
CATEGORIA H -  PENSÕES 
 

O conceito fiscal de pensão é muito fluído abrangendo situações muito diversas e 

excluindo outras que sejam incluídas noutras categorias de IRS. 

 

Genericamente pode dizer-se que constituem pensões as prestações pecuniárias 

periódicas que não sejam auferidas em razão da prestação de trabalho dependente 

ou independente (ou seja: não se incluam nas categoria A ou B). 

 

Estão enquadrados nesta categoria os rendimentos de pensões, considerando-se 

como tal: 

 as prestações devidas a título de pensões de aposentação ou de reforma, 

velhice, invalidez ou sobrevivência desde que não sejam consideradas 

rendimentos de trabalho dependente, bem como outras de idêntica natureza 

(como por exemplo as pensões sociais do regime não contributivo da 

segurança social), incluindo os rendimentos do trabalho dependente 

auferidos após a extinção do contrato individual de trabalho, sempre que o 

titular seja colocado numa situação equivalente à de reforma, segundo o 

regime de segurança social que lhe seja aplicável; 

 as pensões de alimentos; 

  as prestações que, não sendo consideradas rendimentos do trabalho 

dependente sejam pagas por companhias de seguros, fundos de pensões ou 

quaisquer outras entidades, devidas no âmbito de regimes complementares 

de segurança social em razão de contribuições da entidade patronal; 

  quaisquer pensões ou subvenções não referidas anteriormente; e 

 as rendas temporárias ou vitalícias. 

 

 
 

Pensões de Aposentação e Reforma 

As pensões de aposentação e reforma são devidas pela cessação da relação de 

emprego e pela incapacidade real ou por superveniência do limite de idade, e são 

reguladas pela Lei 28/84, de 14.08.  

 

A aposentação refere-se aos funcionários e agentes civis do Estado e de outras 

pessoas colectivas públicas.  

 

A reforma refere-se aos funcionários ou agentes militares ou militarizados do 

Estado e trabalhadores dependentes sujeitos ao regime do contrato individual de 

trabalho de direito privado. 

 

As pensões de velhice são devidas pelo facto de se atingir determinada idade e as 

de invalidez visam a reposição do rendimento do trabalhador nos casos de cessação 

definitiva da sua capacidade para o trabalho. 

 

As pensões de sobrevivência visam garantir condições mínimas de sobrevivência 

por morte de uma pessoa subscritora de um regime de Segurança Social, com a 

qual se tenha um vínculo de filiação, casamento ou equiparado. 

 

 

Pensões de alimentos 

As pensões de alimentos compreendem tudo o que é indispensável ao sustento, 

habitação e vestuário da pessoa que a eles tem direito. Sendo o alimentado menor, 

incluirão também o indispensável à sua instrução e educação. Serão em regra 

fixados em prestações pecuniárias mensais. 

 

 



Rendas 

Apesar da identidade terminológica, as rendas de que ora nos ocupamos, nada têm 

a ver com a contraprestação típica de um contrato de arrendamento ou 

genericamente com qualquer das realidades que o artigo 8.° do CIRS qualifica 

como renda. 

 

O artigo 11° do CIRS, acolhe uma outra acepção de renda que definiríamos 

enquanto prestação periódica em dinheiro ou outra coisa fungível, que alguém se 

obriga a realizar em favor de outrem. 

 

Porém a causa desta prestação não é a cedência e correspondente uso e fruição de 

coisa imóvel arrendada, mas um contrato de natureza diversa ou mesmo um 

negócio jurídico unilateral. 

 

Às rendas emergentes de fonte contratual se referem os artigos 1231. ° e 1238.° 

do Código Civil. 

 

Renda perpétua 

O primeiro trata do contrato de renda perpétua, definindo-o como «aquele em que 

uma pessoa aliena (a alienação pode ser onerosa ou gratuita (doação com 

encargos)) e em favor de outra certa soma de dinheiro, ou qualquer outra coisa 

móvel ou imóvel ou um direito, e a segunda se obriga, sem limite de tempo, a 

pagar, como renda, determinada quantia em dinheiro ou outra coisa fungível». 

 

Renda vitalícia 

Por sua vez, o segundo daqueles preceitos refere-se ao contrato de renda vitalícia. 

Este dá-se quando uma pessoa aliena em favor de outra certa soma de dinheiro, ou 

qualquer outra coisa móvel ou imóvel, ou um direito, e a segunda se obriga a pagar 

certa quantia em dinheiro ou outra coisa fungível durante a vida do alienante ou de 

terceiro. 

 

Esta renda, pode ser convencionada por uma ou duas vidas (artigo 1240. ° do 

Código Civil). Verifica-se nestes contratos portanto, «a permuta de uma prestação 

instantânea com uma prestação de natureza periódica». 

 

Os contratos típicos descritos, não esgotam as potencialidades da fórmula 

convencional enquanto fonte geradora de obrigações subsumíveis no conceito de 

renda, e como tal tributáveis na categoria H. 

 

Renda temporária 

As partes podem, por via do princípio da autonomia da vontade ou de liberdade 

contratual modelar contratos de contornos diferentes designadamente limitando no 

tempo a obrigação de prestar a renda (renda temporária). 

 

A renda temporária ou vitalícia pode também emergir de responsabilidade civil. Na 

verdade o artigo 567.° do Código Civil admite que o tribunal, em atenção à 

natureza continuada dos danos, atribua uma indemnização ao lesado sob a forma 

de renda vitalícia ou temporária. 

 

Finalmente a renda pode ter a sua origem em negócio jurídico unilateral, (exemplo: 

testamento), funcionando nestas circunstâncias como cláusula modal (encargo) 

imposta sobre um herdeiro ou legatário. 

 

Exclusões de tributação 

O CIRS não tributa, como pensões: 



 Rendas que visem a reparação de danos emergentes devidamente 

comprovados, uma vez que estas configuram indemnizações e se integram 

na Categoria G (Art. 9º, nº 1, b) e art. 12º) 

 Pensões de preço de sangue (cf. Circular 13/2002, de 09 de Maio) 

 Pensões pagas pelas Comunidades Europeias em razão das funções 

exercidas nos seus órgãos (artigo 13º do Protocolo sobre privilégios e 

Imunidade das comunidades Europeias, de 08.04.1965 e Regulamento 

549/69, do Conselho de 25.03.69 e Circular 13/2004, de 24 de Junho) 

 Abonos suplementares de invalidez, como forma de compensação da 

diminuição da capacidade de ganho, previstos no artigo 10.º do Decreto-Lei 

n.º 43/76, de 20 de Janeiro, no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 314/90, de 13 

de Outubro, e no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 250/90, de 7 de Julho; 

 Prestações suplementares de invalidez que se destinem a custearem os 

encargos de utilização dos serviços de acompanhamento, previstas no artigo 

11.º do Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro, no artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 314/90, de 13 de Outubro, e no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

250/90, de 7 de Julho (Circular 13/2008). 

 

Benefícios fiscais 

Os rendimentos provenientes de pensões, auferidas por sujeitos passivos 

deficientes, contam em 2010, para efeitos de tributação em 90% do seu montante, 

com o limite de € 2.500,00. 

 


