
Jornal Negócios

1/4/5

S/PB

1928

18239

Nacional

Economia/Negócios

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:08082013

Economia



PensionistasdaCGDescapamaoscortes CORTES NAS PENSÕES

Reformados
da CGD também
escapam aos cortes

Antigos trabalhadores do banco público também têm
as pensões indexadas ao valor dos salários dos funcionários
no activo tal como os magistrados e diplomatas jubilados
Proposta apresentada pelo Governo isenta os

Os aposentados da Caixa Geral de
Depósitos CGD também estão a
salvo dos cortes que podem chegar
aos 10 nas pensões determina a
proposta inicia doGoverno Apesar
de as reformas tambémserempagas
pela Caixa Geral de Aposentações
CGA elas estão indexadas àevolu
çãodossaláriosdostrabalhadores no
activo um grupo que está expressa
menteexcluídodas penalizações se
gundo aproposta que oGoverno fez
chegaresta semana aos sindicatos

Emtermosgeraisapropostade lei
entregue esta terça feira porHélder
Rosalinoaos sindicatospareceabran
gertodasaspensõespagaspelaCGA
independentementedeos aposenta
dos seremoriundosdaFunçãoPúbli
ca oude empresas públicas O artigo
quedeterminaocorte até 10 nas re
formas diz que estão abrangidas as
pensõesatribuídaspelaCGA que fo
ramfixadas de acordocomasfórmu
las de cálculo sucessivamente emvi

gor no Estatuto da Aposentação e
com as regras que foram fixadas de
harmoniacomregimes especiaispre
vistosemestatutosprópriosounou
trasdisposições legaisconvencionais
Aredacção abrangente da proposta
parece abarcarnãosóos antigos fun
cionáriospúblicos queseregempelo
EstatutodaAposentação comotam
bémosoutrospensionistas a receber
pensões daCGA como é o caso dos
oriundosdeempresaspúblicas cujos
fundos depensõesforamentretanto
integrados no Estado

OMinistériodasFinançasnãoes
clareceu exactamente quem está
abrangido pela taxa mas esta é a in
terpretaçãodedois especialistas ou
vidos pelo Negócios À luz desta aná
lise antigos trabalhadores dosCTT
ANA NAV Marconi BNU e CGD
entre outros fundos de pensões que
foramtransferidos paraaCGA ficam
abrangidos pela amputaçãode 10

Contudo o mesmodiplomavem
excepcionardestes cortesaspensões

automaticamente actualizadaspor
indexação à remuneração de traba
lhadores no activo líquida de quotas
paraaposentaçãoepensão de sobre
vivência E neste grupo incluem
se alémdosmagistrados e diploma
tas jubilados já ontem noticiados
pelo Negócios também os reforma
dos da Caixa Geral de Depósitos os
cargosde topoerammaisbem remu
nerados doque naFunçãoPública

Tal como o Negócios explicou na
ediçãodestaquarta feira quemtem
aspensões indexadas aos salários do
pessoal no activo temvindo a sofrer
cortessemelhantes aos aplicadosaos
trabalhadores no activo OGoverno

temoptado por deixar estes grupos
de fora das medidas especificamen
te dirigidas aos pensionistas com
esteargumentode evitarumadupla
penalização Faltasabero que émais
vantajoso caso a caso se ser tratado
como reformado se como trabalha
dor no activo

O Executivo concretizou esta se

mana a sua proposta para cortar as
pensões em pagamento que passa
pela aplicaçãode umataxade 10 de
corte às pensões atribuídasaté 2005
Quem se reformou entre 2005 e
2013teráumcortede10 apenas na
parcela da pensão que é calculada
combase no saláriode 2005 Hádois

grandes grupos de restrições umge
ral quesalvaguarda todas aspensões
até 600 euros e um específico em
funçãoda idade ver infografia Ape
nas são abrangidos os reformados
que recebempensõespelaCaixaGe
ral de Aposentações funcionários
públicos e antigos trabalhadores de
uma parte das empresas públicas

De sublinhar que aproposta será
ainda sujeita a discussãocomos sin
dicatos daAdministração Pública e
osparceirossociais e numafasesub
sequente peloParlamento Emam
bas as fases pode aindasofreraltera
ções

Proposta de
Governo diz que
os cortes se

aplicam a todas
as pensões pagas
pela CGA mas
deixa algumas
expressamente
de fora

Subvenções
políticas de
fora da proposta

A proposta entregue pelo
Governo aos sindicatos
sobre o corte nas pensões

deixa de fora as subvenções dos
políticos uma prestação em relação
à qual alguns órgãos de
comunicação social chegaram a
antecipar cortes na casa dos 20
É uma matéria que será tratada
em sede própria justificou fonte
do Governo que argumenta que
estão em causa coisas diferentes
A proposta entregue aos sindicatos
versa sobre a convergência das
pensões entre dois regimes
enquanto as subvenções têm uma
natureza de compensação
A proposta mexe contudo na
contagem de tempo para a reforma
Alguns políticos têm tempos de
contagem para a reforma mais
generosos em que um ano de
trabalho é contado a dobrar O

Governo prevê acabar com o regime
especial mas vai respeitar os
direitos já acumulados até ao final
deste ano
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