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56REFORMADOSGANHAMMAISDE16MILEUROS Cerca de 80 por cento dos pensionistas vivem com uma prestação de 364 euros por mês
mas há meia centena de portugueses que recebe dos cofres públicos uma pensão milionária

PEDRO H GONÇALVES

Há 56 portugueses comumareformamédiade 16 785 euros por mês
Estamos a falar de uma

pensão anual acima dos 150 mil
euros segundo os números on
tem revelados pelo Governo No
fim da tabela estão quase dois
milhões depensionistasque têm
umapensãomensal
de 364 euros por
mês o que equivale
a 80 de todos os
beneficiários São

informações que se
conhecem no mes

mo dia em que o
Executivo discute
com a troika cortes
nas reformas

Os dados publicados permi
temperceber o universo de pen
sões douradas tanto no Estado
comona Segurança Social Com
umapensãomédia de 5410 euros
ousuperior até aos 16 mil euros
há 7582 portugueses Só com

pensões perto dos dez mil euros
são três centenas de reformados

Os 56 pensionistas que recebem
em média 16 785 euros custam
anualmente aos cofres públicos

seja viaCaixaGeraldeAposen
tações seja via Segurança Social

11 milhões de euros

As pensões acima dos cinco
mil euros nem chegam a 1 do
universo de reformados portu
gueses mas custam 548milhões
de eurospor ano ao erário públi
co No total a despesa com pen
soes de velhice atinge os ia 240
milhões de euros o que cobre

2 4 milhões de re
formados

Entre os pensio
nistas mais ricos do
País estão os ban

queiros e antigos
administradores de

empresas de topo
públicas e privadas
Como o CMjá reve
lou só Jardim Gon

çalves que liderou o BCP tem
um acordo de reforma que ga
rante uma prestação de 165 mil
euros por mês paga através de
um fundo de investimento O

CM sabe ainda que há pelo me
nos um reformado em Portugal
que recebe 50 mil euros mensais
por acumular 13 tipos de pen
sões diferentes
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