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O vencimento dos Executivos é 33 vezes superior ao 
dos trabalhadores? 
(Isto sem contar com os cartões de crédito, as 
casas, os carros e motoristas, etc. tudo como na 
Europa rica). 
 
E tu? Também recebes como os militares europeus? O FUTURO DEFENDE-SE HOJE! 

Pensões de Reforma 
 

“Cinco maiores bancos lucram 8,7 milhões/dia” 
(Título de 1ª página, Jornal de Notícias, 9/6/07) 

 
 
“Pensões vão baixar 40% com novas regras da 
Segurança Social, diz a OCDE” 

(Título de 1ª página, Público, 8/6/07) 
 

Alterações aos regimes de Reserva e de Reforma 
2005/2007 

 
• O aumento da contagem de tempo de serviço, a partir de Janeiro de 2006 foi 

reduzido de 25% para 15%. 

• Os militares que até 31 de Dezembro não tenham completado 20 anos de serviço 
militar, caso actualmente lhes seja autorizada a passagem à Reserva sem terem o 
tempo de serviço necessário, ao fim de cinco anos na Reserva passarão à situação 
de Licença Ilimitada (sem qualquer abono ou remuneração) e não à Reforma como 
acontecia anteriormente. “Desempenho não premeia Sargentos” 

 
“Carreiras travadas na Tropa” 

(Título de artigos do Correio da Manhã) 
 
 

“Promoção de 7 oficiais Generais, de 138 oficiais 
Superiores, e de 68 Sargentos” 

(Publicado na Ordem do Exército já em Junho de 2007) 
 

• A passagem à situação de Reserva deixou de se fazer aos 36 anos de serviço militar 
ou 55 anos de idade para passar a ser aos 36 anos de serviço militar e 55 anos de 
idade 

• Passagem à reserva durante o período de transição 

 
Ano Tempo de Serviço Militar  Idade 
2007 36 anos e 6 meses ou 50 anos e 6 meses 

2008 37 anos ou 51 anos 

2009 37 anos e 6 meses ou 51 anos e 6 meses 

2010 38 anos ou 52 anos 

2011 38 anos e 6 meses ou 52 anos e 6 meses 

2012 39 anos ou 53 anos 

2013 39 anos e 6 meses ou 53 anos e 6 meses 

2014 40 anos ou 54 anos 

2015 40 anos e 6 meses ou 54 anos e 6 meses 

 
 
 
 
 

“OPERAÇÃO CGA” 
Dia 26, das 14h00 às 16h00, vem à CGA pedir 

uma simulação da tua pensão de Reforma. 
É importante saber que pensão terás amanhã para projectares o 
Futuro da tua Família Hoje! 

Pa

 
 
 
 
 
 

ssa a palavra!  
 



Num momento em que o Governo permite à banca estimular os cidadãos a contraírem 
empréstimos a 40 e a 50 anos, tem interesse verificar qual será a nossa pensão de reforma, 
para sabermos se, amanhã, poderemos honrar os nossos compromissos. 

 

EXEMPLOS DE SIMULAÇÕES 
Premissas consideradas:  

•  Valores brutos aproximados considerando uma actualização dos vencimentos 
de 1,5% / ano; 

•  Vencimento bruto (Vencimento base + Suplemento da condição militar); 
•  Considerados aumentos de tempo de serviço de 25% até Dezembro de 2005 e 

15% a partir de Janeiro de 2006; 
•  Consideradas as regras actuais de passagem à reserva e reforma com carreiras 

contributivas completas (sem pagar aumentos); 
• Considerada uma quebra média de 20% (dado do Ministério das Finanças) no 

valor da pensão média de reforma com as regras do regime geral da segurança 
social implementadas a partir de Junho de 2007; 

 
Posto à data de passagem à 
Reserva → 1SAR (5º escalão) SCH (3º escalão) 

Nascimento   1967 1967
Ingresso nas Forças Armadas 1985 (18 anos de idade) 1985 (18 anos de idade) 

Passagem à Reserva 
2022  
(55 anos de idade,  
38 anos de serviço efectivo) 

2022  
(55 anos de idade,  
38 anos de serviço 
efectivo) 

Passagem à Reforma 
2027  
(43 anos de descontos  
para CGA) 

2027  
(43 anos de  
descontos para CGA) 

Último vencimento da  
Reserva em 2027 

2100€  2585€

Pensão de Reforma em 2027 
(regras vigentes até 2005) 

1890€  2326€

Pensão de Reforma em 2027 
(regras actuais) 

900€ 1152€ 

Redução da pensão  
por mudança das regras 

- 53% - 51% 

Quebra do rendimento 
transição Reserva/Reforma - 58% - 56% 

  

Posto à data de passagem à Reserva →  SAJ (3º escalão)
Nascimento  1975
Ingresso nas Forças Armadas 1993 (JAN) (18 anos) 

Passagem à Reserva 

2030 
(55 anos de idade, 37 anos de serviço 
efectivo) 

Passagem à Reforma 
2035  
(42 anos de descontos para CGA) 

Último vencimento da Reserva  2430€ 
Pensão de Reforma em 2035 
(regras vigentes até 2005) 2187€ 
Pensão de Reforma em 2035 
(regras actuais) 1049€ 
Redução da pensão por  
mudança das regras - 53% 
Quebra do rendimento  
transição Reserva/Reforma - 57% 

 
Posto à data de passagem à Reserva →  SAJ (3º escalão)
Nascimento  1988
Ingresso nas Forças Armadas 2006 (18 anos) 
Passagem à Reserva 2043  

(55 anos de idade,  
37 anos de serviço efectivo) 

Passagem à Reforma 2048  
(42 anos de descontos para Segurança 
Social) 

Último vencimento da Reserva  2657€ 
Pensão de Reforma em 2048 
(regras 2005) 

1594€  

Pensão de Reforma em 2048 
(regras actuais) 

1275€ 
(Regime Geral Segurança Social) 

Redução da pensão por  
mudança das regras 

- 21% 

Quebra do rendimento  
transição Reserva/Reforma 

- 53% 

 


