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Trafaria, 8 de junho de 2020  

 

Para:  

- Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada 

- General Chefe do Estado-Maior do Exército 

- General Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

 

 

ASSUNTO: Atualização dos valores do Complemento de Pensão 

 

O Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 de março (DL 10-B/2020), procedeu a um aumento 

da base remuneratória da Administração Pública e, consequentemente, à atualização do valor das 

remunerações base mensais nela existentes, abrangendo os Militares no Ativo e na Reserva.   

Embora com alguns meses de atraso em face do que seria expectável e desejável, esses 

Militares viram finalmente repercutidas, na prática, as alterações remuneratórias determinadas no 

supracitado Decreto-Lei, tendo-lhes sido abonados os “aumentos” com retroatividade a 1 de 

janeiro de 2020.  

Em relação aos Militares na situação de Reforma, com direito adquirido ao Complemento 

de Pensão por terem transitado para esta situação antes da entrada em vigor do “novo” EMFAR 

(Artigo 17º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio), verifica a AOFA que os Ramos ainda não 

procederam às respetivas alterações dos valores do Complemento de Pensão mensal e, por maioria 

de razão, ao acerto desses valores com retroatividade a 1 de janeiro de 2020. 
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Face ao exposto solicitamos a Vossa Excelência se digne informar esta Associação sobre 

se no decorrer do corrente mês de junho esta situação será integralmente regularizada, 

verificando-se assim os acertos devidos aos Militares detentores do direito ao Complemento de 

Pensão e, caso negativo, quais as razões que justificam os atrasos verificados nesta regularização, 

considerando-se que este atraso, além do mal-estar que está a gerar se constitui como uma 

descriminação negativa dos Militares na Reforma face aos seus camaradas no Ativo e na Reserva. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

             

                      O Presidente 

 

 

 

    António Augusto Proença da Costa Mota 

    Tenente-Coronel 


