
 

 
 

COMUNICADO SNQTB N.º 18/2022 
 

MEDIDAS LEGISLATIVAS DE COMBATE À INFLAÇÃO: 
O SEU IMPACTO JUNTO DOS BANCÁRIOS 

 
Face à Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2022 e o Decreto-Lei n.º 57-C/2022, de 6 de 
setembro, que estabeleceram medidas excecionais de apoio às famílias para mitigação dos efeitos 
da inflação, informamos o seguinte: 
 
Estes diplomas legais, declarando o propósito essencial de estabelecer um conjunto de medidas 
extraordinárias que visam apoiar o poder de compra das famílias face ao aumento dos preços dos 
bens essenciais, regularam essas medidas numa perspetiva geral, concentrando-se, por defeito e na 
parte aplicável, no Regime Geral da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações.  
 
Importa assim analisar, no essencial, estes diplomas legais no que diz respeito aos bancários. 
 
Aos bancários no ativo é aplicável o regime previsto nos referidos diplomas legais, 
designadamente quanto ao pagamento do montante individual de 125€, se tiverem rendimentos até 
2700€ mensais, bem como do apoio de 50€ por cada dependente até aos 24 anos. 
 
Quanto aos bancários reformados e no que respeita à medida relativa ao pagamento, no mês de 
outubro, do acréscimo de 50% do montante da pensão de reforma, os referidos diplomas legais não 
preveem expressamente a situação dos bancários que recebem exclusivamente pensões de reforma 
pagas pelos Fundos de Pensões. 
 
Relativamente aos bancários reformados que recebem pensões que sejam pagas, total ou 
parcialmente, pela Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações, receberão o acréscimo 
excecional de 50%, que será pago no mês de outubro. 
 
O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) considera que os bancários, no 
ativo e reformados, devem beneficiar das medidas estabelecidas por esta legislação em regime de 
igualdade com os demais cidadãos e famílias portuguesas, pois os custos da inflação afetam todos 
por igual. 
 
Assim, o SNQTB tomará as necessárias diligências junto do Governo e dos Bancos para 
assegurar o devido tratamento igualitário dos bancários. 
 
Lisboa, 8 de setembro de 2022 
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