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Aposentação 

Todos os processos entregues até 
31 de Dezembro terão regras de 2012 
 
A FESAP reuniu hoje com o Secretário de Estado da Administração Pública, Hélder Rosalino, no Ministério das 
Finanças, em Lisboa, tendo em vista a realização de um encontro que, não sendo de negociação, serviu para 
clarificar e informar acerca de alguns assuntos pertinentes, nomeadamente: 
 
Pedidos de aposentação 
Foi‐nos mais uma vez garantido que todos os pedidos de aposentação que derem entrada na Caixa Geral de 
Aposentações (CGA) até ao dia 31 de Dezembro do corrente ano usufruirão das regras actualmente em vigor. 
 
Compete ao serviço do trabalhador proceder à comunicação da requerimento do trabalhador à CGA até ao dia 
31 de Dezembro, bastando para tal um documento simplificado, mesmo que provisório, no qual conste o nome 
completo e o número de beneficiário da CGA do requerente. Os restantes tramites do processo deverão ser 
posteriormente efectuados pelo serviço, sendo que não haverá qualquer prejuízo para o trabalhador 
independentemente do tempo que estes demorarem. 
 
Dado que existem alguns mal‐entendidos sobre a data de produção de efeitos dos pedidos de aposentação, a 
FESAP aproveita para aconselhar os trabalhadores que peçam aposentação até 31 de Dezembro de 2012, a não 
determinarem qualquer data, para que não sejam penalizados pela longa demora do despacho para efectivação 
da aposentação. Desse modo, poderão beneficiar da contagem de todo o tempo de serviço decorrido desde o 
momento em que o pedido dá entrada na CGA até à data de saída do referido despacho, mantendo, tal como já 
foi dito, as regras actualmente em vigor. 
 
Horário de Trabalho 
Não obstante reconhecer que é intenção do Governo colocar a questão do horário de trabalho no âmbito da 
discussão alargada sobre as funções do Estado, Hélder Rosalino rejeita que exista já qualquer ideia concreta 
acerca de um eventual aumento da carga horária dos trabalhadores da Administração Pública. 
 
Quanto a este assunto, a FESAP aguarda que o Governo concretize em proposta as suas intenções e frisou que, 
mais do que discutir eventuais alterações ao horário de trabalho, seria importante que o Governo se 
empenhasse em zelar para que o regime actualmente em vigor seja cumprido por todos os serviços. 
 
Mobilidade Especial 
Nesta reunião, foi apresentado o relatório preliminar sobre o Regime de Mobilidade Especial, sendo que o 
objectivo principal deste documento será o de agilizar este Regime de modo a que os trabalhadores possam 
mais facilmente ser recolocados onde mais são precisos sem que seja necessário recorrer a concurso. Contudo, 
só quando a FESAP tiver em sua posse o relatório definitivo poderá analisá‐lo e comentá‐lo, sempre tendo em 
mente a sua firme oposição à existência da Mobilidade Especial. 
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