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PENSÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Decreto-Lei n.º 29/2003
de 25 de Agosto

O Decreto-Lei n.º 122/92, de 16 de Novembro, que criou a pensão social, correspondente 
a um regime não contributivo, foi aprovado num contexto em que se mostrava imperiosa a 
necessidade de dar uma resposta rápida aos trabalhadores  que, por limite de idade, doença 
ou acidente de trabalho, foram afastados das Frentes de Alta Intensidade de Mão de Obra 
(FAIMO) não dispondo de quaisquer rendimentos ou meios de subsistência. 

Aquele instrumento legal, com aproximadamente onze anos de aplicação,  revela-
se agora, no entanto, desajustado da realidade actual, no que tange fundamentalmente à 
omissão dos dispositivos processuais de habilitação e prova do direito impondo-se, desta 
forma, a necessidade de estabelecer mecanismos efi cientes de controlo na perspectiva de 
poder benefi ciar, de facto, os que dele efectivamente carecem.

Neste sentido, atendendo à profundidade das alterações introduzidas, designadamente 
em matéria processual, o presente diploma revoga globalmente o Decreto-Lei n.º 122/92, 
de 16 de Novembro, e regulamentos complementares, e cria a Pensão de Solidariedade 
Social (PSS).

O regime de protecção social mínima, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/95, de 23 
de Janeiro, mantém-se inalterável e, consequentemente, compatível com a Pensão de 
Solidariedade Social, aquela genérica, abrangendo potencialmente todos os carenciados e 
defi cientes, independentemente de terem ou não prestado qualquer actividade profi ssional 
que os confi ra tal direito, e esta virada exclusivamente para os trabalhadores afastados das 
Frentes de Alta Intensidade de Mão de Obra (FAIMO) por limite de idade, invalidez ou 
doença adquiridas no exercício daquela actividade. 

Assim, 

No uso da faculdade conferida pela aliena a) do artigo 203º da Constituição, o Governo 
decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Criação, âmbito e condições de atribuição

Artigo 1º
Criação

É criada a Pensão de Solidariedade Social, abreviadamente designada PSS, nos termos 
e condições previstas no presente diploma.

Artigo 2º
Âmbito da pensão

1. Têm direito a Pensão de Solidariedade Social (PSS) os cidadãos nacionais residentes 
no território  nacional que preencham cumulativamente os seguintes requisitos:
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a) Ter prestado pelo menos 10 anos de serviço, seguidos ou interpolados, nas 
Frentes de Alta Intensidade de Mão de Obra (FAIMO);

b) Ter idade igual ou superior a 60 anos;

c) Não se encontrar abrangido por qualquer regime de previdência social;

d) Não exercer qualquer actividade remunerada, nem auferir rendimentos de 
qualquer natureza;

e) Não possuir meios capazes de gerar recursos para a sua subsistência.

2. Benefi cia ainda da Pensão de Solidariedade Social os indivíduos que, em virtude de 
acidente de trabalho ocorrido nas Frentes de Alta Intensidade de Mão de Obra (FAIMO) ou 
doença contraída ao serviço das mesmas, tenham fi cado defi nitivamente incapacitados para 
o exercício de qualquer actividade, independentemente do preenchimento dos requisitos 
das alíneas a) e b) do número anterior.

3. Os estrangeiros residentes no país benefi ciam dos direitos previstos no presente 
diploma nas condições previstas nas Convenções de Segurança Social assinados entre o 
Estado de Cabo Verde e os respectivos países de origem.

4. Os requisitos previstos no n.º 1 devem ser objecto de prova documental, sem prejuízo 
dos poderes de averiguação ofi ciosa, conforme previsto no presente diploma.

Artigo 3º
Valor da pensão

O valor mensal da Pensão de Solidariedade Social será defi nido por Portaria Conjunta 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas de  Solidariedade e das Finanças.

CAPITULO II
Disposições processuais

Artigo 4º
Habilitação e meios de prova

1. Para habilitação à Pensão de Solidariedade Social (PSS) os interessados deverão 
apresentar nos serviços da Câmara Municipal da área da sua residência habitual ou no 
departamento governamental responsável pela solidariedade os seguintes documentos:

a) Boletim de inscrição de modelo próprio;

b) Certidão de assento de nascimento ou outro meio de prova legal que a 
substitua, devendo considerar-se prova bastante a apresentação do bilhete de 
identidade ou fotocopia autenticada;

c) Declaração formal do interessado ou procurador em como não aufere 
quaisquer rendimentos nem possui meios capazes de gerar recursos para a 
sua subsistência;
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d) Declarações passadas pelas autoridades competentes comprovativas de que 
não se encontra abrangido por qualquer sistema de segurança social;

e) Prova documental ou testemunhal de ter prestado pelo menos 10 anos de 
serviço, seguidos ou interpolados, nas Frentes de Alta Intensidade de Mão de 
Obra (FAIMO).

Artigo 5º
Organização dos processos

1. Os processos deverão compreender, além dos documentos iniciais de habilitação, os 
seguintes elementos:

a) Um relatório dos Serviços de Promoção Social da respectiva Câmara 
Municipal sobre as condições económicas e sociais do interessado ou do 
agregado familiar;

b) Quaisquer outros elementos que a Câmara Municipal considere adequados à 
correcta defi nição da situação dos interessados, designadamente averiguação 
ofi ciosa de rendimentos ou da situação tributaria do requerente ou do agregado 
familiar. 

2. A Câmara Municipal, através dos serviços responsáveis pela  Promoção Social, 
ou o departamento governamental responsável pela solidariedade, directamente ou através 
daquela, poderão promover a organização dos processos de habilitação à Pensão de 
Solidariedade, a pedido do interessado ou ofi ciosamente, nas situações em que o potencial 
benefi ciário, por desconhecimento ou impossibilidade física ou legal, não promova por si 
ou através de interposta pessoa a iniciativa e seja notória a sua débil situação económica e 
social.

3. Os processos, devidamente instruídos pelas Câmaras Municipais, deverão ser 
remetidos ao departamento governamental responsável pela solidariedade o mais tardar até 
o último dia útil do mês de Setembro de cada ano.

Artigo 6º
Prova de vida

1. Os benefi ciários da Pensão de Solidariedade Social deverão anualmente, durante o 
mês de Fevereiro, fazer a prova de vida junto dos Serviços de Promoção Social da Câmara 
Municipal. 

2. Na impossibilidade de, pessoalmente, fazer prova de vida junto do serviço referido 
no número anterior o benefi ciário deve, através do seu representante, requerer  à Câmara 
Municipal que, por outros meios, ateste ou comprove o facto, designadamente através de 
visitas ao domicilio.

Artigo 7º
Averiguação Ofi ciosa

O departamento governamental responsável pela solidariedade e/ou as Câmaras 
Municipais podem, juntos ou separadamente, a todo o tempo e quando o considerem 
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justifi cado, solicitar a renovação ou prova de quaisquer dos requisitos e condições de 
habilitação exigidos pelo presente diploma ou promover a realização de inquérito social ou 
de qualquer outro meio de prova que considere necessário à correcta defi nição do direito.

Artigo 8º
Encargos

Os encargos resultantes do presente diploma serão suportados pelo Orçamento do 
Estado que, anualmente, inscreverá uma verba própria para o efeito.

Artigo 9º
Pagamento da pensão

1. As pensões serão pagas mensalmente nos balcões dos Correios de Cabo Verde (CCV), 
abertos junto de cada Município, mediante prévia transferência das correspondentes verbas 
do Ministério responsável pela área das fi nanças em estreita articulação com o Ministério 
responsável pela solidariedade.

2. Para efeitos do disposto no número anterior será assinado um Protocolo de 
colaboração entre o Governo e os Correios de Cabo Verde (CCV).

Artigo 10º
(Suspensão do Pagamento da Pensão)

1. O pagamento da pensão é imediatamente suspenso nos seguintes casos:

a) A partir do momento em que o benefi ciário esteja a exercer actividade 
profi ssional remunerada;

b) Quando o benefi ciário deixe de fazer prova de vida nos termos do artigo 6º;

c) Em consequência  dos resultados da averiguação ofi ciosa prevista no artigo 
7º.

2. A decisão de suspender a pensão cabe em exclusivo aos serviços competentes do 
departamento governamental responsável pela solidariedade social, ouvidos os serviços de 
protecção social da Câmara Municipal da área de residência do benefi ciário. 

Artigo 11º
Cessação do direito à pensão

O direito à Pensão de Solidariedade Social cessa quando o pensionista deixar de reunir 
qualquer dos requisitos referidos nas alíneas c), d) e e) do artigo 2º, devendo o facto ser por 
ele comunicado, de imediato, à Câmara Municipal da área da sua residência habitual ou ao 
departamento governamental responsável pela solidariedade.

Artigo 12º
Restituição da pensão indevidamente recebida

A Pensão de Solidariedade Social, indevidamente recebida pelos benefi ciários por não 
reunirem os requisitos legalmente exigidos, deve ser restituída  à entidade pagadora, no 
prazo de 90 dias a contar da data da notifi cação do facto.
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CAPITULO III
Disposições fi nais e transitórias

Artigo 13º
Princípio da não cumulação

1. As prestações previstas no presente diploma não são cumuláveis com prestações 
de idêntica natureza atribuídas por outros regimes de protecção social nacional ou 
estrangeiros.

2. Exceptua-se do disposto no número anterior a prestação gratuita de cuidados de 
saúde, incluindo assistência médica e medicamentosa nos estabelecimentos de saúde 
públicos, bem como o fornecimento de ajuda alimentar nas condições previstas no Decreto-
Lei n.º 2/95, de 23 de Janeiro, que institui a protecção social mínima.

Artigo 14º
(Aplicação da lei nova)

A presente lei aplica-se a todos os processos pendentes à data da sua publicação.

Artigo 15º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 16º
Revogação

Fica revogado o Decreto-Lei n.º 122/92, de 16 de Novembro e toda a legislação que 
contrarie o presente diploma.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves – Carlos Augusto Duarte de Burgo – Júlio Lopes Correia 
– Maria Madalena de Brito Neves.

Promulgada em 11 de Agosto de 2003.

Publique-se.

O Presidente da Republica, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em 12 de Agosto de 2003.

O Primeiro Ministro, José Maria Pereira Neves.


