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DECRETO-LEI N.º 8/2015, DE 14 DE JANEIRO

O Decreto-Lei n.º 8/2015 publicado hoje em Diário de República procede à revogação da
suspensão das normas que regulavam a antecipação da idade de acesso à pensão de
velhice no âmbito do regime de flexibilização.
Neste contexto, é levantada a suspensão das normas relativas à antecipação da idade de
acesso à pensão de velhice, e, por outro lado, fixado um regime transitório para o ano de
2015, durante o qual os beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos de idade e,
pelo menos, 40 anos de carreira contributiva, poderão aceder antecipadamente à pensão
de velhice.
Este Decreto-Lei procede ainda à alteração da regra de redução dos meses de
antecipação em função dos anos de carreira contributiva, para efeitos de determinação
da taxa global de redução da pensão. Os meses de antecipação são reduzidos de 4
meses por cada ano de carreira contributiva que exceda os 40 anos, em vez do modelo
actual de redução de 12 meses por cada período de três anos que exceda os 30.
Findo o período transitório, será retomado o regime em vigor à data da suspensão, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 8/2015, de 14 de Janeiro.
O Decreto-Lei n.º 8/2015 reporta os seus efeitos a 1 de Janeiro de 2015.
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CONTACTOS
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA & ASSOCIA DOS, RL
Sociedade de Advogados de Responsabilidade Limitada

LISBOA
Praça Marquês de Pombal, 2 (e 1-8º) I 1250-160 Lisboa I Portugal
Tel. (351) 21 355 3800 I Fax (351) 21 353 2362
cuatrecasas@cuatrecasasgoncalvespereira.com I www.cuatrecasasgoncalvespereira.com

PORTO
Avenida da Boavista, 3265 – 5.1 I 4100-137 Porto I Portugal
Tel. (351) 22 616 6920 I Fax (351) 22 616 6949
cuatrecasasporto@cuatrecasasgoncalvespereira.com I www.cuatrecasasgoncalvespereira.com

O presente Legal Flash foi elaborado pela Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, RL com fins
exclusivamente

informativos,

não

devendo

ser

entendido

como

forma

de

publicidade.

A

informação

disponibilizada bem como as opiniões aqui expressas são de carácter geral e não substituem, em caso algum, o
aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, não assumindo a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira &
Associados, RL qualquer responsabilidade por danos que possam decorrer da utili zação da referida informação. O
acesso ao conteúdo deste Legal Flash não implica a constituição de qualquer tipo de vínculo ou relação entre
advogado e cliente ou a constituição de qualquer tipo de relação jurídica. O presente Legal Flash é gratuito e a
sua distribuição é de carácter reservado, encontrando-se vedada a sua reprodução ou circulação não
expressamente autorizadas. Caso pretenda deixar de receber o Legal Flash, por favor envie um e -mail para o
endereço cuatrecasas@cuatrecasasgoncalvespereira.com.
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