
CM\770915PT.doc PE415.087/rev.v01-00
Tradução externa

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão das Petições

20.02.2009

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição n.º 1493/2007 apresentada por António Araújo Jácome, de nacionalidade 
portuguesa, sobre alegadas violações, por parte das autoridades portuguesas 
responsáveis pelas pensões de reforma, às disposições do Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 1971, relativo à aplicação dos regimes de 
segurança social aos trabalhadores assalariados e aos membros da sua família que 
se deslocam no interior da Comunidade, bem como do Regulamento de aplicação 
(CEE) n.° 574/72

1. Síntese da petição

O peticionário está empregado na função pública e contribui para o regime de segurança 
social em Portugal há 29 anos. Nos termos da regulamentação em vigor, tem de trabalhar 36 
anos para ter direito a uma pensão de reforma. Assim, tentou que lhe fosse reconhecido um 
tempo de trabalho de 12 anos em França, o que lhe foi recusado. Por conseguinte, denuncia o 
facto de as autoridades portuguesas não terem tomado em consideração o disposto no 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 1971, relativo à aplicação 
dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados e aos membros da sua família 
que se deslocam no interior da Comunidade, bem como no Regulamento de aplicação (CEE) 
n.° 574/72, pelo que apela ao Parlamento Europeu para que se debruce sobre o seu pedido.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 2 de Junho de 2008. A Comissão foi instada a prestar informações 
(n.º 4 do artigo 192.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 21 de Outubro de 2008.

O peticionário trabalhou como funcionário público e contribuiu durante 29 anos, em Portugal, 
para a sua pensão de reforma. Nos termos da regulamentação em vigor, são exigidos 36 anos 
de trabalho para ter direito a essa pensão. O peticionário tentou, portanto, que lhe fosse 
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reconhecido um período de 12 anos de trabalho em França, mas o seu pedido foi rejeitado. 
Assim, queixa-se de as autoridades portuguesas competentes não terem tomado em 
consideração o disposto no Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 
1971, relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados e 
aos membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade, bem como no
Regulamento de aplicação (CEE) n.° 574/72. Por conseguinte, apela ao Parlamento Europeu 
para que aprecie o seu caso.
Observações da Comissão relativas à petição 

A nível comunitário, existe uma regulamentação, constante dos Regulamentos (CEE) n.ºs 
1408/71 e 574/72, que tem por objectivo fundamental garantir a efectiva livre circulação dos 
trabalhadores no seio da União Europeia, zelando por que o trabalhador migrante não perca 
nenhum direito em matéria de segurança social pelo facto de exercer o seu direito de se 
deslocar dentro da UE. Contudo, essa regulamentação limita-se a proceder a uma coordenação 
dos sistemas nacionais de segurança social (e não a uma harmonização destes). Assim, cada 
Estado-Membro é livre de determinar o seu sistema de segurança social, nomeadamente as 
condições de inscrição nesse sistema, as condições de concessão das prestações sociais e o 
montantes destas, etc.. No exercício desta competência, os Estados-Membros devem, como é 
óbvio, respeitar os princípios do direito comunitário.
Aparentemente, o peticionário está a pedir uma pensão especial, apesar de nem sempre, ao 
longo de toda a sua carreira, ter estado inscrito em regimes especiais para funcionários, tanto 
em Portugal como em França.
No que respeita, mais concretamente, aos regimes especiais dos funcionários, o artigo 51.º-A 
do Regulamento (CEE) n.º 1408/71 estipula o seguinte: 
"Pessoas abrangidas por um regime especial dos funcionários públicos:
1. O disposto no artigo 44º, nos nºs 1, 5 e 6 do artigo 45º e nos artigos 46º a 51º é aplicável, 
por analogia, às pessoas abrangidas por um regime especial dos funcionários públicos.
2. Todavia, se a legislação de um Estado-Membro fizer depender a aquisição, manutenção, 
liquidação ou recuperação do direito a prestações ao abrigo de um regime especial dos 
funcionários públicos da condição de todos os períodos de seguro terem sido cumpridos no 
âmbito de um ou mais regimes especiais dos funcionários públicos nesse Estado-Membro ou 
de serem considerados equivalentes a esses períodos pela legislação desse Estado-Membro, 
apenas são tidos em conta os períodos que possam ser reconhecidos ao abrigo da legislação 
desse Estado-Membro.
Se, tendo em conta os períodos assim cumpridos, o interessado não preencher as condições 
exigidas para beneficiar das referidas prestações, esses períodos são tidos em conta para a 
concessão das prestações do regime geral ou, na sua falta, do regime aplicável aos operários 
ou aos empregados, conforme o caso".
Conclusão
A carta do peticionário não fornece informações suficientemente exaustivas para podermos 
avaliar se o seu caso representa um incumprimento das regras comunitárias relativas à
coordenação dos regimes de segurança social. Assim, os serviços da Comissão entraram em 
contacto com as autoridades portuguesas para lhes pedir informações mais pormenorizadas.

4. Resposta complementar da Comissão, recebida em 20 de Fevereiro de 2009.

O peticionário trabalhou em França, onde estava abrangido por um regime geral de segurança 
social. E trabalhou também em Portugal, onde pede para beneficiar de uma pensão especial 
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para funcionários, prevista na legislação portuguesa.

Observações da Comissão relativas à petição

Como a Comissão já explicou na sua primeira comunicação ao Parlamento Europeu, a carta 
do peticionário não fornece informações suficientemente exaustivas para se poder avaliar se o 
seu caso representa um incumprimento das regras comunitárias de coordenação dos regimes 
de segurança social. Assim, os serviços da Comissão entraram em contacto com as 
autoridades portuguesas para lhes pedir informações mais pormenorizadas.

Estas autoridades responderam que aplicaram correctamente o direito comunitário ao caso 
deste peticionário e, mais concretamente, o artigo 51.º-A do Regulamento (CEE) n.º 1408/71.

A Comissão não constata nenhuma violação do direito comunitário. De facto, no que se 
refere, mais concretamente, aos regimes especiais dos funcionários, o artigo 51.º-A do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 estipula o seguinte: 

"Pessoas abrangidas por um regime especial dos funcionários públicos:

1. O disposto no artigo 44º, nos nºs 1, 5 e 6 do artigo 45º e nos artigos 46º a 51º é aplicável, 
por analogia, às pessoas abrangidas por um regime especial dos funcionários públicos.

2. Todavia, se a legislação de um Estado-Membro fizer depender a aquisição, manutenção, 
liquidação ou recuperação do direito a prestações ao abrigo de um regime especial dos 
funcionários públicos da condição de todos os períodos de seguro terem sido cumpridos no 
âmbito de um ou mais regimes especiais dos funcionários públicos nesse Estado-Membro ou 
de serem considerados equivalentes a esses períodos pela legislação desse Estado-Membro, 
apenas são tidos em conta os períodos que possam ser reconhecidos ao abrigo da legislação 
desse Estado-Membro.
Se, tendo em conta os períodos assim cumpridos, o interessado não preencher as condições 
exigidas para beneficiar das referidas prestações, esses períodos são tidos em conta para a 
concessão das prestações do regime geral ou, na sua falta, do regime aplicável aos operários 
ou aos empregados, conforme o caso".

O legislador comunitário explica esta particularidade no sexto considerando do Regulamento 
n.º 1606/98 nos seguintes termos:
"É necessário ter em conta as características específicas de determinados regimes especiais de 
pensão dos funcionários públicos em alguns Estados-Membros e, em particular, a inexistência 
em alguns deles de sistemas de coordenação entre regimes especiais e o regime geral, a 
existência noutros Estados-Membros de sistemas específicos de coordenação entre regimes 
especiais e o regime geral, o âmbito de aplicação limitado daqueles regimes e as suas próprias 
estruturas orçamentais e de compensação, como, por exemplo, a aquisição do direito que está 
directamente ligada a longos períodos de serviço".

Por conseguinte, para a concessão de uma pensão especial dos funcionários, o direito 
comunitário permite que o Estado-Membro em causa apenas tome em consideração o tempo 
de quotização noutros Estados-Membros no quadro de um regime especial dos funcionários. 
Ora, não é esse o caso deste peticionário, que, em França, esteve coberto por um regime geral 
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de segurança social.

O que não significa, no entanto, que o cidadão perca os seus direitos em matéria de segurança 
social. Nesta hipótese, o artigo 51.º-A do Regulamento (CEE) n.º 1408/71 prevê que o tempo 
de quotização noutro Estado-Membro seja tomado em consideração para a concessão das 
prestações do regime geral.

Conclusão

Tendo em conta o que precede e uma vez que o direito comunitário foi respeitado pelas 
autoridades portuguesas, a Comissão não pode intervir a favor do peticionário.
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