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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de directiva relativa ao aumento da transferibilidade dos direitos à pensão 
complementar aborda as principais questões relacionadas com os entraves à livre circulação 
de trabalhadores no interior de um Estado-Membro ou entre os Estados-Membros no domínio 
dos regimes complementares de pensão.

Importa assinalar que esta directiva surge na sequência de uma firme tentativa da Comissão 
Europeia de promover um acordo voluntário entre as partes interessadas. 

Atendendo à heterogeneidade dos regimes existentes nos Estados-Membros, a relatora de 
parecer sublinha a pertinência da escolha do instrumento legislativo (directiva), bem como a 
observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

Embora a proposta implique medidas de aproximação das disposições normativas nacionais, 
essas medidas não vão além do necessário para permitir que os trabalhadores conservem ou 
transferiram os seus direitos no âmbito da mobilidade. 

Contudo, é conveniente introduzir algumas alterações, a fim de não diluir demasiadamente no 
tempo certas reformas, adoptar uma linguagem mais neutra do ponto de vista do género e 
evitar a persistência de obstáculos em certos Estados-Membros por motivos técnicos. 

Por último, importa garantir que os trabalhadores assalariados que interrompem ou cessam 
uma actividade profissional, nomeadamente por razões familiares, possam manter os seus 
direitos à pensão ou mesmo continuar a cotizar para o regime de pensão.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 5

(5)  De igual modo, é conveniente recorrer 
ao artigo 94º do Tratado, uma vez que as 
disparidades entre as legislações nacionais 
que regulam os regimes complementares de 
pensão são susceptíveis de entravar tanto o 

(5)  De igual modo, é conveniente recorrer 
ao artigo 94º do Tratado, uma vez que as 
disparidades entre as legislações nacionais 
que regulam os regimes complementares de 
pensão são susceptíveis de entravar tanto o 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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exercício do direito à livre circulação de 
trabalhadores como o funcionamento do 
mercado comum. Assim, para aumentar a 
transferibilidade dos direitos à pensão 
complementar dos trabalhadores que se 
desloquem no interior da Comunidade e do 
próprio Estado-Membro, devem ser 
harmonizadas determinadas condições de 
aquisição dos direitos à pensão; as regras em 
matéria de conservação dos direitos latentes 
e de transferência dos direitos adquiridos 
devem ser aproximadas.

exercício do direito à livre circulação de 
pessoas assalariadas como o funcionamento 
do mercado comum. Assim, para aumentar a 
transferibilidade dos direitos à pensão 
complementar das pessoas assalariadas que 
se desloquem no interior da Comunidade e 
do próprio Estado-Membro, devem ser 
harmonizadas determinadas condições de 
aquisição dos direitos à pensão; as regras em 
matéria de conservação dos direitos latentes 
e de transferência dos direitos adquiridos 
devem ser aproximadas.

Alteração 2
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) A Directiva 76/207/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva
2002/73/CE, a Directiva 86/378/CEE , com 
a redacção que lhe foi dada pela Directiva
96/97/CE, a Directiva 92/85/CEE e a 
Directiva 96/34/CE regem a igualdade de 
tratamento entre as mulheres e os homens, 
nomeadamente no domínio das condições 
de trabalho e da segurança social. Por 
conseguinte, é conveniente que os Estados-
Membros e os parceiros sociais apliquem as
disposições da presente directiva no 
respeito das directivas supramencionadas, 
em particular no que se refere ao regresso 
das mulheres ao mercado de trabalho após 
uma interrupção no âmbito da conciliação 
entre vida profissional e vida familiar.

Alteração 3
Considerando 10

(10)  Por motivos de sustentabilidade 
financeira dos regimes complementares de 
pensão, os Estados-Membros dispõem da 
possibilidade de isentar, em princípio, os 
regimes não capitalizados da obrigação de 

Suprimido
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conferir aos trabalhadores a possibilidade 
de transferir os direitos adquiridos. 
Todavia, com vista à igualdade de 
tratamento dos trabalhadores abrangidos 
por regimes não capitalizados, é 
conveniente que os Estados-Membros se 
esforcem por incrementar 
progressivamente a transferibilidade dos 
direitos decorrentes dos regimes não 
capitalizados.

Alteração 4
Considerando 11

(11)  Sem prejuízo do disposto na 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, 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.

(11)  Sem prejuízo do disposto na 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, as pessoas assalariadas que 
exerçam ou pretendam exercer o direito à 
livre circulação devem ser convenientemente 
informadas pelos responsáveis pela gestão 
dos regimes complementares de pensão, 
nomeadamente das consequências da 
cessação da relação laboral para os 
respectivos direitos à pensão complementar.

Alteração 5
Considerando 15

(15)  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 os 
referidos efeitos.

Suprimido
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Alteração 6
Artigo 1

A presente directiva destina-se a facilitar o 
exercício do direito à livre circulação dos 
trabalhadores e do direito à mobilidade 
profissional no interior de um 
Estado-Membro, mediante a redução dos 
obstáculos criados por determinadas normas 
que regulam os regimes complementares de 
pensão nos Estados-Membros.

A presente directiva destina-se a facilitar o 
exercício do direito à livre circulação das 
pessoas assalariadas e do direito à 
mobilidade profissional no interior de um 
Estado-Membro, mediante a redução dos 
obstáculos criados por determinadas normas 
que regulam os regimes complementares de 
pensão nos Estados-Membros.

Alteração 7
Artigo 3, alínea (d)

(d)  «direitos à pensão», todas as prestações 
a que um inscrito num regime e outras 
pessoas titulares de direitos têm direito ao 
abrigo das condições de um regime 
complementar de pensão e, eventualmente, 
da legislação nacional;

(d)  «direitos à pensão», todas as prestações 
a que uma pessoa inscrita num regime e 
outras pessoas titulares de direitos têm 
direito ao abrigo das condições de um 
regime complementar de pensão e, 
eventualmente, da legislação nacional;

Alteração 8
Artigo 3, alínea (f)

(f)  «trabalhador cessante», um trabalhador
que, antes de adquirir direito a uma pensão, 
abandona uma relação de trabalho na qual 
acumulou direitos à pensão ou teria podido 
adquiri-los caso não deixasse essa relação de 
trabalho;

(f)  «trabalhador cessante», uma pessoa 
assalariada que, antes de adquirir direito a 
uma pensão, abandona uma relação de 
trabalho na qual acumulou direitos à pensão 
ou teria podido adquiri-los caso não deixasse 
essa relação de trabalho;

Alteração 9
Artigo 3, alínea (g)

(g)  «transferibilidade», a possibilidade de os 
trabalhadores adquirirem e conservarem 
direitos à pensão ao exercerem os direitos à 
livre circulação ou à mobilidade 

(g)  «transferibilidade», a possibilidade de as 
pessoas assalariadas adquirirem e 
conservarem direitos à pensão ao exercerem 
os direitos à livre circulação ou à mobilidade 
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profissional; profissional;

Alteração 10
Artigo 3, alínea (h)

(h)  «beneficiário diferido», todos os antigos 
inscritos com direitos à pensão latentes no 
regime complementar de pensão até que as 
condições exigidas para receber uma pensão 
complementar estejam preenchidas;

(h)  «beneficiário diferido», todas as antigas 
pessoas inscritas com direitos à pensão 
latentes no regime complementar de pensão 
até que as condições exigidas para receber 
uma pensão complementar estejam 
preenchidas;

Alteração 11
Artigo 4, alínea (a)

(a)  se, no momento da cessação da relação 
laboral, não estiverem adquiridos direitos à 
pensão, a totalidade das contribuições pagas 
pelo trabalhador cessante, ou em seu nome, 
seja reembolsada ou transferida;

(a)  se, no momento da cessação da relação 
laboral, não estiverem adquiridos direitos à 
pensão, a totalidade das contribuições pagas 
pela pessoa assalariada cessante, ou em seu 
nome, seja reembolsada ou transferida;

Alteração 12
Artigo 4, alínea (b)

(b)  se for exigida uma idade mínima para a 
aquisição dos direitos à pensão, esta não 
exceda os 21 anos;

(b) se for exigida uma idade mínima para a 
aquisição dos direitos à pensão, esta não 
exceda os 18 anos;

Alteração 13
Artigo 4, alínea (c)

(c)  um trabalhador possa inscrever-se no 
regime complementar de pensão após um 
período máximo de um ano de trabalho ou, 
se for o caso, o mais tardar quando atingir a 

(c)  uma pessoa assalariada possa 
inscrever-se no regime complementar de 
pensão após um período máximo de um ano 
de trabalho ou, se for o caso, o mais tardar 
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idade mínima exigida; quando atingir a idade mínima exigida;

Alteração 14
Artigo 4, alínea (d)

(d)  um trabalhador adquira direitos à 
pensão após um período máximo de 
inscrição de dois anos.

(d)  uma pessoa assalariada adquira direitos 
à pensão após um período máximo de 
inscrição de dois anos.

Alteração 15
Artigo 5, nº 2

2.  Os Estados-Membros podem permitir que 
os regimes complementares de pensão, em 
lugar de conservarem direitos adquiridos, 
recorram a uma transferência ou ao 
pagamento de um capital que represente os 
direitos adquiridos, sempre que estes últimos 
não excedam um limiar estabelecido pelo 
Estado-Membro em causa, que deve 
comunicar este limiar à Comissão.

2.  Os Estados-Membros podem permitir que 
os regimes complementares de pensão:

(a) em lugar de conservarem direitos 
adquiridos, recorram a uma transferência ou 
ao pagamento de um capital que represente 
os direitos adquiridos, sempre que estes 
últimos não excedam um limiar estabelecido 
pelo Estado-Membro em causa, que deve 
comunicar este limiar à Comissão;

(b) permitam que o trabalhador cessante 
continue a cotizar para o mesmo regime 
complementar de pensão após a cessação 
da relação laboral. Os Estados-Membros 
devem informar a Comissão das
modalidades de aplicação desta disposição.

Alteração 16
Artigo 7, nº 1
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1.  Sem prejuízo das obrigações das 
instituições de realização de planos de 
pensões profissionais decorrentes do artigo 
11º da Directiva 2003/41/CE, relativas às 
informações a fornecer aos membros e aos 
beneficiários, os Estados-Membros devem 
adoptar as medidas necessárias para garantir 
que o responsável pela gestão do regime 
complementar informe os trabalhadores
acerca das consequências da cessação da 
relação laboral para os respectivos direitos à 
pensão complementar.

1.  Sem prejuízo das obrigações das 
instituições de realização de planos de 
pensões profissionais decorrentes do artigo 
11º da Directiva 2003/41/CE, relativas às 
informações a fornecer aos membros e aos 
beneficiários, os Estados-Membros devem 
adoptar as medidas necessárias para garantir 
que o responsável pela gestão do regime 
complementar informe as pessoas 
assalariadas acerca das consequências da 
cessação da relação laboral para os 
respectivos direitos à pensão complementar.

Alteração 17
Artigo 7, nº 2, parte introdutória

2.  Aos trabalhadores que o solicitem são 
enviadas, num prazo razoável, informações 
suficientes relativas a:

2.  Às pessoas assalariadas que o solicitem 
são enviadas, num prazo razoável, 
informações suficientes relativas a:

Alteração 18
Artigo 7, nº 3

3. Os beneficiários diferidos 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 regulam o regime complementar 
de pensão aplicável.

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

Alteração 19
Artigo 7, nº 4

4.  As informações referidas no presente 
artigo são transmitidas por escrito e de 
forma compreensível.

4.  As informações referidas no presente 
artigo são transmitidas por escrito e de 
forma compreensível para a pessoa em 
causa.
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Alteração 20
Artigo 9, nº 2

2.  Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, 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 no artigo 4º, alínea d). 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 que justifica este prazo 
suplementar.

Suprimido

Alteração 21
Artigo 9, nº 3

3.  Sem prejuízo do disposto no nº 1, e para 
ter em conta as condições especiais 
devidamente justificadas e ligadas à 
sustentabilidade financeira dos regimes 
complementares de pensão, os Estados-
Membros podem isentar da aplicação do 
artigo 6º, nº 1, os regimes que funcionem 
por repartição, as caixas de apoio e as 
empresas que constituam reservas no 
balanço com vista ao pagamento de 
pensões aos seus empregados. Qualquer 
Estado-Membro que deseje fazer uso desta 
possibilidade deve informar imediatamente 
a Comissão, indicando os regimes em 
causa e a fundamentação específica que 
justifica esta isenção, bem como as medidas 
tomadas ou previstas para incrementar a 
transferibilidade dos direitos decorrentes 
desses regimes.

Suprimido


