
 

 

Complemento Solidário para Idosos 

Uma boa iniciativa 
ALGUMAS OBSERVAÇÕES DA UGT À REGULAMENTAÇÃO 

 
A UGT saúda a criação dum complemento solidário para idosos (Decreto-Lei nº 
232/2005 de 29 de Janeiro), cuja regulamentação foi agora publicada (Decreto 
Regulamentar 3/2006 de 6 de Fevereiro). 
 
Consideramos muito importante que se criem condições para que os idosos possam 
viver melhor, com um rendimento mínimo mensal de 300 euros, que assegure uma 
vida com dignidade. 
 
É evidente que esta medida tem presente uma necessária solidariedade entre 
gerações, mas também as limitações da situação financeira, particularmente do 
Orçamento de Estado que directamente a financia.  
 
Consideramos que a solidariedade com os idosos tem que ter sempre a devida 
prioridade nas suas diversas formas, em que o complemento solidário assume 
particular relevância. Destacamos em particular o apoio domiciliário aos idosos, as 
actividades de lazer, recreativas e culturais, a ocupação em tarefas socialmente 
úteis, o acesso aos cuidados especiais de saúde e a melhoria sustentada das 
pensões. 
 
Relativamente à regulamentação publicada a UGT destaca em especial: 
 
1. A necessidade de apoio para cumprimento das obrigações pelos idosos 
 
Muitos idosos vivem em condições de isolamento, com dificuldades de acesso à 
informação e de contacto com os serviços da Segurança Social. 
 
Consideramos muito importante que se promova uma acção especial visando a 
informação personalizada aos idosos e a ajuda no preenchimento dos impressos 
necessários, tanto mais que a regulamentação é excessiva e desnecessariamente 
muito complexa. 
 
Para o efeito deverá ser estabelecida uma clara parceria entre os serviços da 
Segurança Social e as autarquias locais (Câmaras e Juntas de Freguesia), devendo 
ainda ser envolvido o movimento associativo ligado aos idosos, nas suas diferentes 
dimensões. 
 
2. Os rendimentos a considerar no cálculo do complemento 
  
Existe uma responsabilidade familiar no apoio aos idosos, prevista no Código Civil. 
 
 
 
 



 

 

A consideração deste apoio para efeitos de complemento solidário é apenas feita 
para rendimentos relativamente elevados e em termos que são bastantes 
simbólicos. 
 
 
Assim, para cada casal com dois filhos, este contributo familiar é apenas 
considerado para rendimentos acima de 2025 euros mensais, nos seguintes 
termos: 
 
 

Componente de Solidariedade 
Familiar 

 

Escalões de 
Rendimento 

Mensal 

Rendimento 
 Mensal 
Familiar 

% face ao valor de 
referência do 
documento 

Valor a pagar 

Escalão 1 
 “ 2 
 “ 3 
 “ 4 

Até 2025 euros 
De 2026 a 2835 euros 
De 2836 a 4050 euros 
Acima de 4050 euros 

0% 
5% 
10% 

Perda do direito 
ao complemento 

--------- 
17,5 euros 
35 euros 
---------- 

 
 
A UGT considera efectivamente que as famílias com rendimentos mais elevados – 
como previsto neste diploma - devem contribuir para assegurar o bem-estar dos 
seus familiares, não devendo os encargos recair sobre a Segurança Social. Acresce 
que tais valores são extremamente reduzidos (17,5 euros e 35 euros para o 2º e 3º 
escalão, respectivamente). 
 
Nos casos em que os filhos não assumam as suas obrigações e caso o idoso não 
proponha uma acção para pagamento ao(s) filho(s) o complemento solidário é 
reduzido em 35 euros por cada filho nestas condições. 
 
A UGT considera que não deve haver qualquer redução do complemento nestes 
casos e que deve ser a Segurança Social a substituir-se ao idoso na reclamação dos 
créditos aos filhos com obrigação a prestar alimentos, os montantes que integram a 
componente de solidariedade social. 
 
3. O acompanhamento do processo de atribuição do complemento solidário 
 
A UGT considera que deve ser estabelecido um acompanhamento do processo de 
atribuição do complemento solidário. 
 
Para tal sugere a criação de um Observatório que, no prazo de 6 meses, possa 
apresentar um Relatório sobre a situação, com a proposição de medidas que se 
considerem necessárias para um mais fácil e adequado cumprimento dos objectivos 
previstos com a criação deste complemento solidário. 
 
 
Lisboa, 9 de Fevereiro de 2006 
O Secretário Geral 


