham idade inferior a 35 anos aquando da morte do 
beneficiário. No entanto, se existirem descendentes comuns 
com direito à pensão de sobrevivência, este período pode 
ser prolongado até ao termo do ano civil em que os mesmos 
deixam de ter direito.

Se tiver idade igual ou superior a 35 anos à data da morte 
do beneficiário ou atingir essa idade enquanto estiver a 
receber a pensão, pode recebê-la por tempo ilimitado. Caso 
se encontre em situação de incapacidade total e permanente 
para qualquer trabalho também recebe esta prestação sem 
limite de tempo.

Filhos e adotados

Os descendentes (filhos e adotados) podem receber esta 
prestação até aos 18 anos, independentemente da situação. 
A partir dos 18 anos podem continuar a ter direito a este 
apoio, desde que não trabalhem nem descontem para a 
Segurança Social.

Podem continuar a receber a pensão até aos 25 anos se 
frequentarem o ensino secundário ou superior ou até aos 
27 anos se frequentarem o mestrado, pós-graduação ou se 
estiverem a realizar um estágio profissional.
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Se os descendentes forem deficientes e estiverem a receber 
bonificações por deficiência ou subsídio mensal vitalício 
recebem esta prestação sem limite de idade.

Netos
Os netos têm direito a este benefício se estivessem a cargo 
do falecido e recebessem abono de família. Esta prestação 
é dada até aos 16 anos de idade ou enquanto estiverem a 
receber o abono de família.

Enteados

Os enteados podem receber a pensão de sobrevivência até 
aos 18 anos.

Esta prestação pode ser pedida presencialmente, nos 
serviços de atendimento da Segurança Social ou nas Lojas 
do Cidadão que prestem atendimento da Segurança Social, 
ou por correio através da apresentação do requerimento 
Mod.RP 5075-DGSS devidamente preenchido e dos 
documentos neste indicados.

Se optar por efetuar o pedido por correio deve enviar 
o requerimento juntamente com os documentos para a 
Segurança Social, num envelope endereçado e selado, de 
forma a que a entidade possa devolver um comprovativo em 
como o pedido foi solicitado.

Quando se pode pedir esta prestação?
Segundo consta no artigo 48º do Decreto-Lei n.º 322/90, 
“o prazo para requerer as prestações é de cinco anos a 
contar da data do falecimento do beneficiário ou da data do 
seu desaparecimento nos casos de presunção previstos no 
artigo 6º.”

Se requerer este apoio no prazo de seis meses contados 
a partir do mês seguinte ao do falecimento ou do 
desaparecimento, a mesma é devida a partir do mês em que 
efetuou o pedido.

No entanto, se solicitar a pensão após o prazo dos seis 
meses, começa a receber a partir do mês seguinte à entrega 
do requerimento.

Conforme consta no Guia Prático da Pensão de 
Sobrevivência, esta prestação pode ser recebida por 
transferência bancária ou por vale de correio, sendo que a 
Segurança Social aconselha que opte por transferência por 
ser mais cómodo e seguro.

https://www.seg-social.pt/documents/10152/9909209/RP_5075_DGSS.pdf/e43d7c69-1279-49cf-9b94-ee6eef01f985
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2.4 - Pensão de Viuvez

Em que consiste a pensão de viuvez e quem pode 
receber?
Quem enviúva sofre não apenas uma perda emocional, mas 
também uma quebra de rendimentos, pelo que o apoio da 
pensão de viuvez surgiu precisamente para colmatar esta 
falta.

A pensão de viuvez consiste numa prestação mensal que é 
dada ao viúvo ou viúva de determinada pessoa falecida que 
recebia pensão social.

Têm direito a este apoio as pessoas que, para além de serem 
viúvas do falecido, tenham rendimentos mensais brutos 
iguais ou inferiores a 40% do Indexante dos Apoios Sociais 
(IAS) – portanto, 177,28 euros (tendo como referência o valor 
do IAS em 2022).

É possível acumular a pensão de viuvez com 
outras prestações sociais?
De acordo com o Guia Prático – Pensão de Viuvez da 
Segurança Social, pode receber a pensão de viuvez em 

concomitante com:

• Complemento por dependência;

• Complemento Solidário para Idosos;

• Rendimento Social de Inserção;

• Prestação Social para a Inclusão;

• Pensão Social de Velhice até ao limite do valor da pensão 

mínima do regime geral (278,05 euros em 2022).

Como solicitar este apoio?
Para aderir à pensão de viuvez pode fazê-lo em quaisquer 
serviços da Segurança Social, a qualquer momento, sendo 
necessário preencher os seguintes formulários:

• RP5018-DGSS (Requerimento de Prestações por Morte – 

Regime não contributivo);

• RV1014-DGSS (Requerimento de Prestações por Morte 

– Regime não contributivo para os casos em que o(a) 

viúvo(a) é estrangeiro(a) e não possui Número de 

Identificação da Segurança Social);

O que é o Indexante dos Apoios Sociais (IAS)?

Trata-se de um valor que serve de referência ao cálcu-

lo e respetiva atualização de diversas prestações de 

apoio social (pensões, contribuições e outras). O IAS 

pode mudar todos os anos, sendo que em 2022 foi 

fixado em 443,20 euros, conforme enuncia o artigo 2º 

da Portaria nº 294/2021.

https://www.google.com/url?q=http://www.seg-social.pt/documents/10152/15021/7012_pensao_viuvez/a85905a3-900e-41ab-b8e1-b2d1371abdfb&sa=D&source=docs&ust=1663780777548075&usg=AOvVaw0wjPcqltdpnk2PuRzkGpne
https://www.google.com/url?q=http://www.seg-social.pt/documents/10152/21738/RP_5018_DGSS&sa=D&source=docs&ust=1663780886621177&usg=AOvVaw3wPpHrY2UKc2fB0EOB5p5_
https://www.seg-social.pt/documents/10152/38302/RP_5018_DGSS/770796ef-37e2-4ea1-8a5a-77a330a105e9?version=1.5
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/294-2021-175780035
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/294-2021-175780035
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• MG2-DGSS (Pedido de alteração de morada ou de outros 

elementos).

• Além disso, a pessoa que fica viúva deve ainda reunir a 

seguinte documentação, conforme enumerado no Guia 

Prático – Pensão de Viuvez da Segurança Social:

• Documento de identificação (Cartão de Cidadão ou, em 

alternativa, Bilhete de Identidade, Passaporte, Certidão de 

Registo Civil, Boletim de Nascimento);

• Cartão de Identificação Fiscal;

• Cartão de inscrição da pessoa viúva em qualquer outro 

sistema de proteção social do qual beneficie (seja em 

Portugal ou no estrangeiro);

• Certidão narrativa de registo de nascimento da pessoa 

falecida com o óbito averbado devidamente certificada;

• Se a pessoa viúva for um cidadão estrangeiro, é 

necessário um documento comprovativo de residência 

legal em Portugal;

• Declaração de IRS da pessoa viúva;

• Documentos que sejam comprovativos do património do 

viúvo/viúva (tais como, por exemplo, a Caderneta Predial, 

a Certidão de Teor e outros);

• Comprovativo de NIB e IBAN (para que o pagamento da 

pensão de viuvez se efetue por transferência bancária).

Quando se começa a receber a pensão de viuvez?
Uma vez solicitada, é possível começar a beneficiar desta 
prestação em duas situações distintas. Por um lado, se for 
requerida dentro de seis meses após o falecimento, começa-
se a receber no mês seguinte ao do óbito. Por outro lado, se 
o requerimento for feito após esses seis meses, a prestação 
inicia-se no mês seguinte ao da data do pedido.

Dentro de 90 dias pode lograr receber uma resposta a esta 
solicitação por parte dos serviços da Segurança Social.

Qual o montante que pode esperar receber?
Conforme o Guia Prático – Pensão de Viuvez da Segurança 
Social, a quantia da pensão de viuvez é de 128,35 euros 
(correspondente a 60% da pensão social, que em 2022 é de 
213,91 euros) e pode recebê-la por transferência bancária.

É possível beneficiar deste apoio desde que não se tenha 
rendimentos mensais brutos iguais ou inferiores a 177,28 
euros (valor correspondente a 40% do IAS em 2022) e 
enquanto não se tiver direito a qualquer pensão e/ou outra 
pensão do regime não contributivo que, somada à pensão de 
viuvez, ultrapasse o limite da pensão mínima do regime geral 
(275,30 euros).



28

A pessoa viúva também tem obrigações
Consoante o Guia supracitado, cabe à pessoa que recebe a 
pensão de viuvez informar a Segurança Social se porventura:

• Os seus rendimentos passarem a ser superiores a 
177,28€ (40% do IAS em 2022), à exceção dos casos de 
acumulação com pensão social de velhice ou social de 
invalidez, porque nestes casos pode acumular até ao 
limite da pensão mínima do regime geral (278,05 euros 
em 2022);

• Se a sua morada fiscal se alterar;

• Se passar a ter direito a outras pensões do regime não 
contributivo;

Se entretanto se casar ou passar a viver em união de facto 
com alguém (portanto, se o seu estado civil se modificar).
Uma vez verificada alguma das situações acima, a pessoa 
viúva deixa de ter direito à pensão de viuvez.

Coimas aplicadas

Além disso, se não comunicar a alteração de qualquer uma 
destas circunstâncias até ao final do mês seguinte da sua 
ocorrência pode sofrer uma coima que varia entre 49,88 
euros e 174,58 euros (pois deixa de ter direito a este apoio).
Já se prestar falsas declarações das quais resultem a 
concessão indevida desta pensão, a multa oscila entre 74,82 
euros e 249,40 euros. Adicionalmente ao valor da coima, 
terá ainda de restituir o valor das prestações que recebeu 
indevidamente à Segurança Social.
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2.4 - Complemento por Dependência

O que é o Complemento por Dependência?
O Complemento por Dependência é um apoio financeiro do 
Estado destinado a pessoas que apresentam incapacidade 
para realizar as atividades básicas do dia-a-dia. Por serem 
dependentes de terceiros para se alimentar, tratar da higiene 
pessoal ou para se deslocar, têm direito a esta prestação da 
Segurança Social. O valor é pago todos os meses juntamente 
com a pensão.

Quanto menor for a autonomia do beneficiário, maior o valor 
do apoio, sendo o montante definido em função de dois 
graus de dependência:

• 1.º Grau: engloba situações de dependência de outrem 
para executar as atividades e necessidades básicas do 
dia a dia.

• 2.º Grau: além da dependência de 1.º grau, contempla 
ainda situações clínicas em que o beneficiário se encontra 
acamado ou com demência grave.

Quando é atribuído o apoio de 1.º grau, e a situação se 
agravar, preenchendo os requisitos para o 2.º grau, é 
possível pedir a revisão da situação para atualizar o nível e o 
respetivo valor.

Quem pode requerer o Complemento por 
Dependência?
As condições de atribuição da Segurança Socia
m que, para serem elegíveis, os candidatos necessitem da 
assistência de outra pessoa para satisfazer as necessidades 
básicas da vida quotidiana, nomeadamente a realização dos 
serviços domésticos, apoio na alimentação, na locomoção ou 
nos cuidados de higiene.

O Complemento por Dependência pode coexistir com a 
prestação social para a inclusão, o complemento solidário 
para idosos, a pensão de orfandade, viuvez ou sobrevivência. 
Pode também ser solicitado por Pensionistas ou beneficiários 
do Regime Especial das Atividades Agrícolas, do Regime Não 
Contributivo e Regimes Equiparados.

Por outro lado, o Complemento por Dependência pode 
ainda ser requerido por beneficiários que se encontrem 
em situação de invalidez decorrentes de patologias como 
Paramiloidose Familiar, Doença Machado-Joseph, SIDA, 
Esclerose Múltipla, Doença Oncológica, Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA), Doença de Parkinson, Doença de 
Alzheimer e Doenças Raras.

O montante recebido pode ser aplicado para remunerar a 
prestação de apoio domiciliário ou outros serviços de ajuda, 
como o recurso a estabelecimento de apoio social, público 
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ou privado, e mesmo serviços de alarme específicos e 
adaptados.

Pela natureza deste tipo de apoio, o Complemento por 
Dependência não pode ser acumulado com o exercício de 
qualquer profissão ou formação nem com o subsídio de 
apoio já atribuído ao cuidador informal principal.

Como e onde requerer o Complemento por 
Dependência?
O Complemento por Dependência pode ser solicitado 
através do preenchimento dos seguintes formulários, 
disponíveis no site da Segurança Social ou em qualquer 
balcão de atendimento deste serviço:

• Formulário RP 5027-DGSS: Requerimento de 
Complemento por Dependência/Revisão do 
Complemento por Dependência;

• Formulário RP 5074-DGSS: Declaração de situação de 
incapacidade provocada por intervenção de terceiro, se 
aplicável;

• Mod. SVI 7-DGSS: Informação médica comprovativa da 
situação de dependência, se solicitada.

• A estes formulários devem ser anexados os seguintes 
documentos:

• Documento de identificação do dependente e da pessoa 

ou instituição que presta assistência;

• Documento de identificação da pessoa que preencheu e 
assinou o requerimento, caso tenha sido efetuado por um 
terceiro;

• Comprovativo do IBAN, se pretender que o pagamento 
seja feito por depósito bancário.

Depois de entregar o requerimento, a situação é avaliada 
e receberá uma resposta dentro de, aproximadamente, 150 
dias.

Qual o valor a receber pelo Complemento por 
Dependência?
O valor a receber pelo Complemento por Dependência 
corresponde a uma percentagem sobre o valor da Pensão 
Social, e varia em função do grau de dependência atribuído.

Pensionistas ou beneficiários do Regime Geral

• 1.º grau: 50% do valor da Pensão Social.

• 2.º grau: 90% do valor da Pensão Social.

Pensionistas ou beneficiários do Regime Especial das 
Atividades Agrícolas, do Regime Não Contributivo e 
Regimes Equiparados

• 1.º grau: 45% do valor da Pensão Social.

• 2.º grau: 85% do valor da Pensão Social.
Depois de feitos os cálculos, e considerando o valor da 
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Pensão Social de €231,91, estes são os montantes finais, em 
vigor desde 1 de janeiro de 2022:

Durante quanto tempo pode receber Complemento 
de Dependência?
O Complemento por Dependência é atribuído enquanto se 
mantiver a situação de dependência. O pagamento começa 
no mês seguinte ao da apresentação do requerimento, se 
já nessa altura estiverem reunidas todas as condições de 
elegibilidade. Caso contrário, o pagamento tem início no mês 
seguinte a essa verificação.

O Complemento por Dependência pode ser suspenso se o 
beneficiário não estiver a receber a assistência para a qual o 
apoio se destina, e sempre que o próprio adie ou inviabilize a 
avaliação da situação pela Segurança Social.

Além disso, o pagamento cessa quando o beneficiário deixa 
de estar em situação de dependência ou ocorrer uma das 
situações anteriormente referidas que não podem coexistir 
com o Complemento por Dependência.

Natureza da Pensão

Montante % da 
Pensão Social

Regime geral
(pensões de invalidez, 
de velhice e de 
sobrevivência)

1.º Grau 2.º Grau

Regime especial das 
atividades agrícolas
(pensões de invalidez 
de velhice e de 
sobrevivência)

Regime não contributivo 
ou equiparado
(pensão social de 
velhice, pensões de 
orfandade e de viuvez)

€106,96

(50%)

€96,26

(45%)

€192,52

(90%)

€181,82

(85%)
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Investir para a reforma3
3.1 - Plano Poupança-Reforma (PPR)

O que é um PPR?
Um PPR é uma aplicação financeira de longo prazo que 
permite juntar dinheiro até à idade da reforma, gerando um 
retorno adicional consoante a respetiva taxa de juro anual.

Neste tipo de aplicação, o aforrador entrega um dado 
montante a uma sociedade gestora de fundos de pensões ou 
a uma companhia de seguros que, por sua vez, irão investir 
esse dinheiro para que gere retorno.

Os PPR podem assumir duas formas: de fundos ou de 
seguros (sendo esta última a mais comum).

Desta forma, um PPR permite ir amealhando algumas 
poupanças progressivamente – e cabe-lhe a si escolher entre 
fazer apenas uma entrega inicial ou contratar um plano de 
reforços periódicos e automáticos – até se chegar à idade da 
reforma, gerando assim um complemento adicional à pensão 
que é atribuída pelo Estado.

Para decidir que valor investir todos os meses num 
PPR, basta contabilizar o montante de que não precisa 
no imediato. Por exemplo, se depois de pagar todas as 
despesas fixas do mês (casa, carro, eletricidade, pacote de 
telecomunicações, etc.) ainda considera que pode pôr algum 
dinheiro de parte, deve canalizá-lo para o PPR que escolher.

Qual a diferença entre fundos PPR e seguros PPR?
Enquanto que os fundos PPR são semelhantes aos fundos 
de investimento mobiliário, baseando-se em unidades de 
participação que possuem determinado valor (divulgado 
diariamente na CMVM) que vai oscilando consoante o 
mercado, os seguros PRR são seguros de capitalização 
através dos quais a seguradora aplica o montante que o 
aforrador investiu num fundo autónomo, possuindo capital 
garantido e rendimento mínimo.

Portanto, pode dizer-se que a grande diferença entre 
estas duas opções reside essencialmente no nível de risco 
associado ao capital e ao rendimento: no caso dos fundos, 
pode acontecer que o aforrador até perca parte do dinheiro 
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que investiu, mas pode, por outro lado, vir a auferir um 
rendimento muito superior ao que teria com seguros de 
capitalização.

O nível de risco é, portanto, o grande fator distintivo. Maior 
risco normalmente garante um rendimento mais elevado 
e vice-versa. Para as pessoas mais avessas ao risco, os 
melhores PPR são os de seguros.

Mas como saber se deve ou não correr riscos neste sentido? 
A resposta depende crucialmente da sua idade e do quão 
próximo se encontra da reforma.

Quanto mais jovem se é, mais fácil é correr riscos, porque 
se dispõe de mais espaço temporal para se poder gerir uma 
aplicação mais complexa como um PPR sob a forma de fundo 
(especialmente se parte deste investimento for em ações).
Para quem tem uma idade mais perto da reforma, pode não 
valer a pena estar a correr riscos de perder as poupanças 
acumuladas.

Resgate PPR: em que situações se pode fazer sem 
penalização?
Uma das grandes características que define estes produtos 
financeiros assenta no facto de só poderem ser resgatados 
(ou seja, só pode levantar o dinheiro acumulado) sem sofrer 
penalizações nas seguintes situações:

• Reforma por velhice;

• A partir dos 60 anos de idade (mas desde que o PPR 
tenha sido subscrito há mais de cinco anos);

• Desemprego de longa duração;

• Verificação de incapacidade permanente para o trabalho;

• Doença grave de algum membro do agregado familiar;

• Em caso de morte do titular do PPR (situação na qual o 
montante acumulado é entregue aos herdeiros ou a um 
beneficiário designado ainda em vida);

• Para pagar a prestação do crédito habitação.

Como escolher o melhor PPR?
A comparação entre Planos Poupança Reforma deve ser 
levada a cabo com base no retorno que geram, isto é, tendo 
em conta a taxa de juro, mas não só. É muito importante 
que olhe também para as comissões que lhe podem ser 
cobradas.

Tal como é possível visualizar na tabela abaixo, os PPR 
possuem três tipos de comissões associadas:

• Comissões de subscrição: são pagas no momento da 
subscrição do PPR ou sempre que realize reforços no 
montante investido. Exemplificando: se quiser subscrever 
um PPR com 1.000 euros e a comissão de subscrição for 
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de 2,5%, então, na realidade, o valor que está a investir 
inicialmente será de 975 euros (1.000 – 25). O mesmo 
acontecerá de cada vez que efetuar reforços;

• Comissões de transferência: aplicam-se apenas aos PPR 
sob a forma de seguros e são cobradas caso pretenda 
transferir o seu PPR para outro tipo de produto;

• Comissões de reembolso: são cobradas no momento do 
resgate do PPR.

Quanto mais elevadas forem as comissões, mais baixo será o 
retorno total que pode obter.

Se, por acaso, já possui um PPR, tem a certeza de que 
escolheu a melhor opção? Será que não poderia estar a 
obter mais retorno?

Para descobrir a resposta a estas questões, tenha atenção, 
em primeiro lugar, ao extrato que o banco lhe envia 
anualmente, que contém a informação de quanto é que o 
seu PPR está a render. Por exemplo, se o retorno que está a 
obter é de 0,01%, então claramente não tem um bom PPR e o 
melhor é mudar o quanto antes.

Todavia, se possui um PPR antigo com uma elevada taxa de 
rendibilidade, não vale a pena mudar.

Uma vez que existe sempre alguma disparidade entre o 
valor que se recebe de ordenado e a pensão que depois é 
atribuída pelo Estado, um PPR permite ter algum conforto 
adicional na reforma e, consequentemente, manter o nível de 
vida que já se tinha.

Como saber quanto está a ganhar com um PPR? 

Se optar pela solução mais comum – a dos seguros 

PPR -, normalmente a seguradora envia-lhe, todos os 

anos via correio, uma carta com a indicação do saldo 

acumulado, do rendimento que já auferiu até à data e 

ainda das comissões cobradas.
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3.2 - Certificados de Reforma 

O que são Certificados de Reforma?
Os Certificados de Reforma, constituídos em 2008, assentam 
no chamado Regime Público de Capitalização, que consiste 
na possibilidade de um cidadão efetuar contribuições, ao 
longo da sua vida ativa, para uma conta em seu nome, que 
depois serão capitalizadas neste produto financeiro.

Por outras palavras, o que basicamente acontece com estes 
produtos é que a Segurança Social descontará uma parte do 
seu ordenado mensalmente para esta conta.

Quando foi lançado, este produto era conhecido como sendo 
o “PPR do Estado”. Os Certificados de Reforma são geridos 
pelo Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da 
Segurança Social (IGFCSS).

Um cidadão que adira a um Certificado de Reforma pode 
escolher o montante que deseja acumular mensalmente 
através de uma taxa contributiva que pode ser de 2%, 4% 
ou 6% (neste último caso se o contribuinte tiver 50 anos de 
idade ou mais).

As contribuições mensais são convertidas em unidades 
de participação num fundo de investimento – o Fundo dos 
Certificados de Reforma.

Quais as principais características destes títulos?
Desde logo, importa referir que as poupanças que os 
cidadãos fizerem para Certificados de Reforma só podem 
ser resgatadas quando estes possuírem direito à reforma ou 
perante uma situação de aposentação por velhice ou por 
invalidez absoluta.

Existe ainda a possibilidade de o contribuinte poder optar 
pela forma como irá receber o montante acumulado neste 
fundo de investimento, nomeadamente:

• Entrega total do montante acumulado;

• Entrega parcelada desse capital, todos os meses, como 
complemento vitalício de uma aposentação por velhice 
ou por invalidez absoluta (porém, esta hipótese só é 
permitida se o montante deste suplemento for igual ou 
superior a 2,5% do Indexante para os Apoios Sociais 
– caso contrário é devolvida a totalidade do capital 
poupado);

• Entrega de uma parte do capital acumulado, ficando o 
dinheiro restante a ser reembolsado como complemento 
vitalício da reforma que se recebe da Segurança Social 
(no entanto, para que possa enveredar por esta solução 
é necessário que o complemento seja igual ou superior a 
10% do Indexante para os Apoios Sociais);

• Transferência total dos fundos acumulados para um plano 
de complemento dos filhos e/ou do cônjuge;
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• Transferência parcial dos fundos acumulados para um 
plano de complemento dos filhos e/ou do cônjuge;

• Em caso exclusivo de invalidez permanente e absoluta, há 
ainda a possibilidade de se manter o dinheiro a capitalizar 
até que a pensão de invalidez se transforme numa 
pensão de velhice.

É possível ainda suspender estas contribuições por motivos 
como desemprego (por exemplo). No entanto, tome nota: 
o facto de suspender não significa que possa resgatar o 
montante acumulado, uma vez que apenas poderá aceder ao 
fundo quando se reforma.

Como subscrever Certificados de Reforma?
Qualquer cidadão que esteja inscrito na Segurança Social 
pode aderir aos Certificados de Reforma, podendo fazê-lo 
através de um formulário com modelo próprio (Mod.RPC01-
DGSS) em qualquer serviço de atendimento da Segurança 
Social (incluindo nas Lojas do Cidadão), na linha telefónica 
da Segurança Social (300 502 502) ou então online na 
Segurança Social Direta.

A partir do momento em que solicitar a adesão, poderá 
contar com o início do Certificado de Reforma no mês 
seguinte. Esta subscrição renova-se anualmente no mês de 
fevereiro. Caso porventura deseje mudar a taxa contributiva 
ou mesmo anular, só poderá fazê-lo neste mês.

Os Certificados de Reforma acabam, assim, por ser 
uma alternativa aos tradicionais PPR dos bancos e das 
seguradoras. Especialmente a partir dos 30 anos de idade, 
poupar para a reforma é essencial para garantir um futuro 
financeiro mais desafogado.

https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
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Quer otimizar as suas 
Finanças Pessoais?

Crédito 
Habitação

Cartões de
Crédito

TV Net Voz

Seguro
Automóvel

Crédito 
Pessoal

Crédito 
Consolidado

Eletricidade
e Gás

Mobilidade 
Elétrica

Agora que já está a par de tudo sobre o pedido de reforma 
bem como os vários apoios adicionais que pode receber 
com a pensão, saiba que pode contar com o apoio gratuito 
do ComparaJá.pt para reduzir os seus custos fixos mensais.

Aceda aos nossos simuladores e obtenha as melhores 
propostas ao comparar ofertas de todos os bancos, 
operadoras de telecomunicações ou comercializadores de 
energia. O nosso serviço, para além de gratuito, também é 
sem compromisso.

Da prestação do crédito habitação à fatura da luz, otimizar as 
suas Finanças Pessoais está a distância de um clique com o 
ComparaJá.pt

https://www.comparaja.pt/
https://www.comparaja.pt/credito-pessoal
https://www.comparaja.pt/cartao-de-credito/opcoes?journeyId=2525932b-9d49-4907-8212-216ba3ecbd5d#/
https://www.comparaja.pt/credito-pessoal/opcoes?category=consolidatedCredit&journeyId=736d6d7b-ca35-4f8e-a28d-77eea2c8e57f#/step/2
https://www.comparaja.pt/tv-net-voz/funil?journeyId=1d615f6b-628a-4c3e-b8a5-bfe71242d9ab#/
https://www.comparaja.pt/energia/funil?journeyId=2d596ad7-56b1-49f8-9a81-57da5c7d3894#/
https://www.comparaja.pt/mobilidade-eletrica
https://www.comparaja.pt/seguro-automovel
https://www.comparaja.pt/credito-habitacao/opcoes?apply-ya&journeyId=885a5391-a033-44a6-aa37-ddf37c045c9a#/
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