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Na sequência de muitos pedidos de esclarecimento dirigidos à ANS acerca dos cálculos das 
pensões de Reforma dos militares em situação de Reserva ou na eminência de transitarem para 
essa situação estatutária, decidiu em reunião a sua Direcção promover uma deslocação de 
militares à Caixa Geral de Aposentações (CGA) a fim de solicitarem na sede tecnicamente 
habilitada para o efeito uma simulação da sua situação concreta de modo a poderem assumir 
compromissos pecuniários com a certeza e a garantia de poderem, amanhã, honrar esse 
compromissos. 

Contrariamente à justa expectativa de ali obterem uma resposta concreta, de modo a 
poderem organizar as suas vidas e das suas famílias, obtiveram como resposta que aquele serviço 
tutelado pelo ministério das Finanças se encontra sem condições técnicas para realizar as 
simulações pretendidas, nem para o Quadro Especial (QE) dos militares nem para qualquer outro 
QE. 

Em face de tal resultado concluímos: 

1. O XVII Governo Constitucional criou uma situação legislativa de tal complexidade que, 
tecnicamente, se torna impossível prever, ainda que aproximadamente, a pensão de reforma com 
que o cidadão se irá confrontar no futuro próximo (dado que nem simulações para o horizonte de 2 
anos foi possível obter); 

2. Que o Programa SIMPLEX, emblemático do Governo, afinal, numa matéria crucial para 
preservar os direitos humanos fundamentais, da garantia, estabilidade e segurança, e os cidadãos 
poderem investir no seu futuro, não tem aplicação prática no sítio daquela CGA com um simulador 
eficaz que permita a todos os subscritores obterem uma simulação da sua situação próxima 
futura; 

3. Dado no mesmo sítio existir um simulador para outros servidores do Estado, estamos 
perante uma discriminação objectiva que contraria o preceituado na Constituição da República 
Portuguesa, nas recomendações pertinentes Europeias e na Carta dos Direitos Humanos. 

Dado que esta matéria está a gerar algum alarme social e é de manifesto e relevante 
interesse público, a ANS convida a Família Militar a constituir uma delegação a deslocar-se 
junto do ministério das Finanças no próximo dia 3 de Julho, pelas 18h00, a fim de ser 
entregue ao senhor ministro de Estado, das Finanças e da Administração Pública um 
requerimento para que, no âmbito do programa SIMPLEX, mande disponibilizar no sítio da 
CGA um simulador de pensões, actualizado e específico para o QE dos militares. 

Certos de assim estarmos a contribuir para a modernização do País, o desenvolvimento 
nacional e o cumprimento de um dos mais emblemáticos programas do XVII Governo 
Constitucional, presidido pelo cidadão José S. C. P. de Sousa, o SIMPLEX, não abdicaremos de 
saber com rigor que pensões de reforma nos esperam no futuro próximo. 

 

A Direcção 
Lisboa, 26 de Junho de 2007 
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