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Comissão das Petições

7 de Fevereiro de 2005

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Petição 555/2003, apresentada por Afonso Serafim Gonçalves, de nacionalidade portuguesa, 
sobre a sua pensão de invalidez

1. Síntese da petição

O peticionário trabalhou em Portugal e em França e afirma que a Segurança Social francesa se 
recusa a considerar o tempo em que trabalhou em Portugal para efeitos da sua pensão de 
invalidez.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 10 de Dezembro de 2003. A Comissão foi instada a prestar 
informações (nº 4 do artigo 175º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 30 de Abril de 2004

"O peticionário, de nacionalidade portuguesa, queixa-se da recusa de concessão pelas 
autoridades competentes francesas de uma pensão de invalidez pelos anos que contribuiu para 
o regime francês na sequência da declaração de invalidez emitida pela segurança social 
portuguesa. Actualmente beneficia de uma pensão de invalidez paga por esta última. 

As autoridades francesas – tanto administrativas como judiciais - baseiam a sua decisão no 
facto de o peticionário não cumprir os requisitos previstos pela legislação francesa para a 
concessão de pensões. 

Cabe recordar, em primeiro lugar, que o direito comunitário prevê nos regulamentos (CEE) 
1408/71 e 574/72 uma coordenação dos diferentes sistemas de segurança social dos Estados-
Membros a fim de oferecer protecção social às pessoas que se deslocam no interior da União 
Europeia. Dado tratar-se de uma coordenação dos regimes nacionais e não de uma 
harmonização da segurança social, cada Estado-Membro continua a ser livre de determinar as 
condições que dão direito às prestações, bem como o seu montante, os elementos de cálculo e 
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a duração das prestações. 

Além disso, o Regulamento (CEE) 1408/71 prevê no capítulo "invalidez" (artigos 37º e 
seguintes) uma distinção entre os Estados-Membros onde o montante das prestações é 
independente da duração das contribuições ou dos períodos de seguro e os Estados-Membros 
onde os períodos de quotização entram em linha de conta para o cálculo do respectivo 
montante. Neste sentido, o Anexo IV do Regulamento supracitado indica que a França é um 
Estado de tipo A e Portugal é um Estado de tipo B.1 Para além disso, na rubrica França do 
referido Anexo, é estabelecida uma distinção entre trabalhadores assalariados e não 
assalariados. No que diz respeito aos últimos, o princípio enunciado é aplicável apenas aos 
trabalhadores independentes do sector agrícola e não aos comerciantes como é o caso do 
peticionário. Consequentemente, este não pode fazer valer a aplicação da regra de tipo A em 
virtude de estar sujeito às regras previstas para o efeito na legislação francesa. 

Fixado o quadro jurídico, importa assinalar que o peticionário trabalhou e pagou as suas 
quotizações enquanto comerciante em França entre 1969 e 1983 e, seguidamente, em Portugal 
entre 1983 e 1994, país onde lhe foi declarada a invalidez. 

De acordo com a legislação francesa, os trabalhadores não assalariados (como é o caso do 
peticionário) devem comprovar que preenchem certas condições (duração mínima de 
inscrição no regime e um determinado número de horas de trabalho assalariado durante o 
período de referência)2. A esse respeito, a legislação portuguesa não prevê regimes de 
contribuição diferentes para os trabalhadores assalariados e para os trabalhadores não 
assalariados ou independentes, prevendo antes uma caixa de pensões única para as duas 
categorias. Tal não é o caso da França, como já atrás exposto, sendo com base na legislação 
deste Estado-Membro que é necessário examinar o caso em espécie.

Neste sentido, e dado o peticionário ter sido assegurado sucessivamente num Estado A e,
seguidamente, num Estado B, a pensão de invalidez deve ser-lhe paga em função dos períodos 
de seguro e de emprego ponderados com base na legislação nacional. 

Contudo, e a fim de verificar se a legislação comunitária na matéria foi correctamente 
aplicada, os serviços da Comissão dirigiram-se às autoridades francesas competentes para lhes 
solicitar as suas observações sobre este caso. A Comissão não deixará de informar a Comissão 
das Petições do Parlamento Europeu sobre a evolução deste caso, bem como sobre a decisão 
tomada."

4. Resposta complementar da Comissão, recebida em 1 de Fevereiro de 2005

Na sua anterior comunicação, os serviços da Comissão tinham explicado que o peticionário, 
de nacionalidade portuguesa, se queixava da recusa de concessão pelas autoridades 
competentes francesas de uma pensão de invalidez pelos anos que contribuiu para o regime 
francês na sequência da declaração de invalidez emitida pela segurança social portuguesa. 
Actualmente beneficia de uma pensão de invalidez paga por esta última. 

  
1 Cartas E e L do Anexo, respectivamente. 
2 Cf. os artigos L 341.2, R 313.3 e R 313.5 do Código da Segurança Social francês. 
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As autoridades francesas baseiam a sua decisão no facto de o peticionário não cumprir os 
requisitos previstos pela legislação francesa para a concessão de pensões. 

Neste contexto, cabe recordar que o direito comunitário prevê nos regulamentos (CEE) 
1408/71 e 574/72 uma coordenação dos diferentes sistemas de segurança social dos 
Estados-Membros a fim de oferecer protecção social às pessoas que se deslocam no interior 
da União Europeia. Dado tratar-se de uma coordenação dos regimes nacionais e não de uma 
harmonização da segurança social, cada Estado-Membro continua a ser livre de determinar as 
condições que dão direito às prestações, bem como o seu montante, os elementos de cálculo e 
a duração das prestações. 

Concretamente, o Regulamento (CEE) 1408/71 prevê no capítulo "invalidez" (artigos 37º e 
seguintes) uma distinção entre os Estados-Membros onde o montante das prestações é 
independente da duração das contribuições ou dos períodos de seguro e os Estados-Membros 
onde os períodos de quotização entram em linha de conta para o cálculo do respectivo 
montante. Neste sentido, o Anexo IV do Regulamento supracitado indica que a França é um 
Estado do primeiro grupo e Portugal do segundo.1 Para além disso, na rubrica França do 
referido Anexo, é estabelecida uma distinção entre trabalhadores assalariados e não 
assalariados. No que diz respeito aos últimos, o princípio enunciado é aplicável apenas aos 
trabalhadores independentes do sector agrícola e não aos comerciantes como é o caso do 
peticionário. Consequentemente, o peticionário não preenche as condições previstas para que 
os anos quotizados em França sejam devidamente tidos em conta para beneficiar de uma 
pensão de invalidez francesa 

Como o peticionário esteve assegurado primeiro num Estado onde a duração das 
contribuições não é ponderada e, seguidamente, num Estado onde tal duração entra em linha 
de conta, a pensão de invalidez deve ser liquidada em função dos períodos de seguro e de 
emprego ponderados com base na legislação nacional. 

Os serviços da Comissão dirigiram-se às autoridades francesas e as observações solicitadas 
mostram efectivamente que o peticionário não forneceu a prova de contribuições ou períodos 
de seguro válidos em relação à legislação francesa durante o período de referência para o 
exame das condições de concessão do pertinente direito. Assim, não foi provada nenhuma 
actividade que releva do regime coberto pelo Regulamento (CEE) 1408/71. 

Por conseguinte, e tendo em conta o anteriormente aduzido, os serviços da Comissão 
lamentam informar que não podem intervir a favor do peticionário por considerarem que a 
regulamentação comunitária na matéria foi correctamente aplicada. 

5. Resposta complementar da Comissão, recebida em 23 de Março de 2007. 

Tal como repetidamente realçado pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, o 
artigo 42º do Tratado CE prevê uma coordenação dos diferentes regimes de segurança social 
dos Estados-Membros no sentido de oferecer uma protecção social às pessoas que se 
deslocam no interior da União Europeia. Dado tratar-se de uma coordenação dos regimes

  
1 Letras E e L do Anexo, respectivamente. 
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nacionais e não de uma harmonização da segurança social, cada Estado-Membro continua a 
ser livre de estabelecer as condições em que são concedidas as prestações, bem como o seu 
montante, os elementos de cálculo e a duração das prestações. 

Assim, o Regulamento (CEE) nº 1408/71, regulamentação de base neste domínio do direito 
derivado comunitário, prevê para o ramo "invalidez" (a que se refere o peticionário) uma 
distinção entre os Estados-Membros em que o montante das prestações é independente da 
duração dos períodos de seguro e os Estados-Membros onde o período de duração das 
contribuições entra em linha de conta para o cálculo do montante da pensão. Neste sentido, o 
seu anexo IV indica que a França é um Estado do primeiro grupo (país dito de tipo A) e 
Portugal do segundo (país dito de tipo B). 

Consequentemente, e dado que o peticionário foi segurado sucessivamente num Estado onde a 
duração das contribuições não entra em linha de conta e, seguidamente, num Estado onde o 
período de duração é relevante, o dossier do interessado deve ser examinado com base nas
normas estabelecidas no capítulo 3 do Regulamento (CEE) nº 1408/71 (pensões de reforma). 
A pensão de invalidez é calculada neste caso em função das regras nacionais, sendo 
contemplados exclusivamente os períodos de seguro e de emprego relevantes nos termos da
legislação nacional. 

Ora, como os direitos do peticionário devem ser examinados com base na legislação francesa, 
esta legislação prevê certas condições de seguro e de matrícula. Com efeito, as condições de 
atribuição do direito à pensão devem ser examinadas no primeiro dia do mês durante o qual
foi verificada a situação de invalidez. Assim, a data válida para a apreciação do caso em 
apreço é 1 de Abril de 1996, data da concessão da pensão de invalidez em Portugal.

A informação transmitida pela instituição portuguesa à sua homóloga francesa através do 
formulário E 205 (extracto de carreira) não contém nenhum período de seguro para o período 
compreendido entre 1 de Abril 1995 e 31 de Março de 1996, período de referência francês 
para o exame das condições de concessão do direito. De facto, a instituição portuguesa 
confirmou que não constava da biografia profissional do interessado nenhum período de 
seguro entre 1 de Outubro de 1994 e 1 de Abril de 1996. 

O peticionário considera, em contrapartida, que durante este período exerceu a profissão de
comerciante em Portugal e que fez os correspondentes descontos durante este período de 
referência. Contudo, os serviços da Comissão confirmaram junto da Caixa portuguesa que o 
interessado não trabalhou durante este período. 

A invocação do nº 1 do artigo 45º do Regulamento (CEE) nº 1408/71 feita pelo peticionário 
não é relevante pelo facto de este não poder comprovar os descontos efectuados durante o 
período de referência acima mencionado. 

Por conseguinte, os serviços da Comissão consideram que as autoridades nacionais aplicaram 
correctamente a regulamentação comunitária na matéria e confirmam que não estão em 
condições de intervir em favor do peticionário. 

As anteriores considerações em nada prejudicam os direitos do peticionário quando este 
atingir a idade da reforma já que, nesse momento, a instituição francesa competente 
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examinará os anos em que o peticionário fez os seus descontos em França à luz dos princípios 
que regem a coordenação comunitária dos regimes de segurança social para decidir sobre a
concessão do direito à pensão de reforma.
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