
MOÇÃO
Pela eliminação das penalizações do fator de sustentabilidade nas 

pensões dos trabalhadores mineiros

No período do Governo do PSD/CDS, período muito conturbado para os portugueses, por 
diversas vezes os trabalhadores e os seus sindicatos recorreram às mais diferentes 
formas de luta para combater os mais variados cortes, imposições e injustiças aplicadas 
aos trabalhadores. Também os mineiros, em conjunto com o seu sindicato (STIM - 
Sindicato dos Trabalhadores da Industria Mineira) realizaram várias ações, entre elas a 
deslocação à Assembleia da República para audições com todos os Grupos 
Parlamentares, para audiências com os Grupos Parlamentares, tendo sido recebidos por 
todos à exceção do PSD que não recebeu a delegação dos Mineiros. 

Nessas audições tiveram a oportunidade de expor a injustiça a que estavam a ser alvo, 
todos os trabalhadores mineiros por via da aplicação do fator de sustentabilidade. Os 
Mineiros por se tratar de uma profissão de natureza especialmente penosa e desgastante, 
têm direito ao regime especial consagrado no Decreto Lei 195/95 de 28 de julho, sendo 
que a cada dois anos de trabalho efetivo e ininterrupto, antecipa um ano para a contagem 
de tempo da reforma.

Porém, o fator de sustentabilidade que procede ao cálculo das penalizações para as 
reformas antecipadas, vem penalizar a contagem de tempo para efeitos da reforma dos 
trabalhadores mineiros, aquém lhe é especialmente reconhecido o direito a reformar-se 
antecipadamente por questões de penosidade da profissão, o que na prática elimina o 
direito à reforma antecipada, traduzindo-se numa injustiça, aliás, reconhecida na por 
todos os grupos parlamentares, à exceção do PSD que não ouviu as revindicações do 
STIM.

Desde do tempo da “troica” que continua a ser  aplicado a estes trabalhadores 
penalizações através da aplicação do fator de sustentabilidade, que aplicado aos 
mineiros, que se reformaram mais cedo por via do Regime Especial, representa um corte 
nas pensões dos Mineiros já reformados de 7,5% e, aos que venham a reformarem-se um 
corte de 15,2%, agravado com o aumento em 2020 da idade de reforma para os 66 anos 
e seis meses, o que representa uma dupla penalização e o agravar da injustiça por parte 
deste Governo, a quem tanto trabalhou e descontou.

No dia 27 de Junho de 2019 o Grupo Parlamentar do PCP questionou o Governo, na 
pessoa do então Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), sobre 
a manutenção das penalizações do factor de sustentabildiade nas pensões dos 



trabalhadores mineiros/lavarias/pedreiras. Na resposta às questões colocadas pelo PCP, 
o Ministro respondeu que “(...) o regime de reformas antecipadas tem ainda um fator de 
sustentabilidade a não ser nas situações que a lei precisou que ele seria afastado. O 
compromisso que existe da parte do Governo e que irá concretizar até ao final da 
legislatura (outubro de 2019) é que essa situação seja revista por forma a que os 
trabalhadores que ganharam o direito a uma reforma antecipada não sejam penalizados 
de forma excessiva com a aplicação do fator de sustentabilidade. Ainda não está 
produzida legislação nesse sentido, mas esse é o compromisso que está inscrito no 
Orçamento do Estado e assim será feito.” 

Após a insistência do PCP, e da assunção por parte do Governo do compromisso da 
revisão da lei no sentido de eliminar as penalizações resultantes do factor de 
sustentabilidade, no máximo até final da anterior Legislatura, eis que, depois de meses à 
espera de se poderem reformar, só no dia seguinte às eleições legislativas aqueles 
trabalhadores receberam as respostas da segurança social, tendo sido informados de que 
afinal só se poderiam reformar com penalizações nas suas pensões. 

Já nesta legislatura o PCP voltou a questionar a atual Ministra do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, que voltou a assumir a eliminação do fator de sustentabilidade para 
as profissões ao abrigo de regime de antecipação da reforma, porém rejeitou a proposta 
do PCP no Orçamento do Estado para 2020, que iria eliminar o fator de sustentabilidade.

O PCP criticou e recusou desde o início, quer a criação e aplicação do fator de 
sustentabilidade, quer a variação da idade normal de acesso à pensão em função da 
evolução da esperança média de vida, considerando que se tratam de medidas 
extremamente penalizadoras para os trabalhadores e que a sustentabilidade do sistema 
de segurança social não pode ser assegurada exclusivamente à custa dos direitos dos 
trabalhadores e pensionistas.

Assim, a Assembleia Municipal de Aljustrel reunida em Sessão Ordinária de 28 de 
fevereiro de 2020, reivindica:

- Que o Governo garanta que os trabalhadores que ganharam o direito a uma 
reforma antecipada não sejam penalizados com a aplicação do fator de 
sustentabilidade;

- Que o Governo garanta que os trabalhadores que têm direito ao Regime Especial 
não sejam penalizados pela atual fórmula de cálculo do aumento da idade.

Bem como:

- Apoiar a luta dos trabalhadores mineiros na sua reivindicação, para que o 
Governo cumpra a palavra dada e reverta as penalizações a que estes 
trabalhadores estão sujeitos.

Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel

Em caso de aprovação, enviar a presente moção ao Governo, aos Grupos Parlamentares, ao STIM, à 
CGTP-IN, à Comunicação Social, e publicação no Boletim Municipal.


