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SOBRE A PRESENTE OBRA

Refere o artigo 63.º da Constituição da República Portuguesa que o 
Estado garante a todos os cidadãos o direito à segurança social, o qual 
se efetiva através da proteção nas eventualidades de doença, velhice, 
invalidez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as 
outras situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de 
capacidade para o trabalho.

Sem prejuízo de este preceito referir que incumbe ao “... Estado 
organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social uni-
ficado...”, o facto é que, historicamente, as diferentes leis de bases da 
segurança social foram permitindo que os trabalhadores da Administra-
ção Pública (AP) pudessem estar abrangidos por um regime legal espe-
cial, o qual foi sendo designado de “regime de proteção social da função 
pública”. Ainda assim, a intenção do legislador, ao longo dos anos, foi 
sempre a de criar condições para a convergência com o regime geral, 
em particular dos trabalhadores por conta de outrem, abrangidos pela 
lei geral do trabalho (cfr. artigo 104.º da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, 
de acordo com o qual “deve ser prosseguida a convergência dos regimes 
da função pública com os regimes do sistema de segurança social”).

Neste enquadramento, a Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro, vem definir 
a proteção social dos trabalhadores que exercem funções públicas e cria o 
Regime de Proteção Social Convergente (RPSC), o qual apenas abrange 
os trabalhadores admitidos na administração pública até 31 de dezem-
bro de 2005, inscritos na Caixa Geral de Aposentações, IP (CGA, IP)1, 

1 - A Caixa Geral de Aposentações (CGA) é uma instituição de previdência que tem a seu cargo 
a gestão do regime de segurança social dos funcionários públicos e trabalhadores equiparados 
admitidos até 2005-12-31 em matéria de pensões de aposentação, de reforma, de sobrevivência 
e de outras de natureza especial, designadamente pensões de preço de sangue e pensões por 
serviços excecionais e relevantes prestados ao País.
Os subscritores da CGA são funcionários públicos e agentes administrativos (civis e militares) da 
Administração Pública Central, Local e Regional, professores do ensino particular e cooperativo 
e trabalhadores de algumas empresas públicas e sociedades anónimas de capitais públicos.
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órgão a quem cabe a gestão das pensões, sendo da responsabilidade da 
entidade empregadora a concretização do direito da proteção social. O 
restante pessoal que ingressou ou venha a ingressar na administração 
pública após essa data – 31 de dezembro de 2005 – é obrigatoriamente 
inscrito no regime geral de segurança social (RGSS).

A presente obra, para além de integrar o Estatuto da Aposentação, 
atualizado, comentado com referências práticas e anotado com a juris-
prudência e doutrina mais relevantes, é ainda constituída pela respetiva 
legislação complementar, diplomas aplicáveis aos trabalhadores que 
exercem funções públicas, inscritos na CGA até 31 de dezembro de 2005, 
sendo que, em complemento, integra também o diploma estruturante do 
Regime Geral da Segurança Social, o qual, para além de aplicável aos 
restantes trabalhadores que exercem funções públicas, ou seja, os que 
ingressaram na administração pública após essa data, é ainda o diplo-
ma basilar da passagem à reforma dos trabalhadores do setor privado.



NOÇÕES BÁSICAS

Aposentação: traduz-se na cessação do exercício de funções, com a 
consequente atribuição de uma prestação pecuniária mensal vitalícia, 
designada por pensão ou reforma. 

Aposentação obrigatória: traduz-se na cessação da relação la-
boral por força da lei (limite de idade) ou por iniciativa do subscritor 
(incapacidade) ou ainda por decisão administrativa do serviço onde o 
trabalhador presta funções (aposentação compulsiva). 

Aposentação voluntária: traduz-se na aposentação requerida 
pelo subscritor ou ex-subscritor. 

Aposentado: é o utente que adquiriu o direito a uma pensão 
atribuída pela Caixa Geral de Aposentações, em função do tempo de 
subscritor ou de situação equiparada. 

Cargo de origem: é o cargo pelo qual o subscritor se encontra 
inscrito na CGA e por referência ao qual desconta quota quando em 
exercício de funções em regime de comissão de serviço ou requisição/
destacamento a que não corresponda direito de inscrição. 

Contagem de tempo: apuramento efetuado pela CGA em termos 
de anos completos e meses de serviço prestados na função pública ou 
em situação equiparada que possam ser considerados para efeito de 
cálculo da pensão. 

Contribuinte: utente que pagou ou se encontra a pagar uma quota 
para efeito de pensão de sobrevivência. 

Ex-subscritor: utente que cessou, a título definitivo, o pagamento 
de quotas para efeito de aposentação ou reforma.

Instituição processadora: entidade de natureza pública, privada 
ou outra, que processa pensões ou quaisquer outras prestações pecu-
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niárias vitalícias devidas a qualquer título a aposentados, reformados, 
pré-aposentados ou na reserva, incluindo as atribuídas no âmbito de 
regimes complementares. 

Pensão de aposentação: prestação remuneratória mensal atri-
buída pela cessação definitiva do exercício de funções públicas aos 
subscritores da Caixa Geral de Aposentações, para cobertura das 
eventualidades velhice e incapacidade permanente. 

Pensão de reforma: prestação mensal atribuída pela cessação 
definitiva de funções ao pessoal militar dos diferentes ramos das Forças 
Armadas, da Guarda Nacional Republicana, bem como ao pessoal civil 
equiparado por lei especial ao militar para efeitos de reforma, nomea-
damente o pessoal da Polícia de Segurança Pública, para cobertura das 
eventualidades velhice e incapacidade permanente. 

Pensão unificada: pensão única com base na totalização dos pe-
ríodos contributivos existentes no Regime Geral de Segurança Social 
e no Regime de Função Pública (Caixa Geral de Aposentações) e é 
calculada com base na junção do tempo com descontos para aqueles 
dois regimes, sendo que os períodos com descontos simultâneos para 
ambos os regimes apenas contam uma vez. 

Pensionista: utente que adquiriu o direito a uma pensão, seja na 
qualidade de herdeiro hábil do contribuinte falecido, seja na qualidade 
de titular de pensão de preço de sangue ou outra de natureza especial. 

Período ou prazo de garantia: tempo de serviço mínimo neces-
sário para a atribuição do direito a uma pensão de aposentação ou a 
um benefício. 

Quota: contribuição mensal do subscritor ou contribuinte para a 
aposentação e para a pensão de sobrevivência e corresponde a uma 
percentagem da remuneração relevante do cargo pelo qual se encontra 
inscrito na CGA. 

Reformado: utente que adquiriu o direito a uma pensão, na 
qualidade de militar ou equiparado, atribuída pela Caixa Geral de 
Aposentações, em função do tempo de serviço contado para esse efeito 
ou de situação equiparada. 

Subscritor: utente que paga quota para efeito de aposentação ou 
reforma. 
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Tempo de serviço: tempo relevante para efeitos de cálculo da pen-
são de aposentação ou de reforma a que corresponda efetiva prestação 
de serviço ou de trabalho ou situação a ela equiparada por lei. 

Tempo de subscritor: aquele que confere direito a inscrição na 
CGA, sendo oficiosamente contado no momento da aposentação.

Tempo por acréscimo ao de subscritor: tempo de serviço em 
relação ao qual não são ou não foram devidas quotas para a CGA, mas 
que a lei permite contar, posteriormente, se o subscritor o requerer e 
pagar as quotas correspondentes. 

Titular de pensão: o beneficiário de pensão ou de prestação pecu-
niária vitalícia devidas a qualquer título. 

Titular de subvenção mensal vitalícia: o utente que adquiriu 
o direito a um subsídio mensal, atribuído pela CGA, ao abrigo de le-
gislação especial, por tempo de serviço prestado no exercício de certos 
cargos políticos. 

Utente: pessoa singular que esteja ou tenha estado abrangida pelo 
regime da Caixa Geral de Aposentações, na qualidade de subscritor, 
pensionista ou titular de prestações sociais, e os respetivos emprega-
dores.



PARTE I
APOSENTAÇÃO



I. ASPETOS GERAIS

1 - Enquadramento legal
A proteção na velhice através da aposentação traduz-se no ato ad-

ministrativo através do qual um trabalhador no ativo, seja de forma 
voluntária ou por decisão de outrem, passa a uma situação passiva 
ou de inatividade porque alcançou a idade máxima permitida para 
trabalhar ou porque alcançou a idade a partir da qual é legalmente 
permitido abandonar a vida laboral ativa através da obtenção de uma 
contrapartida monetária para o resto da sua vida.

O regime legal que protege a atribuição da pensão mensal vitalícia 
ou renda mensal, a qual apenas se extingue com a morte do interessa-
do, encontra-se previsto, para o regime de proteção social convergente 
(RPSC) – trabalhadores admitidos na administração pública até 31 de 
dezembro de 2005 – no Estatuto da Aposentação (EA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, enquanto, para os trabalha-
dores ingressados após essa data, ou seja, os integrados no Regime 
Geral da Segurança Social (RGSS), esse regime se encontra previsto no 
Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, diploma que aprova as normas 
sobre proteção nas eventualidades invalidez e velhice dos beneficiários 
do regime geral de segurança social.

A prestação atribuída à generalidade dos trabalhadores é designada 
por “pensão de aposentação” (cfr. artigo 46.º do EA), enquanto, essa 
prestação, para os militares, designa-se de “pensão de reforma” (cfr. 
artigo 120.º).

2 - O pagamento de quota à CGA
Conforme referido, a inscrição na CGA de trabalhadores pertencen-

tes à Administração Pública Central, Local e Regional, bem como de 
outras entidades públicas, cessou em 31 de dezembro de 2005. Após 
esta data, a referida inscrição passou a ser efetuada na Segurança 
Social, ficando os respetivos trabalhadores sujeitos ao Regime Geral 
da Segurança Social (RGSS).
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Todos os trabalhadores inscritos na CGA até 31 de dezembro de 2005 
pagam uma quota cujo montante é deduzido desde logo na remuneração 
mensal pelo serviço processador do vencimento. Essa quota incide sobre 
todas as remunerações correspondentes ao cargo exercido, sejam fixas 
ou variáveis, permanentes ou acidentais e cujo valor é de 11%, sendo 
8% para efeito de aposentação e 3% para pensão de sobrevivência. 

Estão excluídas deste âmbito as remunerações provenientes de 
outras prestações, designadamente os abonos provenientes de trabalho 
extraordinário, prémios por sugestões, participações em multas, senhas 
de presença e de subsídios de transporte, de renda de casa e outros de 
natureza semelhante. 

O empregador contribui com 23,75% daquela remuneração.

3 - Impulso processual
Conforme teremos oportunidade de verificar, o acesso à aposentação 

dá-se após o cumprimento de diversos requisitos, entre os quais a idade 
ou por razões de invalidez e o tempo de quotizações. 

A aposentação pode ocorrer por iniciativa do subscritor, por incapa-
cidade, limite de idade ou por via da aplicação de legislação específica 
sobre a matéria.

Quanto à forma, a aposentação pode ser do tipo ordinária, quando 
o trabalhador cessa os seus deveres por ter atingido a idade estipulada 
por lei, ou extraordinária (acidentes em serviço ou doenças profissionais 
ocorridos até 30 de abril de 2000), quando bruscamente prescinde do 
trabalho por razões de força maior. Em qualquer das situações referidas, 
é sempre necessário iniciar o procedimento administrativo por forma 
a calcular o valor da pensão devida.

Em qualquer dos casos, e como requisito geral, o direito à aposen-
tação pressupõe a qualidade de subscritor – inscrição e desconto de 
quotas para a CGA – e o requisito mínimo de 5 anos de serviço (3 anos 
no caso de incapacidade absoluta geral).
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II. DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO

1 - Período relevante para efeitos de contagem de tempo
Se o trabalhador, ao longo da sua carreira contributiva, efetuou 

descontos, terá direito a que essas deduções influenciem o cálculo da 
prestação mensal que irá ser auferida a título de pensão de aposentação. 
Este procedimento através do qual a CGA procede ao apuramento dos 
anos e meses de serviço prestados na função pública que possam ser 
considerados para efeito de cálculo da pensão, designa-se por “contagem 
de tempo”.

A contagem do tempo pode ser solicitada a qualquer momento pelo 
próprio e diretamente à CGA, caso tenha descontado mas no momento 
tal não se verifique (ex-subscritor). Porém, se o trabalhador se encon-
trar no ativo, o respetivo pedido é apresentado no serviço onde exerce 
funções, o qual o remete à CGA acompanhado de todos os elementos 
necessários à instrução do processo, devendo certificar, em particular, 
o tempo de serviço prestado.

Nem só o tempo de serviço relativamente ao qual tenha sido efe-
tuado o pagamento de quotas conta como tempo de serviço para efeitos 
de contagem. Na verdade, também pode ser incluído nessa contagem 
outros acréscimos a esse tempo de serviço ou de subscritor, o qual é 
contado no momento da aposentação, se o subscritor o requerer e pagar 
as quotas correspondentes. Veja-se a título de exemplo, mais comum, 
o tempo de serviço militar obrigatório, a percentagem de aumento de 
tempo de serviço que incide sobre tempo de serviço prestado a deter-
minadas entidades e em certas circunstâncias, designadamente forças 
e serviços de segurança.

O pagamento das quotas correspondentes designa-se por “dívida de 
quotas”, a qual é apurada com base na remuneração mensal do cargo 
do subscritor à data da apresentação do pedido de contagem de tempo, 
sendo cobrada 8% dessa remuneração, por cada mês de tempo contado. 
O pagamento das quotas em dívida é efetuado de uma só vez, podendo, 
no entanto, a pedido do interessado, processar-se até ao máximo de 60 
prestações mensais, a deduzir mensalmente na pensão mensal, não 
podendo o valor de cada prestação ser inferior a € 50,00.
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2- A aposentação ordinária2

São várias as combinações possíveis que permitem ao trabalhador 
a aposentação:

A) Conte, pelo menos, 15 anos de serviço e ter atingido a idade 
normal de acesso à pensão de velhice:

QUADRO I 
Idade normal de acesso à pensão de velhice

Tempo de serviço aos 65 anos 
de idade (anos)

Idade normal de acesso 
à pensão de velhice

<41 66 anos
=>41 e <42 65 anos e 8 meses
=>42 e <43 65 anos e 4 meses

=>43 65 anos
Fonte CGA

B) Conte, pelo menos, 5 anos de serviço ou complete este perío-
do com tempo de descontos para outras instituições de previdên-
cia (tempo de garantia) e reúna uma das seguintes condições:

- Atinja o limite de idade para o exercício das suas funções;
- Seja declarado, pela junta médica da CGA, absoluta e perma-

nentemente incapaz para o exercício das suas funções;
- Seja punido com a pena disciplinar de aposentação compulsiva;
- Seja abrangido por legislação especial.

C) Conte, pelo menos, 3 anos de serviço ou complete este 
período com tempo de descontos para outras instituições de 
previdência (tempo de garantia) e seja declarado, pela junta 
médica da CGA, absoluta e permanentemente incapaz para o 
exercício de toda e qualquer profissão ou trabalho (incapaci-
dade absoluta geral).

Nota: Os subscritores que, em 31 de dezembro de 2005, tinham, pelo menos, 
60 anos de idade e 36 anos de serviço podem aposentar-se quando quiserem. Do 
mesmo modo, os subscritores que naquela data reuniam condições para se aposen-
tarem antecipadamente continuam a poder aposentar-se ao abrigo do artigo 37.º-A 
do Estatuto da Aposentação, independentemente de quaisquer outros requisitos.

2 - Seguimos de perto as instruções difundidas pela CGA.
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3 - Aposentação extraordinária
Esta forma de cessação da vida ativa mantém-se em vigor unica-

mente em relação aos acidentes em serviço ou doenças profissionais 
ocorridos ou diagnosticadas até 30 de abril de 2000.

Neste enquadramento verifica-se, independentemente dos requisitos 
da idade e do tempo de serviço sempre que a junta médica da CGA de-
clare o subscritor absoluta e permanentemente incapaz para o exercício 
das suas funções em resultado de acidente ocorrido em serviço ou doença 
contraída neste e por motivo do seu desempenho ou ainda por acidente 
ou doença adquirida em serviço de manutenção da ordem pública ou 
pela prática de ato humanitário ou de dedicação à causa pública.

4- Aposentação antecipada
Traduz-se numa forma de aposentação voluntária e verifica-se 

quando o subscritor conte, pelo menos, 55 anos de idade, desde que, 
nessa data, tenha completado 30 ou mais anos de serviço, ou beneficie 
de regime especial que lhe permita requerer a aposentação ou passar 
voluntariamente a essa situação antes de atingir a idade normal de 
acesso à pensão de velhice.
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