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Transferibilidade dos direitos à pensão complementar ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 20 de Junho de 2007, sobre uma proposta 
de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao aumento da 
transferibilidade dos direitos à pensão complementar (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 –
2005/0214(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0507)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e os artigos 42º e 94º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0331/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão dos Direitos 
da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A6-0080/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

                                               
1 Ainda não publicada em JO.
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P6_TC1-COD(2005)0214

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 20 de Junho de 2007 
tendo em vista a aprovação da Directiva 2007/.../CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao aumento da transferibilidade dos direitos à pensão complementar

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente os artigos 42.º e 
94.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

Após consulta do Comité das Regiões,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado2,

Considerando o seguinte:

(1) A livre circulação de pessoas constitui uma das liberdades fundamentais da Comunidade. 
O artigo 42.º do Tratado prevê que ║ as medidas necessárias ao estabelecimento da livre 
circulação de trabalhadores, no domínio da segurança social, sejam aprovadas nos 
termos do artigo 251.º.

                                               
1 JO C 185 de 8.8.2006, p. 37.
2 Posição do Parlamento Europeu de 20 de Junho de 2007.



(2) A protecção social dos trabalhadores em matéria de pensões é assegurada pelos regimes 
legais de segurança social, completados pelos regimes complementares de segurança social 
ligados ao contrato de trabalho, cuja importância é cada vez maior nos Estados-Membros.

(3) O legislador dispõe de um amplo poder de apreciação quanto à escolha das medidas mais 
adequadas para a realização do objectivo do artigo 42.º do Tratado. O sistema de 
coordenação previsto pelo 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, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se 
deslocam no interior da Comunidade1, e pelo Regulamento (CEE) n.º 574/72 do Conselho2, 
de 21 de Março de 1972, que estabelece as regras de aplicação do Regulamento (CEE) n.° 
1408/71, e, em especial, as regras aplicáveis em matéria de totalização não abrangem os 
regimes complementares de pensão, salvo os regimes abrangidos pelo termo «legislação», 
na acepção da alínea j) do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, ou que tenham 
sido objecto de uma declaração de um Estado-Membro neste sentido, nos termos daquela 
disposição. Por conseguinte, os regimes complementares de pensão devem ser objecto de 
medidas específicas, de modo a ter em conta a sua natureza e características específicas, 
bem como a diversidade destes regimes nos Estados-Membros e entre estes, e ainda o 
papel desempenhado pelos parceiros sociais na sua aplicação.

(4) A Directiva 98/49/CE do Conselho, de 29 de Junho de 1998, relativa à salvaguarda dos 
direitos à pensão complementar dos trabalhadores assalariados e independentes que se 
deslocam no interior da Comunidade3, constitui uma primeira medida específica destinada 
a incrementar o exercício do direito à livre circulação de trabalhadores assalariados e 
independentes no domínio dos regimes complementares de pensão.

(5) De igual modo, é conveniente recorrer ao artigo 94.º do Tratado, uma vez que as 
disparidades entre as legislações nacionais que regem os regimes complementares de 
pensão são susceptíveis de entravar tanto o exercício do direito à livre circulação dos
trabalhadores como o funcionamento do mercado interno. Assim, para reforçar os direitos 
dos trabalhadores que se desloquem no interior da Comunidade e do próprio 
Estado-Membro, é necessário assegurar determinados requisitos mínimos para a 
constituição e conservação dos direitos adquiridos à pensão por parte de trabalhadores 
cessantes nos regimes complementares de pensão vinculados a uma relação laboral.

                                               
1 JO L 149 de 5.7.1971, p. 2. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) 

n.° 1992/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 392 de 30.12.2006, p. 1).
2 JO L 74 de 27.3.1972, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) 

n.º 311/2007 da Comissão (JO L 82 de 23.3.2007, p. 6).
3 JO L 209 de 25.7.1998, p. 46.



(6) É igualmente necessário ter em conta a natureza e as características específicas dos 
regimes complementares de pensão, bem como a sua diversidade nos Estados-Membros 
e entre estes. Há que proteger suficientemente a criação de novos regimes e a viabilidade 
dos existentes, assim como as expectativas e os direitos dos beneficiários dos actuais 
regimes de pensão. A presente directiva deverá também ter particularmente em conta o 
papel desempenhado pelos parceiros sociais na concepção e aplicação dos regimes 
complementares de pensão.

(7) A presente directiva não obriga os Estados-Membros que não disponham de regimes 
complementares de pensão a promulgarem legislação que preveja a respectiva criação.

(8) A presente directiva deverá aplicar-se exclusivamente às pensões complementares de 
reforma que, de acordo com o disposto no respectivo regime ou na legislação nacional, 
se baseiam na circunstância de ser alcançada a idade da reforma ou no cumprimento de 
outras condições. A presente directiva não deverá aplicar-se a planos de pensão 
individuais sem participação da entidade empregadora, nem a prestações de invalidez ou 
de sobrevivência.

(9) A presente directiva deverá aplicar-se a todos os regimes complementares de pensão
estabelecidos de acordo com a legislação e as práticas nacionais e destinados a conceder 
pensões complementares aos trabalhadores, como os contratos de seguro de grupo, os 
regimes de repartição convencionados por um ou mais ramos ou sectores, os regimes 
financiados ou as promessas de pensão garantidas por reservas no balanço das empresas 
ou quaisquer convenções colectivas ou outros acordos comparáveis.

(10) A presente directiva não deverá aplicar-se aos regimes complementares de pensão que 
tenham sido encerrados impossibilitando a adesão de novos membros, dado que a 
introdução de novas regras poderia implicar uma sobrecarga injustificável para esses 
regimes.

(11) A presente directiva não pretende harmonizar ou afectar as legislações nacionais 
relativas a medidas de saneamento e processos de liquidação; para este efeito, é 
irrelevante que tais processos se fundem ou não em insolvência, ou sejam voluntários ou 
obrigatórios. A presente directiva também não afecta as legislações nacionais sobre 
medidas de saneamento previstas na Directiva 2001/17/CE1. Todavia, as medidas 
tomadas no âmbito do n.º 2 do artigo 16.º da Directiva 2003/41/CE2 não devem ser 
entendidas como medidas de saneamento para estes efeitos.

                                               
1 Directiva 2001/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Março de 2001, relativa ao 

saneamento e à liquidação das empresas de seguros (JO L 110 de 20.4.2001, p. 28).
2 Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa às 

actividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais (JO L 235 de 
23.9.2003, p. 10).



(12) A presente directiva não abrange regimes de garantia de insolvência nem regimes de 
compensação que não se integrem em regimes complementares de pensão vinculados a 
uma relação laboral e tenham por objectivo proteger os direitos à pensão dos 
trabalhadores em caso de insolvência do empregador ou do regime. Do mesmo modo, a
presente directiva também não abrange os fundos nacionais de reserva.

(13) Atento o facto de as pensões complementares de reforma estarem a adquirir uma 
importância cada vez maior para garantir o nível de vida na velhice em todos os 
Estados-Membros, impõe-se melhorar as condições de aquisição, manutenção e 
transferência dos direitos adquiridos.

(14) Caso o risco de investimento seja suportado pelo regime ou pelo empregador (sobretudo 
nos regimes de prestações definidas), o regime deverá reembolsar as contribuições do 
trabalhador cessante, independentemente do valor actual dos investimentos provenientes 
dessas contribuições. Caso o risco de investimento seja suportado pelo trabalhador 
cessante (sobretudo nos regimes de contribuições definidas), o regime deve reembolsar o 
valor dos investimentos provenientes das contribuições. Esse valor pode ser superior ou 
inferior à totalidade das contribuições pagas pelo trabalhador cessante. Se tal valor for 
negativo, não há lugar a reembolso.

(15) O trabalhador cessante deve ter o direito de deixar os seus direitos adquiridos à pensão 
como direitos latentes no regime complementar de pensão em que tenham sido
adquiridos.

(16) Nos termos da legislação e das práticas nacionais, deverão ser tomadas medidas que
assegurem um tratamento equitativo do valor dos direitos latentes. O valor dos direitos 
adquiridos aquando do abandono do regime de pensão pelo trabalhador deve ser 
calculado de acordo com os princípios actuariais geralmente reconhecidos. No cálculo 
do valor, importa tomar em consideração as especificidades do regime e os interesses do 
trabalhador cessante e dos beneficiários que permaneçam inscritos no regime.



(17) Caso o valor dos direitos adquiridos à pensão de um trabalhador cessante não exceda 
um limiar fixado pelo Estado-Membro, e para evitar custos administrativos demasiado 
elevados decorrentes da gestão de um grande número de direitos latentes de baixo valor, 
poder-se-á permitir que os regimes, em lugar de conservarem esses direitos adquiridos, 
recorram ao pagamento de um capital que represente esses direitos. O valor do pagamento 
de capital deve ser sempre estabelecido de acordo com princípios actuariais 
reconhecidos e representar o valor actual dos direitos adquiridos à pensão no momento 
do pagamento.

(18) A presente directiva não tem por objectivo limitar as possibilidades de transferência dos 
direitos adquiridos à pensão oferecidas aos trabalhadores cessantes. A fim de promover 
a livre circulação dos trabalhadores, os Estados-Membros devem esforçar-se por 
melhorar progressivamente, tanto quanto possível, a transferência de direitos adquiridos 
à pensão, sobretudo quando forem criados novos regimes complementares de pensão.

(19) Sem prejuízo do disposto na Directiva 2003/41/CE, os trabalhadores que exerçam ou 
pretendam exercer o direito à livre circulação devem ser convenientemente informados 
pelos responsáveis pela gestão dos regimes complementares de pensão, nomeadamente,
das consequências da cessação da relação laboral para os respectivos direitos à pensão 
complementar.

(20) Em virtude da diversidade dos regimes complementares de segurança social, a 
Comunidade deve limitar-se a fixar um quadro geral de objectivos a atingir, pelo que uma 
directiva é o instrumento jurídico indicado.

(21) Atendendo a que o objectivo da presente directiva, a saber, a redução dos entraves ao 
exercício do direito à livre circulação dos trabalhadores, por um lado, e ao funcionamento 
do mercado interno, por outro, não pode ser suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, devido à dimensão da acção, ser mais bem alcançado a 
nível comunitário, a Comunidade pode tomar medidas ao abrigo do princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado. De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo artigo, a presente directiva, com base numa 
análise de impacto efectuada com a colaboração do comité no domínio das pensões 
complementares, não excede o necessário para atingir aquele objectivo.



(22) A presente directiva fixa requisitos mínimos, deixando por isso aos Estados-Membros a 
possibilidade de introduzirem ou manterem disposições mais favoráveis. A execução da 
presente directiva não poderá justificar qualquer regressão relativamente à situação já 
existente em cada Estado-Membro.

(23) Dada a necessidade de atender aos efeitos da presente directiva, nomeadamente sobre a 
sustentabilidade financeira dos regimes complementares de pensão, os Estados-Membros 
podem beneficiar de um prazo suplementar para aplicar progressivamente as disposições 
susceptíveis de causar efeitos desse tipo.

(24) Nos termos das disposições nacionais que regulam a organização dos regimes 
complementares de pensão, os Estados-Membros podem confiar aos parceiros sociais, a 
pedido conjunto destes, a aplicação das disposições da presente directiva relativas a 
convenções colectivas, desde que tomem todas as medidas necessárias para que, em 
qualquer momento, possam garantir os resultados impostos pela presente directiva, 

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:



Artigo 1.º

Objecto
A presente directiva destina-se a facilitar o exercício do direito à livre circulação das pessoas e a 
sua mobilidade profissional, assim como a constituição atempada e abrangente de pensões 
complementares de reforma, mediante a eliminação dos obstáculos criados por determinadas 
normas que regulam os regimes complementares de pensão.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação
1. A presente directiva aplica-se aos regimes complementares de pensão não abrangidos pelo 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71, relativo à coordenação dos regimes de segurança social.

2. A presente directiva não se aplica:

a) Aos regimes complementares de pensão que, em ..., tenham deixado de aceitar novos 
beneficiários activos e continuem fechados a novos beneficiários;

b) Aos regimes complementares de pensão sujeitos a medidas que prevejam a intervenção 
de autoridades ou tribunais de um Estado-Membro com o fim de preservar ou 
restabelecer a sua situação financeira, nomeadamente processos de liquidação;

c) Aos regimes de garantia em caso de insolvência, regimes de compensação e fundos 
nacionais de reserva.

                                               
 Data da entrada em vigor da presente directiva.



Artigo 3.º

Definições
Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

a) "pensão complementar", qualquer pensão de reforma concedida ao abrigo das regras de 
um regime de pensão complementar estabelecido de acordo com a legislação e as práticas 
nacionais; 

b) "regime complementar de pensão", qualquer regime de pensão vinculado a uma relação 
laboral, estabelecido de acordo com a legislação e as práticas nacionais e destinado a 
conceder uma pensão complementar a trabalhadores assalariados;

c) "beneficiário activo do regime", um trabalhador cuja relação de trabalho actual lhe 
confere ou poderá vir a conferir-lhe, após o cumprimento dos requisitos de aquisição de 
direitos, uma pensão complementar, nos termos de um regime complementar de pensão;

d) "direitos adquiridos à pensão", direitos a uma pensão complementar obtidos após o 
cumprimento dos requisitos de aquisição de direitos, se existirem, de acordo com as 
regras de um regime complementar de pensão e, eventualmente, com a legislação 
nacional;

e) "período de aquisição de direitos", um período de inscrição activa no regime exigido 
pela legislação nacional ou pelas regras de um regime complementar de pensão para 
aquisição do direito a uma pensão complementar;

f) "trabalhador cessante", um beneficiário activo do regime cuja relação de trabalho actual 
cessa antes de adquirido o direito a uma pensão complementar;



g) "beneficiário inactivo do regime", qualquer pessoa que adquiriu direitos à pensão num 
regime complementar de pensão, mas que deixou de ser beneficiário activo desse regime 
e ainda não recebe uma pensão complementar desse regime;

h) "direitos à pensão latentes", direitos adquiridos à pensão conservados no regime em que 
tenham sido acumulados por um beneficiário inactivo do regime;

i) "valor dos direitos à pensão latentes", o valor do capital dos direitos de pensão 
calculado segundo a prática nacional de acordo com princípios actuariais reconhecidos.

Artigo 4.º
Condições de aquisição

Os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para que:

a) Se um trabalhador cessante não tiver acumulado os direitos adquiridos à pensão no 
momento da cessação da relação laboral, o regime complementar de pensão reembolse 
as contribuições pagas pelo trabalhador cessante, ou pela entidade patronal em seu 
nome, nos termos das normas legais, acordos ou convenções colectivas aplicáveis, ou, se 
o risco de investimento for suportado pelo trabalhador cessante, o valor dos 
investimentos provenientes dessas contribuições;

b) Se o regime complementar de pensão estipular um período de aquisição de direitos, este 
não exceda cinco anos. Em caso algum serão aplicadas condições de aquisição de 
direitos a um beneficiário de um regime complementar de pensão que tenha atingido a 
idade de vinte e cinco anos;

c) Um trabalhador possa inscrever-se num regime complementar de pensão após um período 
máximo de um ano de trabalho ou, se for caso disso, o mais tardar quando atingir a idade 
mínima exigida;

d) Em situações objectivamente justificadas, possam autorizar os parceiros sociais a 
incluírem em convenções colectivas disposições não discriminatórias diferentes das 
estabelecidas nas alíneas a) e b), desde que tais disposições confiram aos interessados 
uma protecção, pelo menos, equivalente.



Artigo 5.º

Conservação dos direitos à pensão latentes

1. Os Estados-Membros devem aprovar as medidas que considerem necessárias para 
assegurar que os trabalhadores cessantes possam, nos termos dos n.°s 2 e 3, manter os seus 
direitos adquiridos à pensão no regime complementar de pensão em que os adquiriram.

2. Os Estados Membros devem aprovar as medidas que considerem necessárias, tendo em 
conta a natureza do regime de pensão, para garantir um tratamento equitativo do valor dos 
direitos à pensão latentes dos trabalhadores cessantes e proteger estes direitos contra o risco de 
insolvência da empresa. Verifica-se um tratamento equitativo, designadamente, se:

a) O valor dos direitos latentes evolui, em geral, de forma igual ao valor dos direitos de 
beneficiários activos do regime;

b) Os direitos à pensão no regime complementar de pensão são definidos como um 
montante nominal;

c) O beneficiário inactivo continua a beneficiar de uma taxa de juro integrada no regime 
de pensão;

d) O valor dos direitos de pensão latentes é ajustado de acordo com a taxa de inflação, o 
nível salarial, as prestações de pensão actuais ou o rendimento do capital obtido pelo 
regime complementar de pensão.

3. Os Estados-Membros podem permitir que os regimes complementares de pensão, em lugar 
de conservarem direitos adquiridos, paguem ao trabalhador cessante um capital que represente 
o valor desses direitos, caso o valor de tais direitos não exceda um limiar fixado pelo 
Estado-Membro em causa. Os Estados-Membros devem informar a Comissão do limiar
aplicado.



4. Os Estados-Membros podem autorizar os parceiros sociais a incluírem disposições 
diferentes das estabelecidas nos nºs 2 e 3 em convenções colectivas, desde que tais disposições 
confiram aos interessados uma protecção, pelo menos, equivalente.

Artigo 6.º
Informações

1. Sem prejuízo da obrigação das instituições de realização de planos de pensões 
profissionais decorrente do artigo 11.º da Directiva 2003/41/CE de fornecer informações aos 
membros e aos beneficiários, os Estados-Membros devem aprovar as medidas que considerem 
necessárias para garantir que os beneficiários activos do regime possam exigir, ao abrigo do 
nº 2, informações sobre as consequências da cessação da relação laboral para os respectivos 
direitos à pensão complementar.

2. Aos beneficiários activos do regime que o solicitem são enviadas, por escrito e num prazo 
razoável, informações suficientes relativas, nomeadamente:

a) Às condições de aquisição dos direitos à pensão complementar e às consequências da sua 
aplicação aquando da cessação da relação laboral;

b) Às prestações de pensão previstas em caso de cessação da relação laboral;

c) Ao montante dos direitos à pensão latentes e à respectiva conservação.

3. Os beneficiários inactivos do regime que o solicitem recebem do responsável pela gestão 
do regime complementar de pensão informações relativas aos seus direitos à pensão latentes e a 
qualquer alteração das normas que regem o regime complementar de pensão aplicável.



Artigo 7.º
Requisitos mínimos – Não regressão

1. Os Estados-Membros podem aprovar ou manter disposições mais favoráveis do que as 
previstas na presente directiva relativamente à aquisição e conservação dos direitos à pensão 
complementar por trabalhadores cessantes.

2. A aplicação da presente directiva não pode, em caso algum, constituir motivo para reduzir 
o grau de aquisição e conservação de direitos à pensão complementar por trabalhadores 
cessantes vigente nos Estados-Membros.

Artigo 8.º
Aplicação

1. Os Estados-Membros devem aprovar as disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva até 1 de Julho de 2008 ou
certificar-se, até à mesma data, de que os parceiros sociais aprovaram, mediante acordo, as 
disposições necessárias. Os Estados-Membros em causa devem tomar as medidas necessárias 
para poderem garantir, a todo o tempo, os resultados impostos pela presente directiva. Desse 
facto devem informar imediatamente a Comissão.

2. Não obstante o disposto no n.° 1, os Estados-Membros podem dispor, se necessário, de um 
prazo suplementar de 60 meses, a contar de 1 de Julho de 2008, para alcançar o objectivo 
previsto nos artigos 4.º e 5º. Qualquer Estado-Membro que deseje recorrer a este prazo 
suplementar deve informar a Comissão, indicando as disposições e os regimes em causa e a 
fundamentação específica para este prazo suplementar.

3. Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação 
oficial. As modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.

4. Os Estados-Membros devem informar a Comissão das medidas tomadas com vista à 
aplicação do disposto no artigo 5.º.



Artigo 9.º
Relatório

1. De cinco em cinco anos após 1 de Julho de 2008, a Comissão deve elaborar um relatório a 
apresentar ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, com base nas informações fornecidas pelos Estados-Membros. Este 
relatório deve conter uma avaliação da disponibilidade dos empregadores para proporem 
regimes de pensão complementar após a entrada em vigor da presente directiva.

2. O relatório deve incluir uma proposta sobre a forma como, em caso de transferência de 
direitos à pensão adquiridos, a responsabilidade das empresas por tais direitos poderá ser 
excluída.

3. Até ..., a Comissão elabora um relatório sobre as condições de transferência do capital 
representativo dos direitos à pensão complementar dos trabalhadores. Com base nesse 
relatório, a Comissão apresenta as propostas de alteração à presente directiva ou a outros 
instrumentos que se revelem necessárias para continuar a reduzir os obstáculos à mobilidade 
dos trabalhadores criados por determinadas disposições relativas aos regimes de pensão 
complementar.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor vinte dias após o da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia.

                                               
 Cinco anos a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.



Artigo 11.º
Destinatários

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente


