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PREÂMBULO

Segurança Social: Modelos e Desafios

António Correia de Campos1

A temática da Segurança Social suscita grande interesse na opinião 
pública por ter uma influência direta na qualidade de vida dos cidadãos 
após o fim da sua vida ativa. Este interesse é, em grande medida, fundado 
no receio de que o sistema de Segurança Social não consiga assegurar no 
futuro pensões consentâneas com as expetativas de rendimento da popu-
lação ativa atual. Esse receio é mais pronunciado nas gerações mais jovens, 
entre as quais existe a perceção generalizada de que o sistema poderá não 
subsistir até ao final da sua idade ativa.

Estes receios foram agravados pelo mau desempenho da Segurança 
Social durante os anos da crise. A crise económica e o desemprego foram 
fatores muito penalizadores para as receitas da Segurança Social. Fruto da 
queda de emprego, o peso das contribuições no total da receita da Segu-
rança Social desceu de cerca de 43% em 2010, para apenas cerca de 28% em 
2013, no pico da crise económica. Esta queda das contribuições obrigou o 
Estado a proceder a transferências extraordinárias para cobrir o défice da 
Segurança Social, de modo a evitar a ativação do Fundo de Estabilização 

1 Presidente do Conselho Económico e Social
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Financeira. Essas transferências extraordinárias tiveram início em 2012 
e atingiram o seu valor mais elevado em 2013, quando o Estado transfe-
riu extraordinariamente 1430 milhões de euros para a Segurança Social.

A degradação do saldo da Segurança Social estimulou o debate sobre 
a diversificação das suas fontes de financiamento. Este tema merece um 
olhar atento e cuidadoso. Por um lado, o trajeto de diversificação das fon-
tes de financiamento da Segurança Social já foi iniciado. A consignação 
do IVA social no início da década de 90 e a mais recente consignação do 
IMI e de parte do IRC são disso exemplo. 

Por outro lado, nenhuma estratégia adicional de diversificação se afi-
gura fácil. A tentativa de consignar parte da receita de IRC, embora meri-
tória, tem óbvias limitações, dado o limitado número de empresas sobre as 
quais o imposto incide e a facilidade com que as grandes empresas trans-
ferem os seus lucros para países com um ambiente fiscal mais favorável; o 
aumento da consignação do IVA, dada a importância do imposto para a 
receita fiscal do Estado, revela-se difícil. A aplicação de uma contribuição 
sobre o valor acrescentado das empresas, apesar de lógica e justa, não tem 
um registo experimental que a recomende convictamente.

Mesmo sem mudanças nas fontes de financiamento, o desempenho da 
Segurança Social aumentou expressivamente com a melhoria do clima 
económico e do emprego. 

O Orçamento de Estado de 2017 previa que a proporção das contribui-
ções no total da receita da Segurança Social ascendesse a cerca de 57%, 
uma percentagem próxima dos valores pré-crise económica. Por outro 
lado, as transferências extraordinárias do Orçamento de Estado de 2017 
para a Segurança Social também diminuíram drasticamente, de um valor 
de 1430 milhões de euros em 2013 para apenas 430 milhões de euros, pre-
vistos no OE de 2017, revelando a melhoria da saúde financeira do sistema. 

Do mesmo modo, o crescimento económico aumenta a atratividade 
do país para os trabalhadores imigrantes, relativamente saudáveis e em 
idade fértil, e atenua o fluxo de emigração. Ambos os fatores corrigem os 
desequilíbrios demográficos de uma sociedade que ainda não inverteu os 
padrões declinantes de fecundidade.

A prossecução dessa estratégia, que se reconhece defensiva, não nos 
deve levar a esquecer os desafios que enfrentamos a médio e a longo prazo. 
Segundo o relatório de sustentabilidade da Segurança Social contido no 
OE 2017, se nenhuma alteração ocorrer, o sistema previdencial apresentará 
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saldos negativos a partir da década de 2020, prevendo-se o esgotamento do 
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social já em 2040. Esti-
mativas mais recentes antecipam em cerca de uma década este eventual 
acontecimento. Adicionalmente, sabemos que o progresso tecnológico 
das próximas décadas favorecerá técnicas de produção mais intensivas em 
capital, dificultando o financiamento de um sistema cujas contribuições 
dependem essencialmente do fator trabalho.

A boa reação do Sistema de Segurança Social à atual retoma económica 
relembra-nos que o primeiro passo na direção da sustentabilidade é pro-
mover um crescimento económico que aproxime o mercado de trabalho 
do pleno emprego, assegurando o aumento do volume de contribuições e 
a diminuição dos encargos com prestações sociais.

Estes desafios relevam a importância do debate permanente em torno 
dos modelos da Segurança Social que constitui o ponto de partida desta 
obra. 

Agradecimento
A ideia da realização deste encontro vem do meu antecessor no cargo de 
Presidente do CES, Luís Filipe Pereira. A conferência que deu origem a 
este livro concretizou o terceiro dos encontros iniciados em 2016 sobre o 
tema dos Modelos de Segurança Social. Conclui-se o ciclo planeado para 
celebrar os 25 anos do CES, sendo de realçar a contribuição prestada pelo 
ISCTE-IUL quer no planeamento do encontro, quer na participação de 
investigadores e docentes, quer ainda no acolhimento do encontro nas 
suas instalações. Outros docentes, nacionais e estrangeiros, de outras ins-
tituições, foram contribuintes “pro-bono” quer do encontro, quer deste 
volume. A todos o nosso reconhecimento. 

Este trabalho não teria sido possível sem o apoio de todo o pessoal do 
CES e, em especial, de Diogo Martins, a quem coube a responsabilidade 
editorial deste livro. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO1

Edward Whitehouse apresenta um olhar sobre a evolução internacional 
dos sistemas de pensões dos países da OCDE. Segundo o autor, um sis-
tema de pensões adequado é aquele que assegura simultaneamente a sua 
sustentabilidade financeira e um rendimento adequado aos seus contri-
buintes durante a reforma. Contudo, a combinação desses dois objetivos 
tem-se demonstrado cada vez mais difícil, em função dos desenvolvimen-
tos económicos e demográficos dos últimos anos. 

Os instrumentos à disposição para assegurar a sustentabilidade do sis-
tema incluem o aumento da idade mínima de reforma, a revisão do método 
de cálculo das pensões e a criação de mecanismos que permitam a conci-
liação da vida ativa com acesso a rendimentos parciais de reforma. 

No domínio da evolução da idade mínima de reforma, o autor assi-
nala que os primeiros anos do século XXI trouxeram grandes mudan-
ças. Se no ano 2000 ainda existia um número significativo de países com 
idade mínima de reforma abaixo dos 65 anos, em 2015 nenhum país da 
OCDE tinha uma idade mínima da reforma inferior a esse valor, sendo já 
numerosos os países com o referencial de 67 ou mais anos. No plano da 
indexação, têm-se também operado reformas significativas. Atualmente, 
todos os países da OCDE, com a exceção de França, contabilizam a tota-
lidade da carreira contributiva para o cálculo da prestação de reforma, 
ao contrário do que sucedeu em períodos anteriores, em que muitos paí-
ses consideravam apenas as décadas finais da carreira contributiva para o  
cálculo. 

1 Elaborado por Diogo Martins, consultor do CES
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Edward Whitehouse considera que a introdução de instrumentos priva-
dos de poupança pode ser um caminho viável para melhorar o desempenho 
do sistema de pensões. A sua introdução suscita uma maior diversidade de 
ativos no seio do sistema, permitindo uma menor vulnerabilidade do sis-
tema a variáveis que afetam os tradicionais sistemas de repartição, como 
a volatilidade do crescimento económico e a demografia. No entanto, o 
autor mostra-se contrário a experiências de privatização total, como as 
que tiveram lugar em países como o Chile. 

Finalmente, o autor enfatiza a importância de tomar em consideração a 
equidade intergeracional neste debate. Num momento em que os índices 
de pobreza relativa dos mais jovens sobem a par de uma melhoria relativa 
das camadas mais idosas, o autor considera que não se podem tomar deci-
sões que beneficiem os mais idosos à custa do sacrifício de recursos para 
os estratos etários inferiores. 

Ole Settergren descreve o processo de reforma do sistema de pensões 
sueco, decorrido no início da década de 90, bem como as características 
do modelo que emergiu desse debate. 

O modelo sueco é estruturalmente composto por três pilares. O pri-
meiro pilar é de adesão obrigatória e subdivide-se em quatro componentes: 
earnings related scheme, premium pensions, guaranteed pension e housing allo-
wance. O earnings related scheme assemelha-se a um modelo de repartição 
tradicional, para o qual cada trabalhador faz contribuições de 16% do seu 
rendimento. Estas contribuições são feitas para uma conta individual em 
regime de capitalização virtual, adaptando a taxa de retorno aos desen-
volvimentos económicos e demográficos de modo a garantir o equilíbrio 
atuarial. Adicionalmente, cada indivíduo tem de descontar 2,5% do seu 
rendimento para a categoria premium pension, onde tem que colocar esse 
valor num conjunto de aplicações financeiras de poupança à sua escolha. 
A guaranteed pension e a housing allowance não estão diretamente associa-
das às contribuições dos beneficiários e visam o pagamento de prestações 
de proteção à pobreza. O segundo pilar, occupational schemes, é constituído 
por fundos de pensões de iniciativa empresarial. Na sua maioria, as empre-
sas possuem fundos de pensões próprios no quadro deste pilar, permi-
tindo uma cobertura de cerca de 90% dos trabalhadores. O terceiro pilar 
é assente na subscrição privada, a título individual e voluntário, de aplica-
ções financeiras de poupança. Originalmente, estas aplicações eram con-
sideradas como parte integrante do sistema, já que existiam um conjunto 
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de isenções fiscais concedidas aos seus subscritores. No entanto, essas isen-
ções foram abolidas em 2016, configurando na prática o fim do terceiro  
pilar. 

Na visão do autor, o sistema apresenta vantagens assinaláveis, designa-
damente uma alocação mais diversa e eficiente das poupanças, uma grande 
flexibilidade no final da carreira contributiva para a combinação de rendi-
mentos parciais de trabalho e de reforma, promovendo o prolongamento 
da vida ativa e um nível de rentabilidade globalmente superior ao do ante-
rior sistema, com exceção dos anos de crise financeira. 

Por outro lado, são reconhecidos aspetos onde o sistema apresenta 
maiores vulnerabilidades, em que se inserem: a grande volatilidade dos 
retornos associados às aplicações financeiras das premium pensions, que 
introduzem um grande grau de incerteza no funcionamento do sistema; a 
idade mínima para requerer a guaranteed pension, que continua nos 65 anos 
por decisão política, embora os especialistas tenham aconselhado o seu 
aumento devido aos incentivos errados criados por esse valor e, por último, 
os fenómenos de fraude associados a algumas das aplicações financeiras, 
que mancham a credibilidade do sistema perante os cidadãos. 

Sérgio Lagoa convida-nos a um olhar global sobre o sistema de pen-
sões, descrevendo as suas principais características e enfrentando o tema 
da sua sustentabilidade presente e futura. O autor coloca ainda o sistema 
português em perspetiva com os outros modelos internacionais e descreve 
sumariamente os principais modelos de Segurança Social existentes. 

O autor considera que, após a reforma de 2007, Portugal encontra-se, 
grosso modo, em concordância com as melhores práticas da OCDE, em 
particular no que se refere à consideração de toda a carreira contributiva 
para a definição do valor da pensão, à idade para solicitar pensão antecipada 
(60 anos em 2017), aos desincentivos para antecipar a idade da reforma 
ou aos incentivos para a adiar, e à ligação da idade legal de reforma com a 
esperança média de vida.

O autor sublinha que as taxas de substituição das pensões portugue-
sas se encontram acima da média europeia, quando medidas pelos indi-
cadores da taxa agregada de substituição e taxa de substituição teórica. 
No entanto, a substituição de rendimento não é uniforme para todos os 
níveis de rendimento. Comparativamente à UE28, a taxa de substituição 
das pensões em Portugal beneficia menos os indivíduos de rendimento 
baixo e penaliza menos os de rendimento alto.
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Quanto à eficiência do sistema, o autor refere que o sistema português 
se encontra abaixo da média no que respeita ao combate à pobreza entre os 
idosos, em linha com a média na percentagem de trabalhadores ativos em 
final de carreira contributiva (entre os 55 e os 64 anos) e acima da média 
no que se refere à duração média das carreiras contributivas. 

Avança um conjunto de propostas de reforma, que o autor divide entre 
medidas internas e externas ao perímetro direto da Segurança Social. No 
domínio das propostas internas, inserem-se propostas como o favoreci-
mento da taxa de substituição das pensões mais baixas, a criação de acrés-
cimos à TSU para empresas que recorram excessivamente à contratação a 
termo ou a introdução da figura da pensão parcial, que permita conciliar 
o rendimento da pensão com o rendimento de trabalho a tempo parcial no 
final da carreira contributiva, incentivando o prolongamento da vida ativa. 
No domínio das propostas externas à configuração do sistema, encontram-
-se medidas como a criação de políticas de apoio à natalidade e à imigra-
ção, a consolidação de programas de formação profissional dirigidos aos 
trabalhadores em final de carreira contributiva e o aumento da fiscaliza-
ção sobre as condições dos locais de trabalho, como fator de desincentivo 
às aposentações antecipadas. 

Rodrigues et al considera que a análise do sistema português de pen-
sões deve ser enquadrada na discussão sobre a tendência global de finan-
ceirização da economia, caracterizado pelo aumento do envolvimento entre 
as famílias e os mercados financeiros, por intermédio da contração de dívi-
das ou da aquisição de ativos financeiros. 

Nesse sentido, o artigo promove uma análise comparada entre a evo-
lução do sistema nacional de pensões e os desenvolvimentos nos siste-
mas internacionais de pensões. Segundo os autores, o atual sistema de 
Segurança Social português encontra a sua raiz histórica na revolução 
de 1974, processo político que viria a estar na base da constituição de um 
sistema de matriz pública e obrigatória, estruturada a partir da reparti-
ção de benefício definido e assente na solidariedade intra e intergeracio-
nal, mais tarde consagrada na Lei de Bases da Segurança Social (LBSS) 
de 1984. O consenso em torno deste modelo é abalado em meados da 
década de 90, com a constituição da comissão para a redação do livro 
branco da Segurança Social. Defendem que conclusões deste grupo de 
trabalho, embora não consensuais, viriam a demonstrar permeabilidade 
à tendência de reforço dos sistemas de capitalização privada e da intro-
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dução de plafonamento no sistema previdencial público, defendida desde 
a década de 80 pela maioria das instituições internacionais, tais como o 
Banco Mundial, a OCDE e o FMI. As alterações vertidas para a LBSS de 
2000 seriam no entanto bastante mais moderadas no que respeita ao papel 
da capitalização no sistema de pensões, prevendo-se apenas a criação do 
Fundo de Estabilização da Segurança Social. Na visão dos autores, a Lei 
de Bases seguinte, datada de 2007, viria a reforçar o enfraquecimento do 
sistema público de pensões, consagrando medidas como a criação do fator 
de sustentabilidade e a desindexação das pensões em relação ao salário  
mínimo. 

Na perspetiva dos autores, as fragilidades do sistema público de pensões 
não são resolúveis por meio da implementação de regimes de capitaliza-
ção, como comummente proposto no contexto deste debate. Argumen-
tam que os sistemas de capitalização, tal como os de repartição, também 
estão dependentes da evolução do crescimento económico, uma vez que 
o retorno dos ativos financeiros depende em última análise deste último. 
Mesmo que a taxa de retorno dos ativos financeiros, em geral, e dos fun-
dos de pensões, em particular, tenha superado a taxa de crescimento 
económico durante largos períodos, esse fenómeno assenta em processos 
insustentáveis a prazo: o aumento estrutural da desigualdade funcional do 
rendimento, com os rendimentos de capital a ganharem peso relativo face 
aos rendimentos do trabalho, a formação de bolhas de ativos e\ou a juven-
tude da maioria dos fundos de pensões, cujos anos iniciais são caracteri-
zados por uma maior entrada do que saída de verbas, conduzindo a uma 
análise errada sobre a sua rendibilidade. 

Margarida Corrêa de Aguiar começa por assinalar um conjunto de 
problemas estruturais do atual modelo de pensões. Como ilustração des-
ses problemas são referidos a ausência de um esquema integrado de pou-
pança complementar para a reforma, a discriminação negativa face aos 
trabalhadores com maiores vencimentos – devido às taxas de substitui-
ção regressivas e ao privilégio da extensão da carreira contributiva sobre 
o montante das contribuições – e a dificuldade de conciliação entre ren-
dimentos de trabalho e de reforma, favorecendo a saída prematura do 
mercado de trabalho. 

No entender da autora, a proposta de um novo sistema de pensões deve 
ser guiada por três objetivos essenciais: (i) a competitividade da economia, 
privilegiando os impostos sobre o consumo em vez dos impostos sobre o 
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trabalho, (ii) a promoção da poupança e o desenvolvimento do mercado 
de capitais e (iii) a promoção do capital humano, criando um sistema atra-
tivo para fixar as novas gerações no país.

É defendida a criação de um novo sistema de pensões, assente no regime 
de contribuição definida cujos benefícios dependem das contribuições 
ao longo da vida e da evolução de variáveis económicas e demográficas. 
A arquitetura do sistema assemelha-se ao modelo sueco. O primeiro pilar 
é público e obrigatório e contém duas componentes: uma primeira com-
ponente em regime de capitalização virtual em contas individuais e uma 
segunda componente de pensão de solidariedade para atender a casos de 
necessidade social mediante a apresentação de declaração de recursos. 
O segundo pilar é composto por um regime complementar de iniciativa 
coletiva ou empresarial, enquanto o terceiro pilar tem iniciativa privada. 
O segundo e o terceiro pilares são de adesão voluntária. 

A autora elenca um conjunto de vantagens do novo sistema, onde se 
inserem a maior transparência, o maior estímulo à poupança individual, o 
ajustamento automático à evolução dos indicadores económicos e demo-
gráficos e a melhor combinação entre poupança gerido por iniciativa 
pública e privada. 

A CGTP sublinha que o sistema público de segurança social desempe-
nha um papel central na garantia da segurança económica dos cidadãos e 
na manutenção da coesão social. No seu entender, as principais ameaças 
à sustentabilidade do sistema são o aumento do desemprego, a crescente 
precariedade e a descida dos salários, que se manifestaram com especial 
gravidade entre 2011 e 2015. A estes fatores acresce uma pressão constante 
do setor privado, sustentado nos interesses das seguradoras privadas, que 
insiste em transmitir a imagem da insustentabilidade do setor público 
para seu benefício. 

No quadro das atuais regras do sistema público de pensões, a CGTP 
considera que o principal critério para a sustentabilidade futura do sistema 
são políticas públicas orientadas para o pleno emprego e para o crescimento 
económico, que se refletem no aumento da base contributiva do sistema. 
Devem também ser implementadas políticas que invertam a tendência 
de queda da proporção dos salários no rendimento nacional, diminuam a 
permissividade face à evasão contributiva, terminem a tendência de pro-
mover políticas ativas de emprego através de isenções na TSU, aumentem 
a estabilidade das contribuições do Orçamento de Estado para o Fundo 
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de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) e favoreçam o 
aumento de transparência no acesso à informação. 

A CGTP considera que a diversificação das fontes de financiamento 
deve ser estruturada de forma complementar, e não em substituição, à atual 
arquitetura contributiva. São avançadas duas propostas de reforma: 1) a 
criação de uma taxa adicional sobre o Valor Acrescentado Líquido (VAL) 
das empresas, proposta que permitiria aumentar a receita sem prejudicar 
o investimento empresarial; 2) a criação de uma taxa de 0,25% sobre as 
transações financeiras, que reverteria a favor do FEFSS, cuja receita anual 
se estima em 10604,25 milhões de euros. 

A UGT estabelece três prioridades absolutas na esfera da Segurança 
Social: a defesa de um sistema público e universal, a sustentabilidade finan-
ceira dos regimes contributivos e a melhoria da proteção social dos cida-
dãos. 

A UGT continua a defender o atual modelo e a sua sustentabilidade. 
Considera que a sua reforma só se imporá se for efetivamente demonstrada 
por meio da apresentação de estudos credíveis e que só deve ser imple-
mentada com base num consenso tripartido e em respeito pela estrutura 
e princípios atualmente consagrados na Constituição da República Por-
tuguesa e na Lei de Bases da Segurança Social. 

É proposta a reintrodução da idade fixa de reforma, de modo a favorecer 
a previsibilidade e a estabilidade do sistema, bem como o reforço dos meca-
nismos de combate à fraude e à evasão contributivas. Sugere-se também 
o reforço da transparência do sistema, iniciando a divulgação de informa-
ção desagregada e a reativação do Conselho Nacional de Segurança Social. 
Apela-se ainda a que se facilite o acesso ao Rendimento Social de Inser-
ção e ao Complemento Solidário para Idosos, se introduza uma majora-
ção na contagem de tempo para a reforma em função do número de filhos, 
se redefina o modelo de relação entre o Estado e as IPSS, equacionando 
a possibilidade de atribuição de competências aos municípios, e se refor-
cem as políticas destinadas à conciliação da vida profissional e familiar. 

No domínio das propostas sobre a diversificação das fontes de finan-
ciamento, a UGT sugere o incentivo à constituição de fundos profissio-
nais, por via da negociação coletiva, nomeadamente através de benefícios 
fiscais, e a criação de uma contribuição extraordinária social a suportar 
pelas empresas que tenha por base o rácio lucro líquido/esforço contri-
butivo da empresa. 
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A CIP entende que a temática da Segurança Social impõe um debate 
profundo, possibilitando escolhas ponderadas e fundamentadas. 

Na perspetiva desta confederação empresarial, o principal desafio à sus-
tentabilidade do sistema de Segurança Social é colocado pelas questões 
demográficas, em que se incluem as tendências de longo prazo de dimi-
nuição da fertilidade e de aumento da esperança média de vida. Fatores 
como a entrada cada vez mais tardia dos jovens no mercado de trabalho, a 
elevada sensibilidade da receita às crises e flutuações macroeconómicas e 
as reformas políticas que não acautelam as pressões de longo prazo sobre 
o sistema são também apontados como negativos para o seu equilíbrio. 

Para enfrentar estes desafios, a CIP vê como absoluta prioridade a ado-
ção de medidas que favoreçam a competitividade e o crescimento econó-
mico. Essas medidas incluem a implementação de políticas que facilitem o 
acesso ao financiamento para investir, consagrem a estabilidade fiscal, pro-
movam o equilíbrio das finanças públicas, desenvolvam o capital humano 
e estimulem o empreendedorismo. 

A CIP relembra o compromisso de discussão dos modelos de finan-
ciamento do sistema de segurança social assumido no programa do atual 
governo e garante a sua disponibilidade e interesse em participar nesse 
debate. No seio desta discussão, a confederação considera que se deve 
refletir sobre o papel do Estado no sistema e se deve equacionar a valoriza-
ção dos sistemas complementares, pelo impacto positivo que estas podem 
constituir para a poupança e para o investimento. 

A CCP apresenta um diagnóstico global do estado presente da Segu-
rança Social em Portugal, com um enfoque particular no setor dos ser-
viços. Com recurso a estudos nacionais e internacionais, a confederação 
expõe uma visão pouco otimista do desenvolvimento futuro do sistema de 
Segurança Social, sustentada no valor da dívida implícita presente do sis-
tema previdencial e na evolução futura do défice público com o sistema de 
pensões, que, segundo menciona, atingirá um pico de 4% do PIB em 2033. 
A menos que se operem no futuro mudanças estruturais muito profundas 
na economia portuguesa – designadamente um crescimento da produti-
vidade do trabalho, da natalidade e do emprego muito acima do esperado 
– a CCP considera que o atual sistema se confrontará com dificuldades, 
pelo que se impõe considerar reformas para o futuro. 

A CCP estrutura duas vias reformistas. A primeira passaria por alargar 
a base de incidência do sistema contributivo, sendo criada uma contribui-
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ção adicional sobre o valor acrescentado líquido (CVAL) das empresas. Para 
que a implementação da medida tenha neutralidade fiscal, estima-se que 
a CVAL teria de se fixar em 5,4%, acompanhada de uma redução da TSU 
em dez pontos percentuais, para 13,75%. Segundo o autor, este modelo, 
promove um maior crescimento do emprego, permite uma maior neutra-
lidade da fiscalidade em relação aos fatores produtivos (sendo mais justo 
para os setores mais intensivos em trabalho) e um crescimento das recei-
tas mais próximo da evolução do PIB e menos dependente da evolução da 
massa salarial, correspondendo à necessidade de reforçar o rendimento dos 
pensionistas que, segundo se prevê, deverá regredir nas próximas décadas. 
Introduz ainda uma dimensão contracíclica nas contribuições, aumen-
tando o valor contributivo das empresas na fase ascendente do ciclo eco-
nómico e diminuindo o seu valor durante períodos recessivos. Contudo, 
é reconhecido que este modelo pode apresentar algumas desvantagens 
potenciais, como a maior facilidade de evasão fiscal, através da distorção 
contabilística do VAL e o efeito negativo sobre o investimento nos setores 
intensivos em capital mais afetados por esta alteração. A outra alternativa 
passaria pelo reforço dos sistemas complementares de reforma através da 
introdução de benefícios fiscais que promovessem a poupança de base 
individual e profissional para a reforma. 





21

Pensions at a Glance1

Edward Whitehouse2

We have studied about 25 reforms in 25 OECD countries and observed 
that the average reduction in benefits for someone with full career under 
the old pension rules and the new pension rules is about 20%. We notice 
significant cuts in public pension benefits, particularly in European coun-
tries and in other OECD countries as well. 

This leaves a “pension gap”. A gap between what is needed to have an 
adequate retirement income and what the system is able to provide. One 
way of filling that gap is to rely increasingly on private pensions. 

Figure 1 – Pension ages: retirees in 2000

1 Transcript of the speech made by the author at the conference. Reviewed by the author. 
2 Pensions consultant. Former Head of Pensions Policy Analysis at OECD
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This graph shows the pension age, the most visible parameter of the 
pension system in the year 2000. This year has been chosen as base because 
the average pension age for 35 OECD countries was at the lowest level. In 
fact, many countries in the 1990’s were cutting on pension age. That come 
to stop in 2000 and since then some increases are noticeable. In 2000, the 
pension age scenario across the OECD countries was the following: 17 
countries with a pension age of 65, 10 countries with a pension age of 60, 4 
countries in between 60-65 and only 3 countries with a pension age of 67. 

Figure 2 – Pension ages: new entrants in 2015

The second figure shows the situation for new entrants in 2015. For 
new entrants in 2015, the pension age scenario across OECD countries 
was the following: 15 countries at 65 years, roughly as many at 67 and no 
countries at 65. Ireland and UK are the countries with highest fixed pen-
sion age, at 68 years-old. Czech Republic, Denmark and Italy have not a 
fixed pension age. Denmark and Italy retirement age is linked to changes 
in life expectancy so, if rules were applied, the retirement age would be 
69. In Czech Republic the retirement age goes up 2 months for every year, 
whatever the life expectancy, and with no limit. 

One of the most interesting questions to raise is if the crisis is a favo-
rable factor to reform. There are two views: one is that is much easier to 
do reforms when a country has some spare money to compensate. On the 
other, people are more open to change when there is a crisis situation. 
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done. When we observe what happened in pensions systems actually there is no 
doubt about an acceleration of pension schemes reforms since the financial crisis.  

The main problem in pension’s policy is that we are confronted with two objectives. 
First, to have a system that is affordable and financially sustainable, but also with 
decent earnings in retirement. Some countries have been performing well on that 
trade-off. They have low expenditures and low poverty rates while other countries 
perform badly, having high poverty rates and high expenditure, being inefficient in 
terms of the pensions policy objectives. A tradeoff between sustainability and equity 
is unavoidable.  

I shall mention three aspects to help you with this tradeoff. The first one would be 
longer working lives. Extending working lives trough increases in the pension age is 
not easy, since such increases have been historically associated with political and 
social resistance. However, in recent years almost every country increased pension 
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People realize that something needs to be done. When we observe what 
happened in pensions systems actually there is no doubt about an accele-
ration of pension schemes reforms since the financial crisis. 

The main problem in pension’s policy is that we are confronted with 
two objectives. First, to have a system that is affordable and financially 
sustainable, but also with decent earnings in retirement. Some countries 
have been performing well on that trade-off. They have low expenditu-
res and low poverty rates while other countries perform badly, having 
high poverty rates and high expenditure, being inefficient in terms of the 
pensions policy objectives. A tradeoff between sustainability and equity 
is unavoidable. 

I shall mention three aspects to help you with this tradeoff. The first 
one would be longer working lives. Extending working lives trough incre-
ases in the pension age is not easy, since such increases have been histo-
rically associated with political and social resistance. However, in recent 
years almost every country increased pension ages and we have seen less 
political resistance than even some pension analysts would have expected. 
But ensuring longer working lives is not just about the pension system. It 
requires broader policies such as tackling ageing discrimination, tighte-
ning conditions for early retirement through late retirement or higher 
contribution years (ex: Austria, Belgium, Czech Republic, Portugal and 
Spain) or decreasing benefits for early retirees. 

The second one would be to allow people to combine work with retire-
ment, particularly after the regular retirement age, so that one can receive 
part of the pension and have a job at the same time. In fact, many countries 
accepted the method but have to discontinue since it became a routine to 
early retirement. The countries experiencing the method have tightened 
the requisites to encourage people to work longer. 

The third one would be changes in the pension’s indexation. It has 
been one of the most common policies. Many countries adopted a free-
zing in pension benefits, either for the duration of one year, or for a more 
extended period. This is one of the few ways in which you can get savings 
in pension’s expenditure in the short term. 

Pensions are a long-term business and a change in pensions often takes 
a long time to show results. There is a big lag between adopting a par-
ticular measure and its full effective results. Changes in earnings were 
also adopted, as a reduced reference wage to calculate pension benefits. 
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In roughly 2/3 of OECD countries the reduction to less than full career 
was used. Now, all countries – the last one was Spain – have moved to a 
full payroll career or close to it, like Canada. The only country with less 
than a full career is France, using the best 25 years in its public scheme. 
No country is now using the best final 10 years. Moreover, changes in the 
valorization of the pre-retirement income were adopted through adjust-
ments of the initial salaries to the present one. Some countries use wage 
inflation, others use price inflation. In France, actually, the complemen-
tary private scheme for private workers has moved to a revaluation model 
of price inflation minus 1%, less than price inflation itself. 

Figure 3 – Public pension sepending: EU

The figure above shows how the long-term views of pensions have 
changed over time based on the EU Ageing Reports. According to 2007 
data, the average EU public spending in public pensions was expected to 
grow from roughly 9% of GDP in 2010 to nearly 13% of GDP in 2060. In 
the 2012 projection – including data from the financial crisis period – we 
observe that the expenditure expectations were much higher than what 
had been expected in the previous report. For 2010, we go from 9% to 10.5% 
of GDP – a big effect – but in the long run the expenditure tends to the 
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projection of the previous report. However, the 2015 projection shows a 
different picture. The 2010 projection was correct on the short-term but 
now the impact of pension reforms was so significant that the flatting of 
the projection into the long term is quite noticeable, which is very surpri-
sing given the demographic situation. It is important to consider that the 
population aged 65 and over will double during the sample period (2010-
2060) in EU countries. 

The role of private pensions
Private pensions are a way to fill the pension gap using private savings. 
Some countries have introduced mandatory private pension schemes: Aus-
tralia, Chile and Norway have realized that their pensions were too small 
and they needed to fill the gap by making private schemes compulsory. 
These countries adopted defined benefit and earnings related plans. Most 
countries have opted for the defined contribution model. One possible way 
was is through soft compulsory or automatic enrolment: every employer 
must enroll his employee on a private pension scheme, unless the employee 
opts out. In practice, it uses people natural inertia to create an incentive 
for remaining in the private pension scheme. The method proved to be 
successful in New Zeland, UK and some USA States. In other countries 
there is a widespread voluntary coverage. This is the case in roughly half 
of the workforce in Ireland, Canada and US; it is about 60% in Germany. 
The argument here was: “we need to provide a public pension that gene-
rate affordable income for retirement. Unfortunately, that is not possi-
ble anymore and we need to cut in public pensions schemes, you should 
save more to have a comfortable retirement income. Accordingly, a new 
pension’s instrument with very favorable tax incentives and co-contribu-
tions from the state was designed and implemented”. As expected, peo-
ple went out and bought these private pensions. Ireland came from zero 
coverage in private pensions to 60% of the workforce in a space of about 
five years, without automatic enrollment and without making it compul-
sory. The system was guided by incentives. 

The graphic above describes the diversity of income sources in retire-
ment. In Hungary, Belgium and Austria about all money come from the 
state. In Canada, Australia and Netherlands only 40% of pension income 
comes from the state. In the second case, the money for retirement income 
is coming from the grey area– occupational transfers –company pension 
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schemes. The yellow segment is capital and represents entirely private 
pensions. Finally, in red, income coming from work, that still represents 
a significant share in some countries. 

Figure 4 – Pension income sources

The figure shows a great diversity in terms of sources of retirement 
income across countries. At the top, those more reliable on the state and 
at the bottom those with more diversified sources of pension incomes. 

Figure 5 – Public and Private Pensions
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Accordingly, a new pension’s instrument with very favorable tax incentives and co-
contributions from the state was designed and implemented”. As expected, people 
went out and bought these private pensions. Ireland came from zero coverage in 
private pensions to 60% of the workforce in a space of about five years, without 
automatic enrollment and without making it compulsory. The system was guided by 
incentives.  

The graphic above describes the diversity of income sources in retirement. In 
Hungary, Belgium and Austria about all money come from the state. In Canada, 
Australia and Netherlands only 40% of pension income comes from the state. In the 
second case, the money for retirement income is coming from the grey area– 
occupational transfers –company pension schemes. The yellow segment is capital 
and represents entirely private pensions. Finally, in red, income coming from work, 
that still represents a significant share in some countries.  

The figure shows a great diversity in terms of sources of retirement income across 
countries. At the top, those more reliable on the state and at the bottom those with 
more diversified sources of pension incomes.  
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The above chart presents the calculations for the Gross Replacement 
Rate (GRR) of pensions in percentage of previous earnings, that is, pen-
sions discounted by individual earnings among full career workers. It ran-
ges from as low as 35% in Ireland and Japan to 90% in Spain. 

When we calculate at the sum of the earnings of both public and pri-
vate schemes in countries with mandatory private pensions it is possible 
to observe how private schemes have been important to fill the pension 
gap. If you look only to the public scheme GRR, countries that were at the 
bottom are much better when we sum both components. 

The lead for this section part is “security trough diversity”. I would like 
to remember the well-known quote from D. Quixote, which advice to not 
venture all your eggs in one single basket, if you drop the basket all your 
eggs will break. 

Inside a public pension scheme, the rate of return is approximately 
equal to earnings growth plus employment growth. Hence, it is a scheme 
that heavily relies on the evolution of wages and employment in the future. 
On funded pensions, the rate of return is given by the rate of return that 
the capital market gives to your investments. If one thinks in a pension as 
a portfolio of different assets part of them is in a “pay as you go” system 
and part of them is in capital market. Looking at empirical data we find 
that there is no long run correlation between wage growth and capital 
market returns; and when you have no correlation that is an argument in 
favor of diversifying. Diversification makes your pensions safer in the long 
run. That is better than some countries that rely just on the state but also 
better than some other countries like Chile, that have over-privatized and 
do not rely enough on a public sector. Funded pensions allows for diversi-
fying funds internally which reduces the risk. 

This final chart is on income-poverty rates by age. The line “100” repre-
sents the line in which each population age group has the same poverty rate 
as the population as a whole. The red lines represent the older people. In the 
mid-80’s, a person above 75 years old had twice the probability to be poor 
than the average population. Now this risk has decreased to slightly above 
100. In the 66-75 segment, in the mid-80’s it was more probable to be poo-
rer; by the mid-90’s was nearly the same and according to most recent data 
this group is in fact the less poor group in OECD countries. The question is: 
who is taking this place? The answer is precisely the young people. The 18-25 
segment has increased slightly along with some increase in child poverty. 
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Figure 6 – Income-poverty rates by age

This chart is useful to highlight an important argument regarding the 
diversification of the pension system. My question is the following: if the 
older people are no longer the poorer, why are we targeting the young 
people to pay benefits to this group? We have to be very careful about the 
relations among generations because we want to avoid a situation of gene-
rational conflict, in which young people say: “I do not want to pay these 
taxes anymore for paying to people that is richer than I am”.

To conclude, we have two main objectives for the pension system. First, 
is adequacy of resources, which can also be called social and financial sus-
tainability. And we need to think about both of them. Whether the pen-
sion system is robust financially in the long run is sustainable socially. And 
by social I mean: if pensions are too low, we have pensioners in poverty, if 
pensions are too high, we may face tax revolts amongst the younger gene-
ration. The balance between the two is very tricky. 

My message is focused on longer working lives and private pensions 
filling the gap left by low public pensions. I think it is the way to go. It 
helps us to balance financial and social sustainability in the long run and a 
more diversified pension system delivers better and more secure pensions, 
since we are diversifying different assets with different profiles of risk. 
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Swedish Pensions System1

Ole Settergren2

Introduction
As introduction, I would like to show an overview of world mortality across 
the last two and a half centuries.

Figura 1 – Demographic Sucess Story 1

1 Transcript of the speech made by the author at the conference. Not reviewed by the author.
2 Director of the research department at the Swedish Pensions Agency. 
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In the graphs above, we have the age of death on the vertical axis and 
the number of deaths in the horizontal axis. If we go through the years, we 
can see how dramatically the demographic situation has changed. Howe-
ver, this positive evolution in demographic terms sets a significant chal-
lenge for the future of our social security schemes. 

The question in Sweden was: given this relatively certain future, how 
should we design the pension plan to deal with this issue? At that point 
in time in Sweden (early 1990’s) the idea was to create a system that would 
produce benefits according to legislation and fixed contribution rates wha-
tever the economic and demographic development would be. Two of the 
main aims were to keep basic income security more or less at where it was 
before the reform and ensure political consensus, unlike the previous pen-
sion system, which had been implemented by the Social Democratic Party 
and was disliked by the other parties of the Swedish society. Those were 
the social and political motivations behind the construction of the Swe-
dish pension scheme and they were broadly reached. 

The Swedish Retirement Income System 

Figura 2 – The Swedish Retirement Income System

The Swedish retirement system is build upon three pillars. The first 
pillar contains a traditional “pay as you go” component, along with fun-
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ded premium pension and tax-financed guaranteed pension and a hou-
sing allowance. The second pillar, occupational schemes at firm level with 
90% coverage, is very important in Sweden. The third pillar, differently 
from what OECD and other international institutions recommend, has 
actually been abolished in 2016, as tax incentives for private pensions are 
no longer in place. 

Figura 3 – Pensions Flows and Stocks in % of total Swedish Wage Sum

The big earnings related public scheme takes contributions of 17%. 
Funded assets are high in the public scheme and they pay out more or less 
the same money they receive in. Occupational schemes represent 10% of 
the wage sum. A lot of money is being accumulated there, as can be noti-
ced, because less money is moving out – only 6% of the total wage sum. 
The wealth accumulation at these occupational schemes is being more 
and more important. The Private sector is, in fact, declining a bit. In rela-
tive terms, we can see that when it comes to pay out the public scheme 
amounts to 8%, the public earnings related 68%, occupational schemes 
24% and private scheme just 4%. 
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State earnings related scheme 

Figura 4 – State Earnings-Related Pension

The compulsory system total contribution amounts to 18.5%. 16% of 
the wage up to a low ceiling of 40% of the average wage is paid into the 
notional pensions saving account through lifetime earnings. The con-
version of those national accounts to a pension is done by dividing the 
notional capital by life expectancy at the age the individual chooses to 
retire. It is a very simple and mechanical process but is important, given 
the very high robustness relative to life expectancy changes. Then, there 
is a part where an individual can choose investments by himself, repre-
senting the 2.5% of premium pension. The conversion to annuity is done 
very similarly to the notional scheme. However, each individual can cho-
ose investments individually for his part of the money. There is no inheri-
tance of this money by someone outside the scheme. Neither parents nor 
children can heritage the money in the notional or occupational schemes. 
If someone dies before the average age, those who live longer in the cor-
respondent cohort will receive that money. That is not surprising, since 
a pension system is all about taking from those who live short and giving 
to the ones that live longer. 
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There are some pensionable earnings that are composed of social insurance 
benefits (a form of tax-financed solidarity). It is applied in cases such as when 
someone is unemployed and the state makes the contribution for the scheme, 
or when someone has a disability and the state pays an additional contribution. 

Retirement age
The flexibility of retirement is one of the upsides of the scheme. Any citi-
zen can withdraw his account from the age of 61 but the division of the 
amount saved is done by a higher number of years, which makes the mon-
thly benefit low. He can opt for taking 25%, 50%, 75% or 100% of the bene-
fit. The citizen has the right to a guaranteed pension from 65 on and the 
right to keep his employment until 67. The guaranteed pension, unfortu-
nately, is too low to deal with poverty in retirement and, as a consequence, 
most of the guaranteed pension receivers also have a housing allowance 
paid by the government. Guaranteed pensions are currently under some 
criticism, because the protection provided is not directly linked to contri-
butions. This creates marginal incentives for those who are immediately 
above the ceiling, since they have to pay proportionally higher contribu-
tions to receive a proportionally lower amount. 

Figura 5 – Life Expectancy and Retirement Age
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If we take those who born  in 1930 as a baseline level, we see that they have a life 
expectancy at 65 of 17 years and 5 months. The cohort born in 1950 has a life 
expectancy at 65 of 19 years and 4 months. To receive the same benefit as those 
born in 1930, they need to work until 66 years and 4 months. Moreover, if you look 
at those born in 1990, they will need to work until 69 years and 5 months to receive 
the same benefit as those born in 1930. In fact, the good message that legislators can 
present to voters is the following: “Ok, you may work longer to receive the same 
replacement rate but you can expect to become retired longer than those who born 
previously”.  

However, this is not well accepted in Sweden because the actual retirement age is 
not as presented here. This is only the expected evolution for retirement age across 
time for keeping a constant replacement rate. On the other hand, the guaranteed 
pension age is still 65. This is, probably, one of the biggest mistakes of the Swedish 
pension reform. Unfortunately, legislators have not been successful in changing 
guaranteed pension age from 65 upwards.  

 

 

Figura 5 – Life Expectancy and Retirement Age 
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If we take those who born in 1930 as a baseline level, we see that they 
have a life expectancy at 65 of 17 years and 5 months. The cohort born in 
1950 has a life expectancy at 65 of 19 years and 4 months. To receive the 
same benefit as those born in 1930, they need to work until 66 years and 4 
months. Moreover, if you look at those born in 1990, they will need to work 
until 69 years and 5 months to receive the same benefit as those born in 1930. 
In fact, the good message that legislators can present to voters is the follo-
wing: “Ok, you may work longer to receive the same replacement rate but 
you can expect to become retired longer than those who born previously”. 

However, this is not well accepted in Sweden because the actual retire-
ment age is not as presented here. This is only the expected evolution for reti-
rement age across time for keeping a constant replacement rate. On the other 
hand, the guaranteed pension age is still 65. This is, probably, one of the big-
gest mistakes of the Swedish pension reform. Unfortunately, legislators have 
not been successful in changing guaranteed pension age from 65 upwards. 

Replacement rate: relative shares

Figura 6 – Projected Replacement Rates
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Replacement rate: relative shares 

 

The blue parts in the chart correspond to the new “pay as you go” system, which was 
increasing along with the decrease in the proportion of the old scheme. The old 
system will be phased out soon for those who retire. The premium pension also 
increases and tends to stabilize in the long-run. When we consider the public 
replacement rate, it tends to decrease at the age of 65 quite steadily. That was 
precisely the intention of the pension reform. If we analyze the occupational 
pension’s behavior, it is possible to notice a slight decrease in the long-run but not so 
marked. If people retire at the ages displayed in the previous chart, they would get a 
replacement rate around 75%, including the occupational pension. The public 
pension will pay around 60%. Unfortunately, people are not behaving as the scheme 
tries to guide them.  

 

Figura 6 – Projected Replacement Rates 
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The blue parts in the chart correspond to the new “pay as you go” system, 
which was increasing along with the decrease in the proportion of the old 
scheme. The old system will be phased out soon for those who retire. The 
premium pension also increases and tends to stabilize in the long-run. 
When we consider the public replacement rate, it tends to decrease at the 
age of 65 quite steadily. That was precisely the intention of the pension 
reform. If we analyze the occupational pension’s behavior, it is possible 
to notice a slight decrease in the long-run but not so marked. If people 
retire at the ages displayed in the previous chart, they would get a repla-
cement rate around 75%, including the occupational pension. The public 
pension will pay around 60%. Unfortunately, people are not behaving as 
the scheme tries to guide them. 

Volatility in premium pensions

Figura 7 – Volatility in Premium Pensions

Diversification is a characteristic of the Swedish pension system, even 
inside the public scheme. That is implemented through the investment 
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Diversification is a characteristic of the Swedish pension system, even inside the 
public scheme. That is implemented through the investment choice inside the 
premium pension segment. Premium pensions have proved to be more volatile than 
expected. However, on average, premium pensions had a return of 6.7%, from 1995 
to 2016, which was a very high return, considering the low average inflation of 1%. 
The income pension return –reflecting the average wage increase – has been 3%. 
Hence, premium pensions have obtained more return but at a cost of high volatility. 
In short, both the level and the volatility of the return have been higher than initially 
expected.  

  

Figura 7 – Volatility in Premium Pensions 
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choice inside the premium pension segment. Premium pensions have pro-
ved to be more volatile than expected. However, on average, premium 
pensions had a return of 6.7%, from 1995 to 2016, which was a very high 
return, considering the low average inflation of 1%. The income pension 
return –reflecting the average wage increase – has been 3%. Hence, pre-
mium pensions have obtained more return but at a cost of high volatility. 
In short, both the level and the volatility of the return have been higher 
than initially expected. 

Indexation

Figura 8 – Indexation of Pensions

If we look at the development of the indexation of pensions paid out in 
Sweden, we observe that the new indexation has given a bit more to the 
existing retirees than the old CPI indexation up to the beginning of the 
crisis. During the crisis, the picture was not so favorable. Benefits were 
declining faster than CPI indexation would have done in the same period. 
However, from 2013 onwards – apart 2014 – the system have performed 
well. Nevertheless, we need to be cautious because bad times will cer-
tainly come in the future. 
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If we look at the development of the indexation of pensions paid out in Sweden, we 
observe that the new indexation has given a bit more to the existing retirees than the 
old CPI indexation up to the beginning of the crisis. During the crisis, the picture was 
not so favorable. Benefits were declining faster than CPI indexation would have done 
in the same period. However, from 2013 onwards – apart 2014 – the system have 
performed well. Nevertheless, we need to be cautious because bad times will 
certainly come in the future.  

General Lessons 

First, there is no “best” pension system. Pension systems reflect the time they were 
created and try to deal with their contemporary problems. In the Swedish case, the 
problem was then financially sustainability. Now, we have not this sort of problems 
but a volatility issue in returns and a problem of benefit levels. When designing a 
pension scheme we should try to ask ourselves: what are the problems that we 
would like to face? In fact, people may accept to earn a low benefit as long as they 
stop working at a relatively low age.  

One problem in Sweden was that politicians were so proud and happy with the 
pension’s reform that they thought people would also be happy with the pension 
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General Lessons
First, there is no “best” pension system. Pension systems reflect the time 
they were created and try to deal with their contemporary problems. In 
the Swedish case, the problem was then financially sustainability. Now, 
we have not this sort of problems but a volatility issue in returns and a 
problem of benefit levels. When designing a pension scheme we should 
try to ask ourselves: what are the problems that we would like to face? In 
fact, people may accept to earn a low benefit as long as they stop working 
at a relatively low age. 

One problem in Sweden was that politicians were so proud and happy 
with the pension’s reform that they thought people would also be happy 
with the pension scheme, which is an unreasonable perception. Perhaps, it 
was necessary to be able to show the hard work but politicians have oversold 
the system – they should have said from the beginning that this would be 
a tough system, in which citizens may have higher benefits but they have 
to work a longer time. Nobody said that when the system was introduced.

The system is elegantly designed when it deals with the life expectancy 
issue, in spite of having semi-failed due to political inertia to change the 
age 65 as the reference to guarantee pension and housing allowances. In 
fact, it is embarrassing to consider how badly Swedish legislators have per-
formed in this aspect. There were a significant amount of proposals well 
received by social partners but still legislators were too afraid. Not of the 
changes per se, but of the possibility of those changes being badly percei-
ved by the public opinion. 

Lots of problems with premium pensions are still going on. Actually, 
it works administratively well but the large number of funds available for 
choice makes the decision hard and may compromise its rationality. 

Another problem is fraud in some of the funds, which can discourage 
people to participate. But because it has a high return it stills being seen 
as a positive step. 
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Desafios do sistema de pensões em Portugal: reflexões 
em torno da sustentabilidade financeira e social, dos 

modelos organizativos e das formas de financiamento1

Sérgio Lagoa2 e Ricardo Barradas3

O sistema de pensões é um seguro e um meio de transferir rendimento 
para o período de reforma, mas é também um instrumento para reduzir 
a pobreza e a desigualdade. Os seus efeitos não se restringem ao indi-
víduo, pelo contrário estendem-se à sociedade e à economia como um 
todo. Aquele sistema aumenta a produtividade dos trabalhadores, facilita 
os ajustamentos estruturais e a inovação, aumenta a estabilidade social e 
funciona como um estabilizador automático da procura agregada. O dese-
nho do regime de pensões afeta ainda o mercado de trabalho e as deci-
sões de poupança. 

Em geral, a intervenção do Estado na oferta de pensões é justificada 
como forma de garantir pensões mínimas e de contornar as dificuldades 
de funcionamento do mercado, tanto do lado da procura como da oferta. 
No que respeita à procura de pensões, é difícil obter informação adequada 
sobre os produtos disponíveis, a racionalidade e a vontade dos consumido-

1 Este texto é uma síntese de um trabalho mais vasto sobre esta temática, patrocinado pelo 
Conselho Económico e Social. Agradecemos os comentários de José Almeida Ribeiro, José 
Constantino Ferreira, Paulo Marques, Isabel Salavisa, Helena Lopes, Paulo Pedroso, Margarida 
Corrêa de Aguiar e Eugénio Rosa.
2 Professor Auxiliar do Departamento de Economia Política do ISCTE-IUL e investigador 
do DINÂMIACET-IUL.
3 Professor Adjunto Convidado do Instituto Politécnico de Lisboa e Investigador do 
DINÂMIA’CET-IUL.
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res são limitadas e as comissões pagas são significativas. Do lado da oferta, 
há o risco de falência dos fundos de pensões privados, a possibilidade de 
estratégias de investimento subótimas e a dificuldade de cobertura dos 
riscos de inflação e de longevidade. 

Em Portugal, o regime de proteção social é essencialmente público, com 
o Sistema Previdencial e a Caixa Geral de Aposentações (CGA) a funcio-
narem como um seguro social, para o qual os trabalhadores contribuem 
para ter direito à proteção. Por seu turno, o Sistema de Proteção Social 
na Cidadania (SPSC) é universal, financiado pelo Orçamento de Estado 
(OE) e tem como objetivo apoiar os mais pobres e assegurar a redistribui-
ção de rendimentos. 

Portugal enquadra-se no modelo social dos países do Sul (Ferrera, 1996), 
onde impera um menor grau de proteção social (em particular no que se 
refere aos excluídos do mercado de trabalho), cujo financiamento provém 
maioritariamente de contribuições. No nosso país, a família desempenha 
um papel importante na provisão de alguns serviços sociais, há um acesso 
universal aos serviços de saúde, um nível relativamente elevado do valor 
das pensões e os esquemas privados de pensões são pouco significativos.

A provisão de das pensões em Portugal deve ter em conta as caracte-
rísticas específicas e o modelo social do país, designadamente os eleva-
dos níveis de pobreza e desigualdade de rendimento, o fraco potencial 
de crescimento económico, a elevada dívida privada e pública, o baixo 
nível de poupança das famílias, o fraco desenvolvimento dos mercados 
financeiros e o reduzido nível de literacia financeira das famílias. Assim, 
numa situação ideal, a restruturação do sistema de pensões deveria con-
tribuir para aumentar a poupança das famílias, desenvolver o mercado de 
capitais e elevar o crescimento económico; mas sem aumentar a dívida 
pública, colocar em causa a competitividade-custo das empresas, exigir 
decisões financeiras complexas aos trabalhadores e desproteger as franjas 
mais pobres da população.

De seguida, apresentamos a situação atual do sistema de pensões, a sua 
eficiência relativa em termos europeus e as suas perspetivas de evolução. 
Posteriormente, analisamos as reformas internacionais mais marcantes e 
os argumentos a favor e contra os principais modelos de gestão. Por fim, 
analisamos as fontes de financiamento da Segurança Social e apresentamos 
os possíveis vetores de reforma paramétrica do sistema, com identificação 
de algumas propostas que nos parecem mais razoáveis. 
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As reformas aplicadas e as características atuais do sistema de pensões
Entre 1995 e 2014, a importância da despesa com pensões na economia 
registou em Portugal um dos maiores aumentos da área do euro 12 (AE12) 
(+ 6,4 p.p.), situando-se, em 2014, em 14,5% do PIB, um dos valores mais 
elevados daquela área económica, suplantado apenas pela Itália e Gré-
cia.4 As explicações para este aumento são diversas: a expansão da prote-
ção social dos idosos, o envelhecimento da população, o crescimento dos 
salários, a maturação do sistema (carreiras contributivas mais longas) e as 
reformas antecipadas (Silva e Pereira, 2015).

Com o objetivo de reforçar a sustentabilidade financeira, a organização 
do sistema de pensões foi alvo, principalmente a partir de 2002, de refor-
mas significativas que preservaram a essência de um sistema de reparti-
ção e de benefício definido e colocaram as regras de funcionamento num 
patamar favorável em termos europeus.5 Em 2002, as pensões passaram a 
depender das remunerações de toda a carreira contributiva, e a partir de 
2006 aprofundou-se a convergência das regras da CGA com as da Segu-
rança Social, tendo este processo continuado até 2014. Em 2007, deu-se 
a reforma mais significativa com a introdução de um fator de sustentabi-
lidade ligado à esperança média de vida (Murteira, 2011). Além disso, a 
indexação das pensões passou a depender da taxa de inflação e do cres-
cimento do PIB. A reforma de 2007 reduziu significativamente a despesa 
pública com pensões através da diminuição do valor das novas pensões e 
de um menor crescimento das pensões ao longo do tempo.

Após as reformas descritas, a Segurança Social em Portugal encontra-
-se, grosso modo, em concordância com as melhores práticas da OCDE, em 
particular no que se refere à consideração de toda a carreira contributiva 
para a definição do valor da pensão, à idade para solicitar pensão antecipada 
(60 anos em 2017), aos desincentivos para antecipar a idade da reforma 
ou aos incentivos para a adiar, e à ligação da idade legal de reforma com 
a esperança média de vida. Em 2014, essa idade em Portugal era 66 anos, 
uma das mais elevadas da OCDE. Em geral, e quando bem desenhados, os 

4 Estes dados da Eurostat incluem a despesa privada e pública, abrangendo as pensões de 
invalidez, antecipadas, de sobrevivência e de velhice. 
5 Num sistema de repartição ou pay-as-you-go as contribuições atuais financiam as pensões 
presentes, e estas são uma fração do rendimento de referência do trabalhador, definida à 
partida de acordo com as regras em vigor. 
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sistemas de benefício definido, como o Português, conseguem igualar os 
sistemas de capitalização virtual (ou nocional) na promoção da eficiência 
económica. A mudança para sistemas de capitalização virtual traria pou-
cos benefícios no que se refere à eficiência e à equidade, para quase todos 
os países da OCDE (Whitehouse, 2012).

No modelo de capitalização virtual são criadas contas individuais (mera-
mente virtuais) de poupança para cada beneficiário, onde se registam as 
suas contribuições e a respetiva capitalização em função de uma taxa de 
juro pré-definida pelo Estado, que depende do crescimento económico 
e/ou do crescimento dos salários, de forma a garantir a sustentabilidade 
financeira a longo prazo. As contribuições não são, assim, aplicadas nos 
mercados financeiros, são antes utilizadas para pagar as pensões atuais, daí 
continuar a ser um sistema de repartição. Na data de passagem à reforma, 
o valor acumulado na conta individual é convertido numa anuidade de 
acordo com princípios atuariais, ou seja, o valor da conta iguala os encar-
gos expectáveis para o Estado, atendendo à esperança média de vida à 
data da reforma. 

Não sendo óbvia a vantagem da mudança para o sistema de capitalização 
virtual, tal como referido em cima, persistem, no entanto, áreas no atual 
sistema onde são necessárias melhorias. Em primeiro lugar, requerem-se 
melhores incentivos para os trabalhadores de menor rendimento trabalha-
rem para além da idade legal de reforma e para procurarem emprego no 
caso de desemprego de longa duração. Em segundo lugar, em Portugal os 
pais que interrompem a sua carreira profissional para cuidar das crianças 
são consideravelmente prejudicados no valor da sua pensão, o que nos leva a 
sugerir a criação de um crédito de pensão para aquela situação, para além do 
que já existe para a licença por nascimento do filho. Finalmente, as carrei-
ras longas, porque fazem uma contribuição adicional para o sistema, devem 
ser beneficiadas, algo que já está a ser desenhado em 2017 pelo governo.

Quaisquer mudanças na Segurança Social têm impacto na pobreza e 
desigualdade entre os idosos. Em 2014, a pobreza e a desigualdade na dis-
tribuição de rendimento entre os mais idosos eram mais elevadas em Por-
tugal do que na AE (Tabela 1). Em 2014, a proporção da população com 65 
ou mais anos em risco de pobreza era 15,1% em Portugal e 13,1% na AE.6 

6 O patamar de pobreza é definido nos 60% do rendimento disponível mediano equivalente 
num dado país. 
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Na mesma população, o rácio entre o rendimento detido pelo primeiro 
quintil e o último quintil de rendimento era 4,9 em Portugal e 4,2 na AE. 
O sistema de pensões Português reduz menos a pobreza do que o da AE, 
devido, entre outros fatores, ao baixo nível dos salários e das pensões dos 
indivíduos de menores rendimentos. 

De qualquer modo, em 2014, o risco de pobreza e o nível de desigual-
dade entre a população com 65 ou mais anos em Portugal e na AE eram 
inferiores aos da população com menos de 65 anos (Tabela 1), podendo 
concluir-se que o sistema de pensões tem capacidade para proteger os 
mais idosos da pobreza e redistribuir rendimento. A evolução mais favo-
rável da pobreza entre a população com 65 ou mais anos do que entre 
a população com menos de 65 anos durante a crise económica recente 
(2009-12) também evidencia o suporte que o sistema de proteção social 
faz dos mais idosos.

Tabela 1 – Risco de pobreza e desigualdade (2014)

Taxa de risco de pobreza 
(depois de transf. sociais)

S80/S20 – Rácio entre a proporção 
de rendimento dos dois quintis

Menos de 65 anos 65 ou mais anos Menos de 65 anos Mais de 65 anos

Portugal 20,5 15,1 6,6 4,9

Área Euro 18,0 13,1 5,5 4,2

Nota: S80/S20 é o rácio entre o rendimento detido pelo quintil superior e o detido pelo quintil 
inferior. Fonte: Eurostat.

Relativamente à capacidade das pensões substituírem o rendimento do 
trabalho, os indicadores usados para a avaliar comparam, grosso modo, o 
valor da pensão com a remuneração auferida pelo trabalhador no momento 
da reforma. Um destes indicadores é a Taxa Agregada de Substituição 
(TAS) que, incluindo as pensões privadas, compara a pensão bruta indi-
vidual mediana das pessoas entre 65 e 74 anos com o rendimento bruto 
mediano individual das pessoas entre os 50 e os 59 anos. Em 2013, Portu-
gal apresentava uma TAS ligeiramente acima da média da UE28 (59% e 
56%, respetivamente). Este rácio subiu desde 2007 devido ao fraco cres-
cimento das remunerações dos trabalhadores. 
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A substituição de rendimento acima da média da UE é confirmada 
por outros indicadores, designadamente pela taxa de substituição teórica 
(TST), que retrata a situação de um indivíduo representativo com uma 
carreira contributiva longa, em contraste com os outros indicadores, que 
se referem à situação média dos reformados. A TST compara a pensão 
no primeiro ano de reforma com a remuneração imediatamente antes da 
reforma, tendo em conta todos os tipos de pensões de esquemas públicos 
e privados. Apenas o rendimento mediano relativo dos idosos7 aponta no 
sentido oposto, sendo, em 2015, de 0,92, ligeiramente inferior ao da AE 
(0,95), apesar de se observar uma forte convergência com aquela área eco-
nómica entre 1995 e 2015. Em síntese, os diversos indicadores mostram 
que o grau de substituição de rendimento do sistema de pensões em Por-
tugal era, em 2013, superior à média da UE e próximo dos países do Sul 
(Espanha e Itália) e da França. Ressalva-se que o rendimento mediano rela-
tivo da população com mais de 65 anos é ligeiramente inferior ao da AE.

No entanto, a substituição de rendimento não é uniforme para todos os 
níveis de rendimento. Comparativamente à UE28, a taxa de substituição 
das pensões em Portugal beneficia menos os indivíduos de rendimento 
baixo e penaliza menos os de rendimento alto. Em Portugal, a TST bruta 
(i.e., antes de impostos) em 2013 era igual para os indivíduos com rendi-
mentos médio e baixo (74,7%) e era inferior para os de rendimento alto 
(68,8%). Observa-se que o benefício em termos de TST dos indivíduos de 
rendimento baixo comparativamente aos de rendimento médio é maior na 
UE28 (+7.5%) do que em Portugal (0%), e a penalização dos indivíduos de 
rendimento alto é superior na UE28 (-14.1%) do que em Portugal (-5,9%).8 
Daqui resulta que, o regime de pensões deveria favorecer mais os indiví-
duos de rendimento baixo. 

Para os indivíduos de rendimento médio existe um tratamento fiscal 
das pensões mais benéfico em Portugal do que na UE, porque a diferença 
entre as TST líquida (i.e., após impostos) e bruta é maior em Portugal do 
que na UE (17,6 p.p. e 14,1 p.p. respetivamente). Mas o sistema fiscal Por-
tuguês penaliza os pensionistas de rendimento baixo, em contraste com o 

7 Este indicador compara o rendimento disponível equivalente mediano das pessoas acima 
de 65 anos com o das pessoas abaixo desta idade. 
8 É assumido que um indivíduo com rendimento baixo ganha 66% do salário médio durante 
a carreira, e um indivíduo de rendimento elevado ganha no início da carreira o salário médio 
e regista um crescimento linear na remuneração até 200% do salário médio ao fim de 40 anos. 



DESAFIOS DO SISTEMA DE PENSÕES EM PORTUGAL: REFLEXÕES EM TORNO...

45

que ocorre na Europa, o que sugere a necessidade de o nosso sistema ser 
reformulado igualmente neste ponto.

Para além de garantir a substituição de rendimento e o combate à 
pobreza e à desigualdade de rendimento entre os mais idosos, o sistema 
de pensões deve criar incentivos para que as pessoas permaneçam no mer-
cado de trabalho. Até 2010, a taxa de emprego da população entre os 55 
e os 64 anos em Portugal foi consistentemente superior à da AE17, mas a 
partir desse ano passou a ser inferior devido ao aumento do desemprego 
em geral. Em 2015, aquela taxa em Portugal situava-se em 49,9%, ligeira-
mente abaixo da média da AE17 (53,2%). Esta circunstância ajuda a expli-
car a relativamente elevada proporção de aposentações antecipadas: em 
2012, em Portugal na população entre os 50 e os 69 anos que recebiam 
pensão de velhice, 57,7% teve uma aposentação antecipada, enquanto na 
AE13 aquele indicador situa-se em 47,2%.9 Para este facto, assim como 
para a menor taxa de emprego dos trabalhadores na faixa dos 55 aos 64 
anos, contribui certamente a carência de formação ao longo da vida. No 
grupo dos 55 aos 64 anos, em 2015, a percentagem daqueles que recebe-
ram formação foi de 4,1% em Portugal e 6% na zona euro. Assim, torna-se 
necessária uma maior aposta na formação ao longo da vida para promo-
ver o envelhecimento ativo. A capacidade de manter ativos os trabalhado-
res mais idosos e de baixos rendimentos é fundamental para o combate à 
pobreza, na medida em que existe o risco de o aumento da esperança de 
vida levar a um incremento da pobreza caso estes trabalhadores não con-
sigam prolongar a vida ativa até à idade normal de reforma, que irá certa-
mente aumentar. No entanto, Portugal apresenta uma duração média das 
carreiras laborais ligeiramente acima da UE, apesar de esta ter diminuído.

Eficiência dos sistemas Português e europeus 
Até ao momento procedemos à comparação do sistema de pensões por-
tuguês com o da AE em diversas valências. Um aspeto ligeiramente dife-
rente deste é o grau de eficiência do sistema, isto é, até que ponto, com os 
recursos financeiros que são despendidos e o respetivo enquadramento 
social e económico, o sistema produz o máximo de benefícios? A compa-
ração entre países indica que a taxa de substituição em Portugal é ligeira-
mente melhor do que o esperado (Figura 1) e que o rácio de rendimento 

9 Eurostat, Ah-doc module “Transition from work to retirement”.
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relativo encontra-se no nível expectável. É na pobreza entre os mais idosos 
que o sistema Português tem um grau de eficiência ligeiramente inferior 
à média. Nas variáveis de emprego, que simultaneamente são de contexto 
e de resultado, Portugal tem uma eficiência média no emprego dos tra-
balhadores entre os 55 e os 64 anos e uma eficiência acima da média na 
duração da carreira laboral.10

Figura 1 – Relação entre a despesa em pensões e a taxa de substituição (2014)

Fonte de dados: Eurostat.

Da nossa análise foi também possível retirar algumas conclusões sobre 
os modelos de organização das pensões noutros países europeus. Os países 
Escandinavos, o Reino Unido, a Irlanda e a Holanda apresentam taxas de 
emprego de trabalhadores seniores e carreiras laborais médias acima do 
expectável. Por outro lado, a maioria dos países com um sistema público 
de pensões flat rate11, como a Irlanda, a Dinamarca e a Holanda, é particu-
larmente eficiente na redução da pobreza, assegurando pensões que reti-
raram todos os idosos dessa condição. No entanto, este tipo de sistema não 
é eficiente no que se refere à TAS. Por fim, ao contrário do que se pode-

10 Para as variáveis rácio de rendimento relativo, pobreza, emprego e duração da carreira 
laboral foi efetuada uma análise semelhante à da Figura 1, mas que não é aqui apresentada 
para poupar espaço. Note-se que no emprego dos 55 aos 65 anos a variável explicativa foi o 
emprego dos 25 aos 54 anos e na duração da carreira laboral foi o emprego dos 15 aos 64 anos. 
11 Estes sistemas atribuem uma pensão fixa não relacionada com o rendimento. 
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fundos de pensões privados por si só não explicam o nível de pobreza que se verifica entre a 
população acima dos 65 anos. Os casos do Reino Unido e Holanda demonstram precisamente 
isso, pois ambos têm um peso importante dos fundos privados, mas apresentam resultados 
díspares em termos de eficiência no combate à pobreza: enquanto o Reino Unido é pouco 
eficiente, a Holanda é muito eficiente. 

O sistema de capitalização nocional na Suécia teve dificuldade em proteger os mais idosos 
em períodos de crise e abrandamento económico, ao ajustar o valor das pensões para 
garantir o seu equilíbrio financeiro. Naquele país, o rendimento relativo dos mais idosos, não 
obstante algumas oscilações, teve um crescimento nulo entre 1995 e 2015, ao passo que na 
AE18 aquele indicador registou um crescimento.  

Quanto à evolução prevista para os diversos países até 2060, a mesma trajetória demográfica 
dá origem a resultados muito díspares no que se refere à despesa com pensões, dependendo 

                                                           
15 Para as variáveis rácio de rendimento relativo, pobreza, emprego e duração da carreira laboral foi 
efetuada uma análise semelhante à da Figura 1, mas que não é aqui apresentada para poupar espaço. 
Note-se que no emprego dos 55 aos 65 anos a variável explicativa foi o emprego dos 25 aos 54 anos e 
na duração da carreira laboral foi o emprego dos 15 aos 64 anos.  
16 Estes sistemas atribuem uma pensão fixa não relacionada com o rendimento.  
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ria eventualmente esperar, os fundos de pensões privados por si só não 
explicam o nível de pobreza que se verifica entre a população acima dos 
65 anos. Os casos do Reino Unido e Holanda demonstram precisamente 
isso, pois ambos têm um peso importante dos fundos privados, mas apre-
sentam resultados díspares em termos de eficiência no combate à pobreza: 
enquanto o Reino Unido é pouco eficiente, a Holanda é muito eficiente.

O sistema de capitalização nocional na Suécia teve dificuldade em pro-
teger os mais idosos em períodos de crise e abrandamento económico, 
ao ajustar o valor das pensões para garantir o seu equilíbrio financeiro. 
Naquele país, o rendimento relativo dos mais idosos, não obstante algumas 
oscilações, teve um crescimento nulo entre 1995 e 2004, ao passo que na 
AE18 aquele indicador registou um crescimento assinalável. 

Quanto à evolução prevista para os diversos países até 2060, a mesma 
trajetória demográfica dá origem a resultados muito díspares no que se 
refere à despesa com pensões, dependendo da forma como o sistema social 
se organiza. Apesar de um aumento considerável no rácio de dependência 
de idosos, os países do Sul da Europa (Portugal, Espanha, Grécia e Itália) 
registam uma redução na despesa. Entre os países com elevado crescimento 
do rácio de dependência de idosos, Portugal surge com uma eficiência na 
evolução da despesa em pensões acima da média, e acima de países como 
a Áustria e a Alemanha (Figura 2). 

Em média, os países com sistema de capitalização virtual apresentam 
uma queda na despesa significativamente maior do que a diminuição 
média. Quando se simula o impacto na despesa com pensões em 2060 de 
um aumento da esperança média de vida em dois anos acima do cenário 
base, aquela despesa aumenta menos nos sistemas de capitalização virtual 
do que nos de benefício definido.
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Figura 2 – Projeção da evolução da despesa pública e do rácio 
de dependência de idosos no intervalo 26%-35%

Fonte: dados do Ageing Report 2015

Desafios e sustentabilidade presente e futura
As reformas em Portugal procuraram responder aos desafios que o regime 
de pensões enfrenta, designadamente a dupla pressão demográfica resul-
tante do aumento da esperança média de vida e da redução da taxa de 
natalidade, que originam um aumento do rácio de dependência. Acresce 
que, o fraco crescimento da produtividade do trabalho previsto para Por-
tugal não é suficiente para contrariar o efeito demográfico. A globalização 
económica, para além da pressão que cria ao modelo de crescimento Por-
tuguês, limita a subida dos impostos e das contribuições sobre o capital 
e o trabalho como solução para o défice financeiro da Segurança Social. 
Todos estes fatores, em conjunto com erros passados na gestão do sistema, 
criam supostamente uma crise de confiança nos cidadãos, o que agrava 
ainda mais o problema. A solução mais fácil passa pela redução das pen-
sões, que origina, no entanto, um problema de adequação, isto é, pensões 
demasiado baixas para as necessidades dos pensionistas.

A suposta crise de confiança não é suportada por alguns dados dispo-
níveis. Por um lado, não se tem observado uma redução das contribuições 
para a Segurança Social e CGA em percentagem do PIB; pelo contrário 
há uma tendência de crescimento, de 7,9%, em 2000, para 10,4%, em 2014. 
Por outro lado, os dados do Eurobarómetro para 2015 indicam que só 13% 
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Portugal não é suficiente para contrariar o efeito demográfico. A globalização económica, 
para além da pressão que cria ao modelo de crescimento Português, limita a subida dos 
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supostamente uma crise de confiança nos cidadãos, o que agrava ainda mais o problema. A 
solução mais fácil passa pela redução das pensões, que origina, no entanto, um problema de 
adequação. 
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dos portugueses colocam as pensões entre os dois problemas mais impor-
tantes que o país enfrenta, o que se encontra apenas ligeiramente acima 
da média da UE28 (12%).

Apesar dos desafios, o Sistema Previdencial apresentava antes de 2012 
uma situação financeira aproximadamente equilibrada, que veio a ser com-
prometida pela crise económica, mas que foi restabelecida em 2015 (Figura 
3). De facto, entre 2002 e 2011 existe uma equivalência aproximada de 
contribuições e prestações sociais, e só entre 2012 e 2014 se verifica um 
afastamento considerável entre aquelas. Quando comparamos a evolução 
das contribuições e da despesa com pensões, observamos um crescimento 
maior da última desde 2002, tendo-se agravado a diferença de trajetória 
entre as duas com o intensificar da crise económica, a partir de 2012. Por 
sua vez, a CGA tem um défice estrutural considerável coberto pelo OE, 
sendo este défice explicado, parcialmente, pelo facto de o sistema estar 
fechado a novos contribuintes desde 2006.

Figura 3 – Saldo do Sistema Previdencial sem considerar 
as transferências extraordinárias do OE (milhares de euros)

Nota: Saldo gerado no exercício após consideração das transferências internas 
relativas ao próprio exercício e sem considerar as transferências extraordiná-
rias do OE para cobertura do défice. Dados da execução orçamental. Fonte: 
Conta da Segurança Social, vários anos.

No que concerne ao futuro, os estudos existentes apontam, em graus 
diferentes, para um défice considerável no sistema de pensões, mas sem 
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A suposta crise de confiança não é suportada por alguns dados disponíveis. Por um lado, não 
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No que concerte ao futuro, os estudos existentes apontam, em graus diferentes, para um 
défice considerável no sistema de pensões, mas sem que a situação portuguesa seja mais 
grave do que a dos restantes países da AE, a longo prazo (Tabela 2). Em 2060, o défice do 
sistema de pensões será menor do que atualmente, não obstante um aumento a médio 
prazo. Deste modo, não existe, a longo prazo, uma dinâmica de aumento continuado do 
défice do sistema, apesar de o défice persistir. 

A redução da despesa com pensões em percentagem do PIB ocorre entre 2040 e 2060. Esta 
evolução tem implicações na equidade intergeracional, uma vez que a contenção da despesa 
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que a situação Portuguesa seja mais grave do que a dos restantes países 
da AE, a longo prazo (Tabela 2). Em 2060, o défice do sistema de pensões 
será menor do que atualmente, não obstante um aumento a médio prazo. 
Deste modo, não existe, a longo prazo, uma dinâmica de aumento conti-
nuado do défice do sistema, apesar de o défice persistir.

A redução da despesa com pensões em percentagem do PIB ocorre 
entre 2040 e 2060. Esta evolução tem implicações na equidade intergera-
cional, uma vez que a contenção da despesa pública em pensões no hori-
zonte de 2060 será feita com a redução dos benefícios das gerações futuras, 
ao mesmo tempo que se preservam os direitos dos atuais pensionistas.

A contrapartida para que a despesa pública com pensões não tenha 
um crescimento acentuado é a redução do rácio de benefício e da taxa de 
substituição.12 Assim, a função de substituição de rendimento estará con-
sideravelmente diminuída no futuro, com consequências negativas para o 
combate à pobreza e a sustentação da procura agregada (Tabela 3).

Tabela 2 – Projeções financeiras do sistema de pensões 
em Portugal e AE do Ageing Report 2015 (em % do PIB)

2013 2020 2030 2040 2050 2060

Portugal

Contribuições para o sistema de pensões 
público

10,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Despesa pública bruta em pensões 13,8 14,6 15 14,8 14,4 13,1

Despesa pública bruta em pensões contri-
butivas

12,1 13 13,5 13,2 12,4 11,1

Saldo do sistema público de pensões contributivas -1,6 -3,4 -3,9 -3,6 -2,8 -1,5

Subsídio de desemprego 1,5 1,1 0,7 0,6 0,6 0,6

Saldo do sistema público de pensões contributivas 
e subsídio de desemprego

-3,1 -4,5 -4,6 -4,2 -3,4 -2,1

Área do euro

Contribuições para o sistema de pensões 
público

9,8 9,8 10,1 10,3 10,2 10,2

12 O rácio de benefício corresponde ao rácio entre a média da primeira pensão e o salário 
médio da economia no momento da reforma.
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Despesa pública bruta em pensões 12,3 12,4 12,9 13,1 12,8 12,3

Despesa pública bruta em pensões contri-
butivas

12 12 12,5 12,6 12,3 11,9

Saldo do sistema público de pensões con-
tributivas

-2,2 -2,2 -2,4 -2,3 -2,1 -1,7

Fonte: Ageing Report 2015. Nota: as projeções incluem todas as pensões, designadamente 
as mínimas, de velhice, antecipadas, de invalidez, e de sobrevivência.

Tabela 3 – Evolução futura do sistema de pensões

Objetivo Indicador

Equidade – Combate à pobreza: a eficácia reduz-se.

Eficiência
    Sustentabilidade financeira

    Substituição de rendimento

– Despesa pública com pensões e défice do 
sistema: estabilização no horizonte de 2060, 
continuando a haver défice.

– Taxa de substituição: redução significativa.

Experiências internacionais de reforma
As dificuldades projetadas para a Segurança Social requerem reformas 
adicionais, havendo diversas experiências internacionais que podem ser-
vir de inspiração. A proposta do Banco Mundial de 1994 foi uma das mais 
influentes e apontou para um sistema de três pilares, com uma predomi-
nância do sistema privado de capitalização com contribuição definida, em 
que as contribuições são direcionadas para uma conta individual e investi-
das nos mercados financeiros. Na data de reforma, as contribuições de cada 
indivíduo, acrescidas da rentabilidade conseguida através do seu investi-
mento ao longo do tempo, são convertidas numa anuidade, tendo em conta 
a esperança média de vida. As razões apontadas para o desenvolvimento 
deste pilar prendem-se com a necessidade conjuntural de consolidação 
orçamental, o aumento das despesas com pensões devido ao envelheci-
mento da população e a necessidade de desenvolvimento dos mercados 
financeiros para promover o crescimento económico.

Alguns países têm optado pelo modelo advogado pelo Banco Mundial, 
como o Chile, enquanto outros têm escolhido alterações menos radicais 



52

SEGURANÇA SOCIAL: MODELOS E DESAFIOS

como a adoção de sistemas multipilar mitigados ou a reforma do sistema 
de repartição, quer através de ajustes paramétricos nas contribuições, nos 
benefícios e nas regras de acesso às pensões, quer através da introdução 
de capitalização virtual (Leiria e Pereira, 2000). A amplitude dos ganhos 
de crescimento económico da reforma Chilena continua a ser debatida, 
assim como a possibilidade de replicação dos seus efeitos noutros países, ao 
mesmo tempo que os custos em termos de cobertura do sistema, pobreza 
e desigualdade começam agora a emergir.

Não obstante o incentivo ao desenvolvimento de sistemas privados com-
plementares, a preocupação central na UE tem sido a promoção da sus-
tentabilidade financeira dos sistemas públicos de repartição, onde existem 
três grandes tipos de sistemas públicos de pensões: benefício definido 
(incluindo benefício definido com flat rate), contribuição definida de capi-
talização virtual e o sistema de pontos.13 As soluções mais comuns para a 
mudança têm sido as reformas paramétricas e os incentivos à criação de 
emprego e ao prolongamento da vida ativa. Todavia, alguns países têm 
ido mais longe, criando sistemas de pensões de contribuição definida com 
capitalização virtual ou sistemas multipilar menos radicais do que a pro-
posta do Banco Mundial.

Os Países da Europa Central e Oriental (PECOS) optaram por aplicar 
as orientações do Banco Mundial, reduzindo a generosidade do sistema 
público e reforçando o pilar privado. A Polónia e a Letónia, em particular, 
passaram para um sistema de capitalização virtual. Por sua vez, a Suécia e 
a Noruega, dois países do modelo Social-Democrata, transitaram também 
para um sistema de capitalização virtual. Os países do modelo Continental 
e os países mais periféricos (Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda) 
optaram por reformas paramétricas.

Na diversidade de sistemas de pensões existente na Europa, os países 
onde os fundos privados têm um peso mais relevante são o Reino Unido, a 
Holanda, a Dinamarca, a Finlândia e a Irlanda. Adicionalmente, a Suécia, 
Bulgária, Estónia, Croácia, Letónia, Lituânia, Hungria, Polónia e Eslová-
quia transferiram parte do sistema público para esquemas privados obri-
gatórios. 

13 Num sistema de pontos, a pensão é calculada tendo em conta os pontos acumulados pelo 
beneficiário ao longo da vida ativa. No caso alemão, a partir de 1992, os pontos em cada 
ano passaram a depender essencialmente do quociente entre os salários do trabalhador e os 
salários médios da economia. 
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Independentemente do radicalismo das diversas transformações ado-
tadas, a promoção da poupança privada complementar para a reforma é 
essencial face à previsível redução da taxa de substituição assegurada pela 
pensão pública. O incremento dos incentivos fiscais à poupança de longo 
prazo, como aqueles que já existem para os Planos Poupança-Reforma 
(PPR), seria um contributo assinalável para aquele desiderato.

Análise comparativa dos modelos organizativos
Uma das razões pelas quais muitos países procuram salvaguardar o sistema 
de repartição prende-se com as suas diversas vantagens, a saber: permite 
que o valor das pensões acompanhe o ritmo de crescimento económico, 
oferece cobertura adequada contra a inflação, apresenta maior imunidade a 
crises financeiras, contorna os problemas de risco moral, de seleção adversa, 
de elevados custos de transação e de imobilidade dos trabalhadores, e, por 
fim, permite uma maior redistribuição de rendimento (Barr, 2012).

Porém, os sistemas de repartição têm dificuldade em lidar com o enve-
lhecimento da população, sendo comum afirmar-se que os sistemas de 
capitalização (real) são mais vantajosos nesse aspeto.14 Mas, na verdade, 
estes também são afetados pelo envelhecimento da população, se bem 
que de forma mais indireta. A maneira mais eficaz de lidar com o desafio 
demográfico em ambos os sistemas de financiamento é através do cresci-
mento económico.

A capitalização pode contribuir para acelerar o crescimento do rendi-
mento nacional ao promover a poupança, o investimento e o desenvolvi-
mento dos mercados financeiros. No entanto, o impacto positivo daquele 
sistema na poupança não é inequívoco, sobretudo numa situação de equi-
líbrio em que a poupança positiva dos trabalhadores é compensada pela 
poupança negativa dos reformados. Outras vantagens apontadas ao sistema 
de capitalização são a redução das distorções no mercado de trabalho, a 
geração de pensões superiores, o aumento da responsabilidade individual 
e a redução da interferência política na gestão das pensões.

Por outro lado, o sistema de capitalização tem a desvantagem de expor 
os trabalhadores à volatilidade dos mercados financeiros, ao risco de más 
decisões de investimento e de fraudes pelos fundos de pensões e, por 
último, ao risco da informação assimétrica, que é particularmente ele-

14 Chamamos sistema de capitalização real quando existe investimento efetivo nos mercados 
financeiros, por oposição ao sistema de capitalização virtual. 
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vado se a literacia financeira for reduzida. O regime de capitalização tam-
bém tem mais dificuldade em proteger os pensionistas do risco de inflação, 
apresenta custos de transição consideráveis e promove uma menor redis-
tribuição de rendimento.

Em Portugal, os PPR funcionam em sistema de capitalização e são pro-
curados maioritariamente por indivíduos de rendimentos elevados, já que 
as pessoas de menor rendimento têm dificuldade em fazer poupança volun-
tária para a reforma. Deste modo, o recurso a um terceiro pilar comple-
mentar tenderá a aumentar a desigualdade na distribuição de rendimento 
entre os pensionistas.

As vantagens de um sistema de capitalização serão ainda mais reduzi-
das se os fundos de pensões e as companhias de seguros investirem os seus 
fundos no estrangeiro, fazendo com que os benefícios da poupança não se 
façam sentir na economia nacional. Esta é a situação em Portugal devido 
à pequena dimensão dos mercados financeiros e ao facto de os principais 
investidores institucionais serem estrangeiros (Rodrigues et al., 2016). 

A ideia de que o sistema privado é mais eficiente na gestão das pensões 
é, em certa medida, posta em causa pelo facto de os fundos de benefício 
definido de grandes empresas e de bancos em Portugal terem sido trans-
feridos para o sistema público de segurança social. Aqueles fundos foram 
afetados pelas mesmas condicionantes que o sistema público.

Em alternativa à capitalização real, existe o modelo de capitalização 
virtual (ou nocional) com contribuição definida, que não tem custos de 
transição, por se basear no princípio de repartição, nem expõe os traba-
lhadores aos mercados financeiros. Este modelo tem sido proposto para 
Portugal por vários autores (designadamente Mendes, 2011; Bravo, 2012; 
e Aguiar, 2015) como forma de garantir a sustentabilidade financeira do 
regime de pensões, mas o seu efeito na adequação das pensões não é claro. 
As simulações efetuadas por Serrano (2014) para Portugal indicam que 
o sistema de capitalização virtual teria uma dívida implícita menor, que 
dependerá muito da forma como a transição for organizada, e que haveria 
uma ligeira redução das taxas de substituição.

A experiência de implementação efetiva do sistema de capitalização 
nocional em Itália, Suécia, Polónia e Letónia foi relativamente consensual 
do ponto de vista político (Chlon-Dominczak et al., 2012). Mas tem sido 
difícil para as populações interiorizar o conceito de taxa de rendibilidade 
inerente à capitalização virtual. A questão do equilíbrio financeiro neces-
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sita de ser reformulada em Itália, Letónia e Polónia, devido à extrema vul-
nerabilidade a choques. Por último, a dimensão do pilar de capitalização 
real demonstrou ser excessiva, sendo difícil para os contribuintes compre-
ender o esforço adicional necessário para o financiar.

Outras alternativas de reforma e as fontes de financiamento
Em alternativa a uma mudança radical de modelo e seguindo o princípio da 
prudência, existem outras soluções para melhorar de forma incremental o 
atual sistema de pensões, que passam, designadamente, pela identificação 
de novas formas de financiamento. No caso Português, o Sistema Previden-
cial, por ser um seguro social obrigatório, é financiado por contribuições, 
enquanto o SPSC, por ter funções redistributivas, é financiado por impostos.

Quando atendemos ao sistema de pensões contributivas e não contribu-
tivas (da Segurança Social e da CGA), observamos que o financiamento, no 
que se refere às contribuições e participação do Estado, tem uma estrutura 
relativamente semelhante à da UE: as contribuições representam 62,6% e as 
transferências do OE 29,9%. A evolução das fontes de financiamento do sis-
tema de Segurança Social indica que o peso das contribuições tem vindo a 
diminuir desde 1977, em contrapartida do aumento do peso das transferên-
cias do Estado (Figura 4). Um dos fatores preponderantes nesta evolução 
foi o crescimento do SPSC. Do mesmo modo, entre 2007 e 2011, verificou-
-se, na UE, uma tendência para a redução do peso das contribuições no 
financiamento das pensões, sobretudo por parte das empresas, em favor de 
um aumento da comparticipação do Estado (Comissão Europeia, 2015c).

No futuro, o sistema de pensões tenderá a gerar défices financeiros, 
tornando necessário melhorar o combate à pobreza entre os idosos e a 
taxa de substituição entre o salário e a pensão. As principais soluções, 
que não passam pela alteração do sistema de repartição de benefício defi-
nido, são: o aumento da idade de reforma, a subida da taxa de contri-
buição, o alargamento da base de contribuições, a redução do valor das 
pensões, a recuperação de dívidas à Segurança Social, os incentivos à 
natalidade e, a mais estrutural, o incremento do crescimento económico.  
A última solução encontra-se ameaçada pela possibilidade de o envelhe-
cimento poder reduzir o crescimento da economia. Para evitar esta pos-
sibilidade, o sistema de Segurança Social económico pode por meio de 
reduções direcionadas da Taxa Social Única (TSU) constituir-se como 
instrumento para a promoção do crescimento económico e do emprego.
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Figura 4 – Fontes de Financiamento da Segurança Social (%)

Nota: Exclui a CGA. Transferências correntes incluem designadamente trans-
ferências do OE e do FSE. Outras receitas correntes incluem, entre outros 
elementos, IVA consignado e Rendimentos. Fonte: IGFSS/MTSSS, PORDATA

Para aumentar as receitas, pode-se recorrer a um aumento da TSU ou 
ao alargamento da base de contribuições e das fontes de receitas consig-
nadas à Segurança Social. Em Portugal, a TSU afeta, em 2015, às pensões 
(20,2%) está em consonância com a que se verificava em França (21,25%) e 
na Alemanha (19%), sendo inferior à de Espanha (28,3%) e da Itália (33%). 
Neste contexto, a subida da TSU poderia ter um efeito pernicioso sobre o 
emprego e a competitividade das empresas.

Pelo contrário, a redução da TSU, compensada pelo aumento de impos-
tos indiretos, tem sido muitas vezes proposta como forma de reduzir os 
custos das empresas e aumentar a sua competitividade. O objetivo direto 
de tal medida não é aumentar a receita, mas sim promover o emprego e o 
crescimento económico. Tendo em conta a elevada carga fiscal indireta em 
Portugal em comparação com a AE, 14,74% e 13,12% do PIB15, respetiva-
mente, a margem de manobra para adotar aquela medida parece pequena.

As simulações e os resultados empíricos não sugerem que a redução de 
contribuições para a Segurança Social compensada por um aumento de 
impostos sobre o consumo tenha um impacto geral positivo no emprego e 
na inclusão social, mas sublinham os seus efeitos negativos na distribuição 

15 Comissão Europeia (2015), Tax reforms in EU member states. 
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de rendimento (Comissão Europeia, 2015c). Medidas a favor dos trabalha-
dores desfavorecidos poderão ser mais úteis para aumentar os seus níveis 
de emprego. Em 2015 e 2016, a redução temporária da TSU dos emprega-
dores em Portugal, direcionada para os trabalhadores com salário mínimo, 
teve um efeito positivo, ainda que pequeno, na criação de emprego, apesar 
de os resultados serem ainda preliminares.16

Outra possibilidade é a TSU ser progressiva, como ocorre em França; 
o que poderia não ser muito prejudicial para a criação de emprego melhor 
remunerado, que é menos sensível ao custo salarial pela sua associação a 
atividades de maior valor acrescentado. Os trabalhadores mais qualificados, 
que são beneficiados pela Economia Baseada no Conhecimento, dariam, 
assim, um contributo adicional para a Segurança Social. 

Para além de alterações na TSU, a diversificação das fontes de finan-
ciamento é outra forma de incrementar as receitas da Segurança Social. 
Atente-se que os impactos que os diferentes impostos têm no crescimento 
económico são diferenciados. No que se refere ao impacto negativo, do 
maior para o menor, temos o IRC (devido à mobilidade do capital), o IRS, 
os impostos indiretos e os impostos sobre a propriedade (Comissão Euro-
peia, 2012b).

É usual propor-se, igualmente, uma alteração filosófica do sistema, que 
seria fazer o fator capital contribuir para a Segurança Social, o que pode ser 
feito pela sua tributação direta (Coelho, 2014) ou pela tributação do valor 
acrescentado das empresas (Rosa, 2013 e 2016), que inclui os lucros. Um 
imposto sobre o capital irá levar a uma redução do investimento, porque a 
remuneração do capital antes do imposto irá aumentar (isto é, o custo de 
financiamento de investimento aumenta), para compensar o imposto, e os 
lucros retidos irão diminuir. O impacto será ainda maior devido à liberdade 
de circulação de capital, que leva as empresas a concorrerem no mercado 
internacional pela obtenção de capital.

Em vez de se tributarem todos os lucros, poderá optar-se por uma 
medida com menos impacto, a de taxar apenas os lucros distribuídos, aten-
dendo a que a distribuição excessiva de dividendos tende a descapitalizar 
as empresas (Rosa, 2016). Como muitas vezes os mercados financeiros 
exercem efeitos desestabilizadores na economia e no emprego, devido à 

16 De acordo com a nossa estimação de uma equação de emprego para o período 2000-16, 
usando dados anuais, um aumento de 1% no salário mínimo reduz o emprego em 0,33%. Este 
efeito foi menor em 0,0099% nos anos de 2015 e 2016 devido à redução da TSU.
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especulação ou à pressão para que as empresas distribuam dividendos de 
forma excessiva, seria razoável financiar a Segurança Social com recurso a 
uma sobretaxa sobre as mais-valias em bolsa (Rosa 2016), ou a uma tribu-
tação das transações financeiras internacionais, se bem que, neste caso, a 
sua implementação por um país individual não é exequível.

A tributação do valor acrescentado (que inclui remunerações, lucros 
e juros) seria outra forma de envolver o capital e outros rendimentos no 
financiamento da Segurança Social. Esta alteração permitiria corrigir a 
desigualdade setorial que se verifica nas contribuições, estabilizar a base 
de contribuição em face a uma descida do peso das remunerações, e colo-
caria a Segurança Social a beneficiar diretamente dos aumentos de pro-
dutividade decorrentes do progresso tecnológico nas empresas intensivas 
em capital. Esta tributação teria consequências positivas na criação de 
emprego, mas reduziria o rácio capital-trabalho e o ritmo de modernização 
das empresas, com consequências negativas no crescimento do emprego e 
da produtividade do trabalho, a médio-longo prazo (Cichon et al., 2002). 
Simultaneamente, haveria lugar a uma saída de capital para setores menos 
capital-intensivos ou à deslocação de empresas capital-intensivas para fora 
do país. Esta medida tem efeitos similares aos do IVA (que, recorde-se, tam-
bém é um imposto sobre o valor acrescentado), com impacto regressivo 
nas famílias, podendo ainda implicar um aumento dos preços e a redução 
do rendimento real dos trabalhadores.

No que respeita à tributação da globalidade dos rendimentos das famí-
lias, a contribuição social generalizada sobre todas as fontes de rendimento, 
como existe em França, permitiria não só a inclusão, de forma solidária, da 
totalidade dos rendimentos no financiamento da Segurança Social, como 
também a diversificação das fontes de financiamento. Seria possível abar-
car inclusivamente os ganhos com a valorização da propriedade, heran-
ças de propriedade, e fringe benefits pagos pelas empresas. Alguns autores, 
como a Comissão do LBSS (1998) e Corrêa de Aguiar (2015), sugerem 
a sua aplicação para Portugal para financiar a componente de solidarie-
dade e de políticas de emprego e formação profissional ou para amortizar 
a dívida implícita do sistema.

Outra solução seria a consignação ao sistema de proteção social de 
aumentos do IVA sobre certos produtos, como o álcool, o tabaco e produ-
tos de luxo, ou o recurso à fiscalidade verde (Ferraz e Vieira, 2001; Rosa, 
2013; Corrêa de Aguiar, 2015, entre outros). Todos estes impostos não só 
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permitiriam aumentar a receita, como também contribuiriam para desin-
centivar comportamentos nefastos para o indivíduo e com externalidades 
negativas para a sociedade. Os impostos verdes impulsionariam a transição 
para uma economia mais sustentável e a criação de emprego nesta área, 
apesar de poderem ter efeitos regressivos.

Finalmente, a recuperação das dívidas à Segurança Social e o combate à 
fraude e à evasão contributiva constituem outras hipóteses comummente 
aceites para aumentar a receita (Rosa, 2013). A recuperação de dívidas à 
Segurança Social já identificadas seria possível através do cruzamento de 
dados entre esta entidade e o Ministério das Finanças e com mais pode-
res e recursos para os inspetores da Segurança Social. Há ainda contribui-
ções que não chegam a ser declaradas, ligadas à economia não-oficial, que 
podem ascender a 27% do valor das atuais contribuições, e que poderiam 
ser recuperadas por meio de medidas de política pública para transformar 
as atividades não oficiais em oficiais.

Em suma, caso seja necessário aumentar o financiamento da Segurança 
Social no futuro, as opções possíveis e mais razoáveis são: contribuição 
generalizada sobre todos os rendimentos; imposto sobre o património; 
impostos indiretos sobre bens cujo consumo em excesso impacte nega-
tivamente a sociedade; subida da TSU para empresas com práticas labo-
rais negativas; impostos verdes; TSU progressiva; cobrança de dívidas e 
redução da fraude e evasão contributivas. Naturalmente, não se propõe a 
aplicação de todas as alternativas mencionadas, mas estas constituem um 
leque de opções possíveis.

A forma como o sistema é financiado (benefício definido, capitalização 
real ou virtual) não resolve o problema de fundo levantado pelas altera-
ções demográficas. As formas de capitalização de contribuição definida 
garantem, sem dúvida, maior equilíbrio financeiro, mas colocam o ónus 
do ajustamento nos pensionistas, que podem ficar com pensões insuficien-
tes para um nível de vida digno. No limite, um sistema de repartição de 
benefício definido, com os mecanismos de equilíbrio adequados, é igual-
mente capaz de assegurar o equilíbrio financeiro. A questão estrutural só 
pode ser resolvida com uma combinação de políticas sociais e económicas  
que visem o aumento do crescimento da economia, do emprego e da nata-
lidade.
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Algumas propostas de reforma
Terminamos a análise ao sistema de pensões, avançando com algumas pro-
postas de reforma, muitas delas presentes na literatura revista ao longo 
do trabalho:

Medidas essencialmente internas à Segurança Social:

 – Favorecer mais os indivíduos de baixo rendimento no que refere 
à taxa de substituição. De igual modo, o sistema fiscal deveria ser 
reformulado no sentido de favorecer os pensionistas de rendimento 
baixo assegurando uma maior TST líquida relativamente à bruta.

 – Para além da atual licença por nascimento de filhos, criar um cré-
dito de pensão para os pais que interrompem a sua carreira profis-
sional para cuidar das crianças, que pode também ser financiado 
pela componente não contributiva do sistema.

 – Melhorar os incentivos para os trabalhadores de menor rendimento 
trabalharem para além da idade legal de reforma e para procura-
rem emprego no caso de desemprego de longa duração. Designada-
mente, em vez de se definir a pensão mínima por intervalos de anos 
de contribuição, fazer uma ligação direta entre a pensão mínima e 
os anos de contribuição para que mais anos corresponda sempre a 
um aumento da pensão.

 – Pensar a possibilidade da passagem gradual da vida ativa para a 
reforma, que poderá ser facilitada por meio de pensões parciais. 

 – Fazer depender a atualização das pensões (excluindo as pensões 
mínimas) de um fator de ajustamento automático que tenha em 
conta a situação financeira do sistema de pensões. Nomeadamente, 
este fator poderia ajudar a corrigir o défice do sistema em caso de 
uma evolução demográfica mais negativa do que o esperado. 

 – Incentivar os trabalhadores com novas formas de emprego ligadas à 
economia digital, e eventualmente os seus empregadores, a contribu-
írem para a Segurança Social de forma a garantirem a sua proteção. 

 – Diversificar os investimentos do Fundo de Estabilização Finan-
ceira da Segurança Social (FEFSS), nomeadamente através de um 
aumento dos investimentos em ações, que tendem a garantir maio-
res taxas de retorno a médio e longo-prazo, ainda que sejam mais 
arriscados. Adicionalmente, a estratégia de investimento do Fundo 
deve ser fundamentalmente diferente da de um fundo privado, pro-
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curando privilegiar o investimento na economia nacional, ainda que 
com a necessária diversificação internacional de investimentos.

 – Passar o financiamento das despesas com formação profissional e 
com políticas ativas de emprego, que atualmente são cobertas pela 
TSU, para o OE, como acontece com as despesas em outras políti-
cas de recursos humanos (educação, qualificação e emprego).

 – Reavaliar de forma periódica a repartição da TSU pelos diversos 
riscos tendo em conta critérios atuariais, o que poderia permitir 
reafectar uma parte da taxa dos riscos que diminuem ao longo 
do tempo para as pensões de velhice, cujo custo tem tendência a 
aumentar.

 – Reforçar o uso da TSU como instrumento de promoção de emprego 
de qualidade. Por exemplo, penalizar as empresas que façam uso 
excessivo de trabalhadores a termo, ou beneficiar com reduções na 
TSU (ou benefícios fiscais ou subsídios) as empresas que empreguem 
trabalhadores mais idosos (por exemplo, entre os 55 e 66 anos).

 – Tornar a TSU progressiva com o salário do trabalhador.
 – Aumentar a recuperação de dívidas à Segurança Social já identi-

ficadas com o cruzamento de dados entre a Segurança Social e o 
Ministério das Finanças e com atribuição de mais poderes e recur-
sos aos inspetores da Segurança Social.

 – Tomar medidas, no âmbito da Segurança Social e das políticas públi-
cas em geral, que visem transformar as atividades não-oficiais em 
oficiais, adotando, em especial, ações no que se refere ao incentivo 
à formalização das atividades, aos procedimentos da administração 
pública, à fiscalização, ao domínio judicial e, por fim, à educação e ao 
envolvimento da sociedade civil. O reforço da confiança no sistema 
e da relação entre as contribuições e os benefícios poderá diminuir 
a evasão e o trabalho não declarado. Seria igualmente útil esclare-
cer o contribuinte, com recurso a campanhas educacionais, que a 
sua pensão depende das contribuições que fizer para o sistema.

 – Minorar as fraudes na receção dos benefícios sociais, bem como 
reforçar a fiscalização do uso de recibos verdes e garantir que o 
montante adicional de contribuição exigido neste caso é pago à 
Segurança Social.

 – Incrementar os incentivos fiscais à poupança de longo prazo (como 
os que já existem para os PPR) de forma a aumentar a poupança 
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para a reforma, mas procurando minorar os seus efeitos nefastos na 
desigualdade de rendimento. 

 – Proceder a uma maior divulgação dos produtos de PPR privados e 
públicos.

 – Fundir a estrutura administrativa do Regime Geral Contributivo 
e da CGA.

Medidas externas à Segurança Social:

 – Reforçar as políticas ativas de emprego e a formação ao longo da 
vida direcionadas para os trabalhadores mais idosos, em especial 
com idades compreendidas entre os 55 e os 66 anos, com o objetivo 
de promover o envelhecimento ativo.

 – Desenvolver políticas que melhorem a literacia financeira da popu-
lação, designadamente no que se refere à poupança para a reforma, 
para reforçar a confiança dos indivíduos na sua reforma.

 – Inverter o declínio demográfico com políticas adequadas de imi-
gração, de incentivo à natalidade, incluindo suplementos genero-
sos para as pensões dos pais, e de apoio à conciliação entre as vidas 
familiar e laboral. 

 – Reforçar as leis e a cultura contra a discriminação de género no local 
de trabalho, bem como aumentar o apoio às famílias com crianças, 
por meio de apoio estatal para as despesas com creches e de horários 
laborais mais flexíveis, de forma a aumentar a taxa de natalidade e 
a participação feminina no mercado de trabalho. De igual modo, 
são necessárias ações legais e culturais para evitar a discriminação 
baseada na idade por parte dos empregadores.

 – Melhoria dos ambientes de trabalho mais degradados, inseguros e 
pouco saudáveis, para evitar a saída antecipada do mercado de tra-
balho. Políticas públicas que promovam a melhoria da saúde das 
pessoas com mais de 60 anos são também uma forma de promover 
o trabalho numa idade mais avançada. 
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Segurança Social: a difícil equação

Maria Margarida de Lucena Corrêa de Aguiar1

Apresentação
• O presente texto foi elaborado na sequência da Apresentação “Segurança 
Social: a difícil equação” feita pela Autora na Conferência “Medidas e Desa-
fios da Segurança Social“ realizada em 10 de Maio de 2017, promovida pelo 
Conselho Económico e Social. Pretende ser um contributo adicional para 
a difícil e exigente tarefa de reflectirmos em conjunto sobre os modelos 
e desafios da Segurança Social face às novas realidades em que vivemos. 

O texto procura reflectir as preocupações e as propostas apresentadas 
pela Autora na Conferência. Não pretende ser um paper académico ou um 
trabalho de investigação ou técnico. Os contributos apresentados encon-
tram-se tecnicamente aprofundados no livro da Autora “Pensões: Restau-
rar o Contrato Social para Reconciliar as Gerações”, publicado em 2015 e em 
documentos técnicos editados.

• As propostas de intervenção no sector das pensões dos regimes con-
tributivos defendidas pela Autora desenvolvem-se em três planos:

 • Arquitectura e funcionamento do sistema de pensões
 • Modelo institucional da governança pública das pensões 
 • Modelo de comunicação das pensões

1 Secretária de Estado da Segurança Social do XV Governo Constitucional | Presidente da 
Cidadania Social – Associação para a Intervenção e Reflexão de Políticas Sociais – www.
cidadaniasocial.pt
As opiniões expressas pela Autora são da sua exclusiva responsabilidade
Escreve de acordo com a antiga ortografia
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O funcionamento de um sistema de pensões necessita de ser suportado 
num modelo de boa governança. Um mau modelo de governança é uma 
fonte de problemas. No plano da governança pública das pensões estão em 
causa questões de independência e transparência, de capacidade técnica 
e qualidade da decisão política e de escrutínio público. 

Um sistema de pensões necessita, também, de assentar num modelo 
de comunicação eficiente. Um deficiente modelo de comunicação é uma 
fonte de desconfiança. Neste plano estão em causa a relação de proximi-
dade entre o Estado e os beneficiários, o cumprimento do dever de infor-
mar e do direito de se estar informado e a promoção de escolhas racionais 
e de comportamentos responsáveis.

O presente texto centra-se em aspectos do primeiro e do terceiro planos.
• A Autora reitera os agradecimentos ao Conselho Económico e Social, 

na pessoa do seu presidente Senhor Professor António Correia de Cam-
pos, pelo convite que lhe foi feito para participar na Conferência e para 
colaborar na publicação de um livro sobre a mesma. 

Enquadramento
• O Sistema de Segurança Social é o coração da solidariedade. Deve, por 
conseguinte, ter capacidade para se adaptar às transformações com que 
hoje nos defrontamos: o envelhecimento demográfico, a mudança dos esti-
los de vida e as transformações da economia. O Sistema de Segurança 
Social deve estar preparado para responder às necessidades e aos cons-
trangimentos próprios de momentos difíceis como aqueles que nos últi-
mos tempos vivemos em Portugal, mas é fundamental que não se perca 
de vista o horizonte de médio e longo prazo, de modo a garantir a solida-
riedade intergeracional, a qual só é possível salvaguardando a repartição 
equitativa dos custos e dos benefícios por entre todas as gerações. 

Ouvimos falar recorrentemente da sustentabilidade da segurança 
social, mas normalmente confinada à dimensão financeira. A discussão 
política tem sido feita neste plano, quando a sustentabilidade social é tão 
ou mais importante: nesta dimensão a preocupação centra-se na equidade 
e justiça entre gerações e no bem-estar dos actuais e futuros pensionis-
tas na perspectiva da adequação do rendimento na reforma a uma vida  
digna. 

• E não podemos deixar de considerar nesta reflexão, que a segurança 
social não é um silo, no sentido de ser um corpo à parte de um todo. A sua 
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arquitectura e regulação, incluindo o modelo de formação de benefícios 
e o modelo de financiamento, não podem estar, por exemplo, dissociados 
do sistema fiscal, dos mecanismos regulatórios do mercado de trabalho, 
dos incentivos ao envelhecimento activo e da natalidade e dos incentivos 
à poupança. Medidas sobre o sistema de segurança social devem ter em 
conta a estrutura mais adequada à criação de emprego e crescimento da 
produtividade. 

A par das dificuldades económicas específicas do nosso país e das trans-
formações económicas a que estamos a assistir, designadamente a digitali-
zação e a globalização da economia, Portugal confronta-se, também, com 
problemas estruturais de finanças públicas e com a falta de confiança das 
gerações mais novas e das gerações de pensionistas no Estado e, em par-
ticular, no sistema de pensões. E o envelhecimento demográfico é uma 
realidade inexorável que está a entrar, cada vez mais, no nosso dia-a-dia. 

Estamos, portanto, confrontados, com dificuldades estruturais várias, 
com fenómenos novos de grande impacto económico e social, a que se 
junta a necessidade de reconstruir confiança e esperança, dois “alimentos” 
essenciais à coesão social e ao compromisso entre gerações: devemos ser 
capazes de honrar os compromissos assumidos para com os pensionistas, 
assim como termos obrigação de atender às gerações futuras, fornecendo-
-lhes um horizonte realista e viável. 

É neste quadro de mudanças e de desafios que somos chamados a resol-
ver a difícil equação da Segurança Social. 

• Atrasos e adiamentos na revisão do Sistema de Segurança Social, 
designadamente do sistema de pensões, viabilizam o avolumar dos pro-
blemas e potenciam os riscos e conduzem no tempo a soluções muito mais 
dolorosas para as pessoas, as quais acabam por se confrontar com um redu-
zido espaço de manobra para poderem alterar as suas decisões em rela-
ção à reforma. Todos sabemos que as atitudes e comportamentos perante 
a reforma levam tempo e que os seus efeitos são lentos. 

Quando os desequilíbrios potenciais não são antecipados adequada-
mente, o processo de reformas ou medidas paramétricas para os corrigir, 
acaba num jogo muito injusto, transferindo-se os problemas para as gera-
ções vindouras. É o que tem vindo a suceder em Portugal.
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Demografia e economia
• Nas economias mais desenvolvidas, o fenómeno do envelhecimento 
demográfico é uma realidade inexorável que está cada vez mais presente. 
Os seus efeitos já se fazem sentir na sociedade e na economia. O assunto 
não tem merecido, entre nós, a atenção que exige, não apenas pela dificul-
dade que temos demonstrado de descolarmos do curto prazo, mas tam-
bém pela falta de visão necessária para o desenho de políticas públicas 
com objectivos que, no médio e longo prazo, operem os efeitos desejáveis. 

Com efeito, o fenómeno do envelhecimento não é novo – todos sabemos. 
Os números são sobejamente conhecidos e as projecções têm uma probabi-
lidade elevada de se concretizarem, bastando para tal olhar para o passado e 
o presente. Há muito que a estatística nacional e que estatísticas e estudos 
de instâncias e centros de investigação europeus vêm chamando a atenção 
para as trajectórias inversas da curva de natalidade e da curva de longevidade. 

De acordo com as projecções do INE2, Portugal perderá (cenário cen-
tral) 6% e 18% da população, respectivamente, em 2030 e 2060. Os núme-
ros falam por si: perda significativa de população activa e agravamento 
acentuado do índice de envelhecimento. A evolução da composição da 
pirâmide etária é a seguinte:

 

2 Projecções de população residente 2012-2060, 2014, Instituto Nacional de Estatística
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De acordo com as projecções do INE23, Portugal perderá (cenário central) 6% e 18% da população, 
respectivamente, em 2030 e 2060. Os números falam por si: perda significativa de população 
activa e agravamento acentuado do índice de envelhecimento. A evolução da composição da 
pirâmide etária é a seguinte: 

  

 Portugal não está ainda preparado para a complexa realidade do envelhecimento demográfico 

que tem reflexos, entre outros, na economia, nos hábitos de poupança, na equidade intergeracional, 

na gestão do ciclo de vida, na organização do trabalho e da sociedade, no emprego, na ocupação do 

tempo e no entretenimento, nas redes familiares e socias.  

O envelhecimento demográfico tem impactos significativos na despesa pública com os sistemas 
de pensões e de cuidados de saúde ou na gestão da dívida pública. Mas uma visão puramente 
matemática é muito curta. É necessária, mas não é suficiente. A dimensão humana e a visão de 
país são importantíssimas. Se o envelhecimento demográfico é, em si, uma causa do declínio 
económico, o crescimento económico é um meio para aliviar o peso dos problemas que o 
envelhecimento da população causa. 

A Segurança Social, designadamente o sistema de pensões, deve dar resposta à realidade 
complexa do envelhecimento demográfico e aos reflexos que este fenómeno produz nas 
dimensões acima referidas. 

As projecções, quer da Comissão Europeia quer da OCDE, mostram que o crescimento da 
produtividade e do emprego não serão suficientes para gerar um potencial de crescimento da 
economia capaz de compensar os impactos negativos do envelhecimento demográfico no sistema 

                                                           
23 Projecções de população residente 2012-2060, 2014, Instituto Nacional de Estatística 
 
 

2012 2030 Δ 2012-
2030

2060 Δ 2012-
2060

População Total 10.487 9.855 -6,0% 8.575 -18%

Idade Jovem            
< 15 anos

1.550 1.125 -27,4% 992 -36%

Em % do Total 14,8% 11,4% 11,6%

Idade activa          
15 - 64 anos

6.904 5.997 -13,1% 4.540 -34%

Em % do Total 65,8% 60,9% 52,9%

55 - 65 anos 1.327 1.507 13,6% 1.103 -17%

Em % do Total 12,7% 15,3% 12,9%

> 65 anos 2.032 2.731 34,4% 3.042 50%

Em % do Total 19,4% 27,7% 35,5%

 > 80 anos 558 832 49,1% 1.420 154%

Em % do Total 5,3% 8,4% 16,6%
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• Portugal não está ainda preparado para a complexa realidade do enve-
lhecimento demográfico que tem reflexos, entre outros, na economia, nos 
hábitos de poupança, na equidade intergeracional, na gestão do ciclo de 
vida, na organização do trabalho e da sociedade, no emprego, na ocupação 
do tempo e no entretenimento, nas redes familiares e socias. 

O envelhecimento demográfico tem impactos significativos na despesa 
pública com os sistemas de pensões e de cuidados de saúde ou na gestão 
da dívida pública. Mas uma visão puramente matemática é muito curta. É 
necessária, mas não é suficiente. A dimensão humana e a visão de país são 
importantíssimas. Se o envelhecimento demográfico é, em si, uma causa 
do declínio económico, o crescimento económico é um meio para aliviar 
o peso dos problemas que o envelhecimento da população causa.

A Segurança Social, designadamente o sistema de pensões, deve dar 
resposta à realidade complexa do envelhecimento demográfico e aos refle-
xos que este fenómeno produz nas dimensões acima referidas.

As projecções, quer da Comissão Europeia quer da OCDE, mostram que o 
crescimento da produtividade e do emprego não serão suficientes para gerar 
um potencial de crescimento da economia capaz de compensar os impac-
tos negativos do envelhecimento demográfico no sistema de pensões que se 
traduzem, entre outros, em aumento da despesa pública. Estudos recentes 
mostram que o crescimento da massa salarial no longo prazo não acompa-
nhará o crescimento do produto, o que coloca problemas ao actual modelo 
de financiamento do sistema de pensões assente no mercado de trabalho. 

A conjugação da redução da população activa devida ao envelhecimento 
demográfico e da queda da componente da remuneração do trabalho na 
distribuição do rendimento coloca desafios ao funcionamento e finan-
ciamento do sistema de pensões. Estes desafios impõem que se estudem 
mudanças no sistema de pensões, em estreita articulação com a economia, 
e que se investiguem fontes de financiamento alternativas e complemen-
tares ao mercado de trabalho.

Sustentabilidade social
• As alterações demográficas estão a impor correcções na redistribuição 
do consumo e do rendimento ao longo do ciclo de vida. Sendo o ciclo de 
vida mais longo e mais longa a etapa da reforma, é necessário gerar mais 
rendimento e/ou acumular mais poupança durante a vida activa para fazer 
face ao aumento do consumo que decorre de uma maior longevidade. 
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Nas reformas dos sistemas de pensões mais recentemente conduzidas 
pelos países da OCDE sobressaem a redução dos défices orçamentais, atra-
vés da contenção da despesa pública com pensões e o desagravamento da 
insustentabilidade dos sistemas de pensões ou a manutenção da sua sus-
tentabilidade. Portugal também seguiu este caminho.

Estas políticas determinaram, contudo, uma crescente redução das 
pensões futuras, ou seja, uma deterioração das taxas de substituição, colo-
cando em causa a adequação do rendimento da pensão pública, fazendo 
perigar níveis dignos de protecção na velhice.

• Portugal conhecerá, no entanto, uma redução mais acentuada das 
taxas de substituição do que a média dos países da União Europeia. As pro-
jecções da Comissão Europeia3 indicam uma acentuada queda da taxa de 
substituição no período de 2013 a 2060: de 57,5% para 30,7% (em termos 
médios, incorpora o impacto do factor de sustentabilidade e as penaliza-
ções por reforma antecipada).

Para assegurar níveis adequados do rendimento da pensão, muitos dos 
países que empreenderam reformas tomaram medidas para reforçar a pou-
pança complementar para a reforma de modo a compensar a redução da 
pensão pública.

• Com efeito, observamos que em muitos países da OCDE4 o 2º Pilar 
(iniciativa colectiva/fundos de pensões) e o 3º Pilar (iniciativa individual/
PPR) assumem uma importância crescente na formação do rendimento da 
pensão de reforma, inclusive nos sistemas de pensões em regime de repar-
tição (pay as you go) em que o 1º Pilar, sendo público, é o principal responsá-
vel pela formação da pensão. Não foi este o caminho seguido por Portugal. 

• Em Portugal os pilares da poupança complementar para a reforma 
estão atrofiados: apenas 3,3% da população activa está abrangida por pla-
nos de pensões de iniciativa empresarial (2º Pilar) e apenas 5,5% tem pla-
nos de pensões de iniciativa individual (3º Pilar). Em Portugal a poupança 
complementar para a reforma representa apenas 0,3% do PIB e 2% da des-
pesa total com pensões, valores que contrastam negativamente com os dos 
países como a vizinha Espanha – respectivamente 0,7% e 5,3% – ou, lá mais 
longe, a Suécia – respectivamente 2,5% e 21,7% – que têm regimes pre-
dominantemente públicos em regime de repartição (pay as you go) como 

3 The 2015 Ageing Report, Comissão Europeia
4 Pensions at a Glance 2015, OCDE
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é o nosso caso. Esta situação não deixa de ser paradoxal perante reduções 
significativas das taxas de substituição, sabendo-se dos benefícios que a 
poupança de longo prazo pode trazer para restabelecer os equilíbrios da 
economia e contribuir para a sustentabilidade da dívida. 

Com efeito, Portugal não aderiu à transformação cultural de partilha de 
riscos e responsabilidades – entre trabalhadores, empresas e Estado – e de 
diversificação de fontes de rendimento na reforma. A pensão de reforma 
depende quase totalmente do Estado. Uma tal opção programática con-
duziu a sociedade portuguesa a alhear-se do sistema de pensões e a não se 
preocupar verdadeiramente com o futuro das suas pensões. 

• O desconhecimento de aspectos tão essenciais como o nível da pensão 
futura ou o nível de poupança necessário para a obtenção de uma pensão 
de reforma é um grave problema para o futuro. Este facto é o resultado 
de uma cultura predominantemente “paternalista” em que o Estado con-
vidou os cidadãos a não se preocuparem com as suas pensões nele con-
fiando a sua reforma.

Sustentabilidade financeira
• Uma análise prospectiva da sustentabilidade financeira para estimar os 
impactos de longo prazo da evolução das principais variáveis que condi-
cionam o equilíbrio financeiro do sistema de pensões pode centrar-se no 
indicador de dívida implícita. 

A dívida implícita das pensões constitui, pois, um indicador de avalia-
ção da dimensão da ruptura financeira de um sistema de pensões. A defi-
nição de dívida implícita mais indicada para conhecer a sustentabilidade 
financeira de um sistema de pensões em regime de repartição contempo-
rânea (pay as you go) é aquela que inclui o valor actual das contribuições 
e das pensões de todas as gerações, considerando um determinado hori-
zonte temporal. 

A determinação do nível dos passivos do sistema, isto é, do montante 
das responsabilidades com pensões sem cobertura financeira, é um ele-
mento fundamental no quadro de uma reforma de um sistema de pensões, 
ex-ante na fase de preparação e de estudo e ex-post para acompanhamento 
e monitorização de resultados.

• Portugal não dispõe de um modelo de governação que assegure com 
independência e transparência o exercício regular e rigoroso do apura-
mento da dívida implícita do sistema público de pensões.
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A maioria dos estudos publicados, nacionais e internacionais de orga-
nismos evidenciam a existência de desequilíbrios financeiros estruturais 
e estimam o seu agravamento nas próximas décadas.

Estes desequilíbrios financeiros mostram que as reformas e as medidas 
implementadas no passado não foram suficientes para afastar a insusten-
tabilidade financeira do nosso sistema público de pensões. As reformas 
efectuadas, das quais se destaca a “reforma de 2007”, foram importantes 
mas não foram suficientes para afastar o problema.

O que aqueles estudos mostram é que o problema financeiro não pode 
ser atribuído à crise recente que abalou o País – ou seja, bastaria retomar 
os níveis do emprego anteriores à crise e os problemas da Segurança Social 
desapareceriam. A crise o que fez foi antecipar ou evidenciar a necessidade 
de repensarmos o caminho que tem vindo a ser seguido. 

As causas do problema já cá estavam. A dimensão financeira é uma con-
sequência de outras dimensões que estão na base das dificuldades que o 
sistema de pensões, tal como está desenhado, tem vindo a acumular: eco-
nómica, demográfica e política. 

• O valor da dívida implícita das pensões do Sistema Previdencial da 
Segurança Social varia5, entre 172,6% do PIB e 77% do PIB (para taxas de 
desconto a variar no intervalo 3% a 5%), incluindo os activos financeiros do 
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social que no final do pri-
meiro semestre de Junho de 2016 ascendiam a 14.040,7 milhões de euros6.

A existência de dívida implícita e as dificuldades presentes e futuras 
que enfrenta o actual sistema público de pensões impele-nos a questio-
nar a nossa capacidade de gerar riqueza suficiente para lhes fazer face e a 
nossa vontade de honrar os compromissos. 

• As perpectivas demográficas e económicas não são tranquilizado-
ras como mostram as projecções do Instituto Nacional de Estatística, da 
Comissão Europeia e da OCDE7.

A questão da necessidade de assegurar no médio e longo prazo a sus-
tentabilidade financeira deveria, só por si, constituir uma razão de peso 

5 Avaliação Actuarial do Sistema Previdencial, 2015, GEP/MSESS
6 Acompanhamento da execução do orçamento da Segurança Social – janeiro a junho de 
2016”, Tribunal de Contas 
7 Projecções de população residente 2012-2060, 2014, INE | The 2015 Ageing Report, Comissão 
Europeia |Pensions at a Glance 2015, OCDE
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para reavaliar soluções de ajustamento nas responsabilidades com pensões 
em pagamento e desenhar um novo sistema de pensões. 

Ambos os planos de intervenção – “herança social” e pensões das gera-
ções mais novas – terão que estar interligados na procura de uma solução. 

Um sistema de pensões que não é financeiramente sustentável arrasta 
outros problemas igualmente graves. É uma fonte de iniquidades entre 
gerações. Este é um efeito de que pouco se fala. 

Ora, trata-se de um elemento fundamental que, no limite, impede o 
compromisso intergeracional que está na base do “contrato social” que 
une todas as gerações. É nele que assenta o mecanismo de repartição, atra-
vés do qual as gerações no activo formam legítimas expectativas de que as 
futuras gerações de activos financiem as suas pensões para o mesmo nível 
de benefícios. Este compromisso deve ser garantido. As contas mostram, 
bem como as diversas gerações de pensionistas existentes, que o Estado 
não está a garantir este compromisso.

• Estamos confrontados com a necessidade de resolver a difícil equação 
de atender, simultaneamente, à “herança social” do actual sistema público 
de pensões e à introdução de mudanças para o futuro na sua arquitectura 
e funcionamento.

A resposta para esta difícil equação não pode deixar de atender aos 
efeitos que se pretendem sobre a economia. Simultaneamente, as medidas 
específicas dirigidas ao funcionamento do sistema de pensões devem ter 
nas suas prioridades aumentar a adequação do rendimento na reforma, a 
equidade intergeracional e a sua sustentabilidade financeira.

O caso particular da Caixa Geral de Aposentações

O valor da dívida implícita da Caixa Geral de Aposentações ascendia, 
em 2013, a 201.885 milhões de euros8, ou seja, representava 122% do PIB. 
Tendo o sistema sido encerrado em 2005, os défices estão a agravar-se rapi-
damente devido à redução crescente das contribuições ditada pelo aumento 
do ritmo dos funcionários públicos que passam à situação de reforma.  
O valor da dívida implícita seria menos gravoso se os funcionários públicos 
admitidos depois de 2006 se mantivessem subscritores da Caixa Geral de 
Aposentações. Nesta hipótese, o valor da dívida implícita ascenderia a 91%.

8 Avaliação Actuarial do Regime de Pensões da Caixa Geral de Aposentações, 2013, Jorge Bravo
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Os desequilíbrios financeiros deste sistema devem, no entanto, ser ana-
lisados no quadro da capacidade financeira do Estado de lhes fazer face 
e das opções políticas de afectação dos recursos públicos disponíveis no 
médio e longo prazo às necessidades sectoriais que o Estado tem de prover.

As pensões em pagamento e em formação da Caixa Geral de Aposen-
tações fazem, no entanto, parte da “herança social”, juntamente com as 
pensões em pagamento e em formação do Sistema Previdencial de Segu-
rança Social.

A reforma de 2007

A reforma de 2007, embora sendo uma reforma paramétrica, teve efei-
tos estruturantes no sistema público de pensões e apresentou alguma des-
continuidade com os parâmetros clássicos. 

Em termos das medidas mais relevantes: 

 (i) Introduziu um mecanismo de ajustamento automático das pen-
sões à longevidade, ou seja, ao aumento da esperança média de 
vida aos 65 anos (“factor de sustentabilidade”). 

 (ii) Alterou a fórmula de cálculo das pensões.
 (iii) Manteve inalteradas as pensões em pagamento. 
 
 Em termos de efeitos: 

 (i) Desagravou a insustentabilidade financeira.
 (ii) Reduziu de forma muito impressiva as taxas de substituição das 

gerações mais novas.
 (iii) Agravou a iniquidade intergeracional.

A reforma não alterou o papel do Estado que continua a dominar as res-
ponsabilidades com pensões e não reforçou a partilha de responsabilida-
des por entre todos os participantes do sistema – trabalhadores, empresas 
e Estado – no financiamento das pensões. Persiste a ausência de uma cul-
tura de responsabilidade individual na reforma, pese embora a confiança 
perdida no actual sistema de pensões.

A reforma também não alterou o paradigma da relação entre contribui-
ções efectuadas e benefícios obtidos, ao manter a regra segundo a qual a 
pensão é função fundamentalmente do número de anos de carreira con-
tributiva e não das contribuições acumuladas ao longo da vida activa, inde-
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pendentemente da maior ou menor carreira contributiva e da sua evolução 
ao longo da vida activa. 

Diversificação das fontes de financiamento
• Não é possível avançar para uma discussão sobre fontes de financiamento 
alternativas e complementares da Segurança Social, designadamente do 
sistema de pensões, sem previamente fazer um trabalho de fundo que 
passa por ter um diagnóstico completo e transparente da situação em que 
todos os agentes económicos, sociais e políticos se revejam e sem avaliar 
que alterações devem e podem ser introduzidas no actual sistema de pen-
sões de modo a resolver os seus problemas estruturais em estreita articu-
lação com a economia. 

É fundamental na realização deste exercício ter em conta os efeitos 
que se pretendem sobre a economia e os efeitos que devem mitigados e/
ou eliminados. Promover a competitividade da economia portuguesa, criar 
emprego, promover a poupança de longo prazo e promover o desenvolvi-
mento do capital humano são efeitos que devem monitorizar uma reforma 
do sistema de pensões. A economia é fundamental para apoiar a base con-
tributiva do actual sistema de pensões – o mercado do trabalho – e para 
apoiar, eventualmente, outras fontes de financiamento. 

• Têm surgido muitos e variados anúncios sobre impostos a lançar: con-
signação do IVA Social, imposto extraordinário sobre as transações finan-
ceiras, imposto sucessório, imposto sobre o Valor Acrescentado Líquido, 
imposto adicional sobre os lucros, adicional à TSU para contratos a prazo, 
consignação de receita do IRC, adicional ao IVA sobre bens e serviços de 
luxo e sobre bens e serviços com externalidades negativas. 

Deste vasto cardápio de anúncios não constam, no entanto, medidas de 
incentivo à poupança individual e colectiva para planos complementares 
de reforma, nem medidas de reforço do princípio da contributividade e de 
combate à evasão contributiva, apenas para dar alguns exemplos.

Não se conhecem os estudos de quantificação dos efeitos económicos 
da tributação adicional do consumo, rendimento e/ou lucros e dos efeitos 
redistributivos nem as análises dos impactos na sustentabilidade social e 
financeira do sistema de pensões. 

• Não podemos ignorar que Portugal está inserido num espaço econó-
mico. As decisões não podem deixar de ter em conta esta realidade. Não 
estamos em condições de fazer experiências.
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Precisamos de fazer um esforço para pensar globalmente o sistema de 
pensões e as suas prioridades. A escolha das fontes de financiamento dos 
sistemas de pensões e dos mecanismos de ajustamento alternativos dos 
vários riscos em presença tem impactos, designadamente na redistribuição 
do rendimento da sociedade e na constituição de direitos sobre a produ-
ção futura e no crescimento potencial da economia, bem como na forma 
diferente como os riscos em presença são distribuídos entre trabalhadores, 
empresas, contribuintes e entre as gerações actuais e as gerações futuras.

• A diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social 
foi objecto de proposta do Orçamento do Estado de 2017, com a criação 
do adicional ao imposto municipal sobre imóveis. Estamos perante uma 
medida avulsa que foi tomada, porém, fora de um contexto de estudo e 
ponderação sobre o que queremos do sistema de pensões e como é que 
ele se deve articular com a economia.

Vale a pena lembrar que o tema da diversificação das fontes de finan-
ciamento não é novo. Durante catorze anos vigorou a consignação do IVA 
Social – 1% do IVA – ao Sistema Previdencial de Segurança Social com o 
objectivo de, justamente, reforçar a sua sustentabilidade. Em 2010 esta 
consignação terminou. Uma decisão política que se veio a revelar precipi-
tada num momento em que as projecções já apontavam para a existência 
de défices financeiros. Este episódio é elucidativo da falta de uma estraté-
gia política para lidar com o problema. Mais uma vez as necessidades de 
conjuntura falaram mais alto.

Reforma da arquitectura e funcionamento 
do sistema de pensões

Dívida implícita: estrutura conceptual
• A dimensão da dívida implícita do sistema de pensões constitui a estru-
tura conceptual preferida para fundamentar a proposta reformista. A mag-
nitude do problema central da sustentabilidade do sistema público de 
pensões em Portugal é dada pela elevada dívida implícita. 

A proposta apresentada para a redução da dívida implícita tem a vantagem 
de ser compreendida por todas as gerações, parceiros sociais, agentes económi-
cos e agentes políticos e abre espaço para uma reforma estrutural do sistema. 

A dívida implícita é desagregada em duas grandes parcelas concep-
tuais para a gestão da mesma: (1ª) da “herança social” das pensões em 
pagamento e dos direitos formados de pensões futuras e (2ª) da “criação 
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de novo sistema de pensões” E dos direitos a formar futuramente pela 
população activa jovem e população activa mais recentemente entrada no 
mercado de trabalho. 

A abordagem ao problema passa, portanto, por uma intervenção sisté-
mica em dois planos distintos que se complementam: a gestão da “herança 
social” do actual sistema público de pensões e a criação de um novo sis-
tema de pensões único.

Para a gestão de longo prazo propõe-se um “plano de amortização”, 
cujo financiamento deverá ser discutido num quadro de diversificação de 
fontes de financiamento.

Para a gestão do novo sistema de pensões a criar é apresentada uma 
proposta baseada na “capitalização virtual” das contribuições sociais.

Criação de um novo sistema de pensões
• Uma reforma do sistema de pensões deve ter em conta três efeitos macro-
económicos importantes na nossa economia:

 (i) Promover a competitividade da economia portuguesa: taxar o con-
sumo em detrimento dos impostos sobre o trabalho, sobretudo os 
que são pagos pelas empresas.

 (ii) Promover a poupança e desenvolvimento do mercado de capitais 
para restabelecer os equilíbrios da economia portuguesa e con-
tribuir para a sustentabilidade da dívida.

 (iii) Promover o desenvolvimento do capital humano, fixar no País 
jovens com maiores talentos e de elevados níveis educacionais, 
bem como atrair “cérebros” para o País. A competitividade não se 
mede apenas por salários, mas pela capacidade de formar, reter e 
desenvolver o seu capital humano.

A economia é fundamental para apoiar a base contributiva do actual 
sistema de pensões: o mercado de trabalho. Esta deverá continuar a ser a 
principal fonte de financiamento, permitindo que se reforcem os incen-
tivos ao princípio da contributividade e a “relação sinalagmática” que se 
estabelece entre contribuições e benefícios. 

• Uma das deficiências do actual sistema de pensões é a quase ausên-
cia de poupança complementar para a reforma, assentando a pensão quase 
totalmente no Estado. É necessário desenvolver uma cultura de respon-
sabilidade, que passa evidentemente por criar mecanismos e incentivos à 



80

SEGURANÇA SOCIAL: MODELOS E DESAFIOS

poupança individual para a reforma e ao desenvolvimento do pilar ocupa-
cional a cargo das empresas. A compensação da redução crescente da pen-
são pública deverá passar, também, pela acumulação de poupança privada 
de longo prazo para complementos de reforma.

• Uma das limitações do actual sistema de pensões é a penalização 
das pensões dos trabalhadores qualificados. Esta situação decorre, com 
efeito, do regime variável estabelecido para a taxa de formação da pensão 
que varia entre 2,3% e 2%, em função do montante da remuneração de 
referência. Este regime de taxas regressivas origina taxas de substituição 
mais baixas para os trabalhadores qualificados, os quais auferem salários 
mais elevados e gerem carreiras de maior progressão ao longo do ciclo 
de vida contributiva. Este regime, juntamente com o facto de na fórmula 
de cálculo das pensões prevalecer o número de anos de carreira sobre as 
contribuições acumuladas, introduz uma penalização na acumulação de 
capital humano. Este efeito tem consequências negativas para a competi-
tividade da economia portuguesa. 

As desigualdades do rendimento combatem-se através de políticas sec-
toriais com funções redistributivas, designadamente a política fiscal, e 
através do investimento da educação, não devendo ser corrigidas através 
do sistema de pensões.

• Uma outra limitação do actual sistema de pensões tem que ver com 
a falta de flexibilidade de combinação entre trabalho e reforma, para além 
da restrição imposta aos pensionistas de trabalharem. Esta restrição cons-
titui uma distorção do mercado do trabalho, não favorece o envelhecimento 
activo e impede que os trabalhadores possam melhorar as pensões com 
anos adicionais de trabalho.

• Na proposta preconizada, o mecanismo da formação dos benefícios é 
transparente e incentiva o princípio da contributividade e o combate à eva-
são contributiva, assim como introduz mecanismos automáticos de ajusta-
mento das responsabilidades – endógenos ao próprio sistema – à evolução 
de variáveis demográficas e económicas relevantes que asseguram o equi-
líbrio financeiro de longo prazo, impedindo a geração de dívida implícita 
e garantindo, por esta via, a equidade intergeracional.

1ª Componente: gestão da “herança social”
• A metodologia de abordagem ao problema passa por decompor a dívida 
implícita em parcelas de responsabilidades, de acordo com o critério do 
seu prazo de vencimento. 
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Concorrem para a determinação do montante da “herança social” duas 
parcelas: (P1) o montante das responsabilidades com as pensões em paga-
mento e (P2) o montante das responsabilidades em formação. Esta última 
parcela será maior ou menor, dependendo do prazo de vencimento das 
responsabilidades com pensões em formação ser, respectivamente, menor 
ou maior tendo por referência a combinação da idade do trabalhador e do 
número de anos em falta até à data da reforma (idade normal de reforma).

A intervenção sistémica na gestão da “herança social” pressupõe:

 (i) São encerrados os actuais sistemas de pensões9, destacando aque-
las duas parcelas P1 e P2 para amortização e transferindo as res-
tantes parcelas – responsabilidades com pensões em formação não 
abrangidas por P2 e responsabilidades com pensões das gerações 
entrantes no sistema. 

 (ii) Mantêm-se as regras de formação das pensões dos actuais siste-
mas de pensões para os trabalhadores que estão próximo da data 
da reforma (idade normal de reforma).

 (iii) Mantêm-se o regime de repartição (pay as you go) em vigor.
 (iv) As pensões continuam a ser financiadas pelas contribuições do 

novo sistema público de pensões. 

O montante da “herança social” e a gestão da sua amortização implicam:

 • O cálculo da dívida afecta às parcelas P1 e P2.
 • A autonomização e a estabilização da dívida.
 • O estudo e a modulação de um mecanismo de amortização e das 

fontes de financiamento e respectiva ponderação.
 • A consignação do financiamento à amortização da dívida.
 • Um plano de amortização sujeito a revisão periódica obrigatória. 

Este plano de amortização deverá ser ajustado ao longo do tempo em 
função do desempenho da economia, da longevidade da população pen-
sionista e da evolução endógena do sistema constituído pelas duas parce-
las P1 e P2.

• A autonomização da “herança social” permite a introdução da ges-
tão de longo prazo desta componente da dívida, garantindo que os défi-

9 Sistema Previdencial de Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações
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ces futuros têm uma fonte de financiamento previamente comprometida, 
acautelando a geração de dívida pública explícita e evitando a persistência, 
no futuro, de conflitos de escolhas políticas, entre aumentar contribuições 
e impostos e/ou reduzir pensões. 

A dívida implícita não deverá ser suportada apenas pelas gerações futu-
ras e pelos rendimentos do trabalho. Não seria socialmente justo, nem eco-
nomicamente viável aumentar os custos de produção. 

O Estado deve assumir a sua quota-parte no financiamento da dívida 
implícita através, por exemplo, da distribuição do esforço pelas várias cate-
gorias de rendimentos, o que poderá ser feito por meio da criação de uma 
“contribuição social intergeracional” para apoio ao esforço orçamental 
exigido. 

A “contribuição social intergeracional” seria aplicada a todos os con-
tribuintes, incluindo pensionistas e trabalhadores. Poderia incluir, para 
além do rendimento, o consumo, sendo instituída uma tributação adicio-
nal para os bens e serviços com externalidades negativas e os bens e ser-
viços de luxo.

O factor capital seria incluído na perequação, de modo a trazer para den-
tro do mecanismo de financiamento da dívida implícita as actividades de 
capital intensivo e as de grande incorporação tecnológica que pouco con-
tribuem para o financiamento do Sistema Previdencial de Segurança Social. 

Poderão ser adoptadas políticas que discriminem a participação neste 
sistema, excepcionando fontes de rendimento e/ou diferenciando-as em 
função da natureza das respectivas actividades, de modo a proteger grupos 
populacionais com carências económicas e a minimizar os efeitos sobre o 
investimento produtivo. 

A gestão de longo prazo da dívida implícita tem a vantagem de intro-
duzir melhorias na projecção da despesa pública e no respectivo impacto 
na política orçamental futura e na pressão das finanças públicas. A solução 
tem a vantagem de permitir um compromisso político e social que mini-
miza no futuro riscos de ruptura política e social. 

2ª Componente: criação de um novo sistema de pensões 
• A proposta de configuração de um novo sistema de pensões único per-
mitiria eliminar a parte da dívida implícita que vai para além das respon-
sabilidades com pensões das parcelas P1 e P2 porque, justamente, substitui 
planos de benefício definido, insuficientemente financiados, por planos de 
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contribuição definida cujos benefícios – as pensões de reforma – depen-
dem da acumulação das contribuições ao longo da vida activa e da evolu-
ção das variáveis-chave da economia e da demografia. 

• O novo sistema de pensões único faz parte de uma configuração glo-
bal mais alargada, a qual faz a separação da gestão das contingências de 
longo prazo – por exemplo, pensões de reforma – das contingências ime-
diatas – por exemplo, o desemprego e a doença. 

A autonomização da gestão destes dois grupos de prestações sociais 
tem a vantagem de fazer uma segregação de riscos, uma vez que estamos 
perante riscos de natureza diferente, com implicações distintas em ter-
mos de gestão técnica e gestão financeira, obedecendo a lógicas de cober-
tura e de financiamento diferentes. Esta segregação promove a eficiência 
e a transparência das contas, introduz gestão actuarial e financeira pró-
prias, contribui para impedir a subsidiação financeira cruzada dos riscos 
e melhora o controlo da geração de défices e dívidas.

• A arquitectura e o funcionamento do novo sistema de pensões único 
proposto obedecem aos seguintes princípios:

 • Garantia do Estado no domínio da solidariedade institucional obri-
gatória.

 • Matriz de regime público obrigatório e universal.
 • Substituição dos actuais planos de benefício definido (caracterís-

tica dos actuais sistemas de pensões) por planos de contribuição 
definida.

 • Regime de capitalização virtual em contas individuais. 
 • Sistema de repartição, sem perda de contribuições para financiar 

as pensões dos sistemas de pensões fechados e do novo sistema de 
pensões.

 • Introdução de uma cultura de poupança para a reforma e de res-
ponsabilidade individual.

 • Reforço da importância dos planos complementares de reforma de 
iniciativa colectiva/empresarial na formação da pensão de reforma 
global. 

• Devem ser acauteladas as situações particulares que decorrem de 
direitos formados pelos trabalhadores nos actuais sistemas de pensões. 
Terá que haver regimes transitórios para acautelar estas situações. Pode 
ser estudada a possibilidade de introduzir uma condição de opting out para 
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os trabalhadores ficarem ou saírem para o novo sistema, ponderando os 
direitos formados de forma distinta. 

• As contribuições continuam a financiar as pensões em pagamento, 
mantém-se o mecanismo de repartição clássico dos sistemas de redistribui-
ção. Com efeito, a viabilidade deste novo sistema de pensões não implica 
perda de contribuições. Trata-se de uma condição sine qua non, atendendo 
à impossibilidade de o País recorrer à emissão de dívida pública e à difi-
culdade de aumentar contribuições sociais e/ou impostos para repor as 
contribuições perdidas.

• A introdução de um tecto às contribuições poderia ser interessante 
para promover uma componente obrigatória de capitalização financeira 
complementar à capitalização virtual, mas tal revela-se difícil no actual 
ambiente de restrições económicas e orçamentais. 

Por outro lado, a elevada taxa contributiva (TSU) em vigor, quer do 
lado das entidades empregadoras quer do lado dos trabalhadores, a que 
se junta a elevada carga fiscal existente, deixa uma reduzida margem para 
qualquer agravamento. Nas actuais circunstâncias económicas e orçamen-
tais, agravar o esforço contributivo exigido para criar uma componente de 
capitalização financeira complementar à capitalização virtual é uma hipó-
tese de difícil viabilidade que, a acontecer, teria que excluir as entidades 
empregadoras de modo a não penalizar a competitividade.

A conjugação dos dois constrangimentos referidos deverá, no entanto, 
ser avaliada num trabalho de modulação do novo sistema.

• O novo sistema de pensões introduz uma mudança de paradigma 
importante: a formação da pensão não depende de uma fórmula pré-defi-
nida de cálculo da pensão, em que o número de anos de carreira contribu-
tiva é um factor determinante, mas passa a depender, em primeiro lugar, 
das contribuições acumuladas e da sua valorização ao longo da vida activa 
em função da economia.
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Desenvolvimento do novo sistema de pensões em três pilares

1º PILAR – público, obrigatório e universal, assegura uma pensão 
de reforma, ou seja, garante um rendimento de substituição por 
velhice, integra duas componentes.

1ª Componente – Regime de Capitalização Virtual em Contas Indi-
viduais 
• Financiado em regime de repartição, de contribuição definida, baseado 
em contas individuais que registam as contribuições do trabalhador ao 
longo da vida activa, revalorizadas a uma taxa de juro virtual que depende 
de parâmetros estruturais da economia, sendo o capital acumulado à data 
da reforma convertido numa pensão de reforma. 

Esta componente combina o mecanismo de repartição clássico dos sis-
temas de redistribuição com uma estrutura de contas individuais nocio-
nais e contribuição definida.

As pensões são função das contribuições efectuadas ao longo da vida 
activa, registadas em contas individuais abertas em nome de cada traba-
lhador, geridas em regime de capitalização virtual. 

As contribuições são efectuadas com base numa taxa contributiva cal-
culada actuarialmente para um determinado nível de pensão de reforma. 
Esta taxa contributiva é definida para todos os trabalhadores por conta de 
outrem e trabalhadores independentes. O esforço contributivo, no caso 
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dos trabalhadores por conta de outrem, é repartido entre estes e as suas 
entidades empregadoras. 

• A pensão resulta da acumulação de contribuições definidas durante o 
ciclo de vida activa e da sua conversão numa renda vitalícia à idade da reforma 
que tem em consideração a longevidade e o equilíbrio de longo prazo entre 
os activos (contribuições) e os passivos (responsabilidades com pensões). 

No cálculo da renda vitalícia são considerados dois factores, a longevi-
dade à data da reforma e a taxa de juro interna do sistema:

 i) A incorporação do efeito da longevidade visa reflectir no valor da 
pensão o maior ou menor número de anos do seu pagamento. 

 ii) A incorporação de uma taxa de juro interna do sistema – que 
depende dos fundamentos estruturais do sistema (por exemplo, 
evolução do rácio contribuintes/pensionistas, rácio contribuições/
pensões) – visa assegurar o seu equilíbrio de longo prazo e a manu-
tenção da taxa contributiva entre gerações, garantindo, assim, a 
equidade do esfoço contributivo ao longo do tempo. 

Como funcionam as contas individuais em regime de capitalização 
virtual

 • Cada trabalhador tem uma conta individual em seu nome.
 • As contribuições do trabalhador e da sua entidade empregadora 

são registadas nesta conta durante toda a sua vida de trabalho.
 • As contribuições são capitalizadas a uma taxa de juro virtual, deter-

minada com base em parâmetros estruturais da economia, como 
por exemplo a taxa de crescimento real do PIB ou a taxa de cresci-
mento real das contribuições para o sistema de pensões.

 • O capital nocional constituído pelas contribuições e pelos juros 
vencidos é virtual, isto é, existe apenas sob a forma de registo con-
tabilístico porque as contribuições liquidadas em cada momento 
continuam a financiar as pensões em pagamento.

 • À data da reforma, o capital nocional acumulado, registado na conta 
individual, é convertido numa renda vitalícia, isto é, numa pensão.

 • Quanto mais tempo o trabalhador se mantiver no mercado e mais 
contribuições fizer na sua conta individual e melhor for o desem-
penho da economia, maior será o capital acumulado e, consequen-
temente, maior será a pensão de reforma a receber.
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• O sistema deve incorporar, desde o início da sua criação, um meca-
nismo de ajustamento automático do equilíbrio financeiro de longo prazo 
que visa impedir a formação de défices financeiros futuros e garantir a 
equidade da distribuição dos custos e benefícios entre gerações. 

Trata-se de um mecanismo de ajustamento de equilíbrio de sustentabi-
lidade – financeira e social – endógeno ao próprio sistema, que passa por 
anualmente corrigir a valorização das contribuições das contas individuais 
e actualizar as pensões em função do grau de cobertura das responsabi-
lidades – pensões em pagamento e pensões em formação – pelos activos 
totais – contribuições, valorização e reservas financeiras. 

• A actualização das pensões pode obedecer a uma estrutura com 
regras variáveis quanto à amplitude dos aumentos e das reduções, fixando 
limites superiores e inferiores ou bandas de flutuação e níveis de consti-
tuição de reservas financeiras para acomodar variações.

O equilíbrio de longo prazo deve ser um objectivo central, devendo pre-
valecer, como regra, sobre os efeitos de curto prazo na despesa fiscal/social.

As fórmulas dos mecanismos financeiros do sistema, como é o meca-
nismo da taxa de juro de valorização das contribuições e o mecanismo de 
ajustamento de equilíbrio de sustentabilidade, devem ser previamente 
definidas. A sua aplicação deve ser independente de decisões do poder 
político, de modo a conferir credibilidade e segurança ao sistema e garan-
tir, consequentemente, a equidade intergeracional. 

2ª Componente – Pensão de Solidariedade 
• Financiada pelos impostos, garante, através da atribuição de uma pensão 
de solidariedade, um rendimento mínimo de substituição do rendimento 
do trabalho, em situações de insuficiência de carreira, calculada pela dife-
rença entre o rendimento mínimo de substituição e a pensão de reforma 
obtida na componente contributiva do regime público.

Este mecanismo de solidariedade e de redistribuição do rendimento 
visa proteger na velhice os trabalhadores com carreiras insuficientes, atri-
buindo-lhes um complemento para o rendimento mínimo de substituição. 
Este complemento é calculado, tendo em conta as contribuições acumu-
ladas à data da reforma no regime de repartição (capitalização virtual). 
A sua atribuição é realizada mediante a verificação de uma “condição de 
recursos”.
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A atribuição da pensão de solidariedade é universal, ou seja, são elegí-
veis os trabalhadores cujas carreiras contributivas não permitam atingir 
o rendimento mínimo de substituição. 

• O valor do rendimento mínimo de substituição é uma decisão polí-
tica que deve atender a um mínimo de bem-estar digno, à necessidade de 
não incentivar carreiras insuficientes, ao desenho da “condição de recur-
sos” e à capacidade financeira do Estado.

A obrigatoriedade da verificação da “condição de recursos” destina-se 
a assegurar que a pensão de solidariedade só é atribuída aos pensionistas 
que vivem numa situação de comprovada carência económica. A pensão 
de solidariedade faz parte da função redistribuição da Segurança Social 
financiada pelos impostos e, como tal, deve estar sujeita à regra da verifi-
cação de uma “condição de recursos”, como aliás deveria ser a regra a apli-
car a todos os outros apoios sociais com fins redistributivos. Uma tal regra 
deveria estar vertida na lei como obrigatória.

2º PILAR e 3º PILAR, Regimes Complementares Privados

• O 2º Pilar e o 3º Pilar são complementares privados – um de inicia-
tiva colectiva e outro de iniciativa individual – porque complementam a 
pensão pública de reforma através da capitalização de poupança privada 
canalizada para produtos orientados para a reforma.

Podem ser administrados por entidades públicas ou privadas, nome-
adamente de natureza mutualista, autorizadas a gerir instrumentos de 
capitalização de poupança para a reforma (fundos de pensões, planos de 
poupança para a reforma (PPR), seguros de vida, seguros de capitalização, 
etc.), sujeitas a supervisão.

No novo sistema de pensões os regimes complementares privados 
devem assumir um maior peso na formação da pensão de reforma global. 
A adequação das pensões passa por uma maior partilha de risco e respon-
sabilidades entre os trabalhadores, as empresas e o Estado. 

Mantendo o pilar público – o 1º Pilar – como a principal fonte de finan-
ciamento da pensão de reforma – o 2º Pilar e o 3º Pilar ganham impor-
tância ao contribuírem para melhorar a pensão de reforma global e por 
permitirem captar poupança de longo prazo para a economia e aliviar a 
despesa pública. 
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• No Acordo da Concertação Social obtido no âmbito da reforma de 
2007 constavam os objectivos de “aprofundamento dos benefícios fiscais às 
poupanças de base profissional, particularmente o reforço dos benefícios aos planos 
resultantes da negociação colectiva que garantam os direitos individuais de cada tra-
balhador.” No Acordo também se pode ler que “Verifica-se, contudo, a neces-
sidade de reforçar o quadro de mecanismos de poupança individual existentes, com 
vista, designadamente, ao alargamento das possibilidades de compensação do efeito 
do Factor de Sustentabilidade.” 

A promoção dos mecanismos complementares colectivos ou individuais 
de natureza privada previstos no Acordo não foi, até hoje, regulamentada.

• A componente de poupança privada para a reforma deve ser acompa-
nhada de uma gestão financeira prudente e de mecanismos que permitam 
atenuar e alisar o risco individual numa janela temporal intergeracional e 
assim proteger os níveis das pensões da volatilidade dos mercados de capi-
tais. A intervenção do Estado, através de funções regulatórias e de super-
visão da gestão dos riscos, assume aqui um papel importante.

• O desenvolvimento dos regimes complementares privados exige uma 
mudança de políticas públicas:

 • Políticas regulatórias imbuídas de uma visão estruturante e facilita-
dora do papel fundamental dos pilares de poupança complementar 
para a reforma.

 • Políticas fiscais estáveis e previsíveis.
 • Políticas activas de incentivo à poupança para a reforma. 
 • Políticas intertemporalmente consistentes.

2º PILAR – privado, de iniciativa colectiva/empresarial voluntária, 
de contribuição definida, gerido em capitalização financeira, sendo 
o capital acumulado à data da reforma convertido numa pensão que 
complementa a pensão pública. 

Os regimes complementares de iniciativa colectiva/empresarial são 
regimes de instituição facultativa a favor de um grupo determinado de 
trabalhadores, integrando os regimes profissionais complementares. São 
promovidos por uma empresa ou por um grupo de empresas ou por outras 
entidades empregadoras de um sector profissional e são financiados pela 
combinação de contribuições das empresas e dos trabalhadores.
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O 2º Pilar baseia-se essencialmente em fundos de pensões, no âmbito 
de uma relação laboral.

3º PILAR – privado, de iniciativa individual voluntária, gerido em 
capitalização financeira, sendo o capital acumulado à data da reforma 
convertido numa pensão que complementa a pensão pública. 

Os regimes complementares de iniciativa individual são de instituição 
facultativa e de adesão voluntária.

O 3º Pilar baseia-se em instrumentos como os PPR, fundos de pensões 
ou seguros de capitalização. 

As vantagens do novo sistema de pensões 
• O regime de capitalização virtual em contas individuais apresenta diver-
sos benefícios, quer ao nível dos incentivos ao esforço contributivo, quer ao 
nível dos mecanismos sistémicos de ajustamento dos riscos em presença 
– demográficos e económicos – com implicações importantes na parti-
lha de riscos e responsabilidades por entre os participantes do sistema e 
com efeitos, igualmente importantes, no funcionamento da economia e 
do mercado de trabalho. 

O novo sistema de pensões apresenta as seguintes vantagens:

 • Melhora a combinação de poupança pública, poupança privada e 
solidariedade, a partilha de riscos e responsabilidades por entre tra-
balhadores, empresas e Estado, sendo o peso de cada componente 
determinado por opções políticas.

 • Reforça o princípio da contributividade, os trabalhadores são recom-
pensados por mais contribuições que fazem para o sistema, cada 
euro conta para a formação da pensão.

 • Encoraja as pessoas a pouparem para a reforma.
 • Ganha em transparência a relação que se estabelece entre os contri-

buintes e o sistema, através das contas individuais que são um impor-
tante instrumento de gestão contributiva e de gestão da pensão.

 • Incentiva à participação formal no mercado de trabalho e à decla-
ração de rendimentos para efeitos contributivos.

 • Melhora a ligação entre o financiamento e as condições de reforma 
e o desempenho da economia.
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 • Combate a evasão contributiva e, consequentemente, previne os 
custos futuros com prestações sociais com fins redistributivos de 
apoio a pensionistas em situação de carência económica.

 • Flexibiliza as decisões de reforma e facilita soluções de “phaising 
out” para a reforma, designadamente a reforma gradual e a reforma 
parcial.

 • Imuniza défices financeiros de longo prazo.
 • Garante a equidade entre gerações e favorece a coesão social.
 • Reduz a arbitrariedade política na fixação das regras dos benefícios, 

ou seja, mitiga o risco político.
 • Obriga os governos a fazerem a gestão actuarial e a gestão finan-

ceira do sistema, é um contributo para alterar o actual quadro ins-
titucional de governança dos sistemas de pensões.

Reforma do Modelo de Comunicação das Pensões

• É patente a necessidade de uma mudança vigorosa nas políticas públi-
cas de comunicação e informação das pensões. Para além da dimensão jurí-
dica do dever de informar e do direito a estar informado, é necessária uma 
nova relação de comunicação entre o Estado e os beneficiários dos sistemas 
de pensões, pautada por objectivos de informar, de investir na educação 
financeira e de promover uma cultura de poupança e de responsabilidade 
individual e colectiva. A acessibilidade, a proximidade e os conteúdos em 
linguagem descodificada e de fácil apreensão são elementos que devem 
estar presentes no desenho do modelo de comunicação e informação.

A informação só tem valor quando o destinatário a compreende. A falta 
de informação ou o excesso dela são problemas crónicos. É hoje o que se 
passa nos sistemas públicos de pensões que não estão a cumprir com o 
dever de esclarecer e informar. A complexidade legislativa e operacional – 
um traço marcante dos sistemas públicos de pensões – dificulta o trabalho 
de quem tem de informar e de quem deve estar informado. Também aqui se 
impunha contenção na produção legislativa e simplificação regulamentar.

As pessoas, para tomarem decisões racionais, necessitam de ter infor-
mação detalhada e de a compreender. É uma responsabilidade do Estado 
disponibilizar informação com o triplo objectivo de alertar as pessoas para 
as suas responsabilidades, de as informar sobre as opções que têm pela 
frente e de as avisar sobre novas medidas políticas.
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• A Europa enfrenta uma crise de falta de cultura financeira, com 
milhões de pessoas que não têm conhecimentos básicos sobre os siste-
mas de pensões e sobre poupança e investimentos. A literacia financeira 
é hoje um elemento essencial para melhorar os níveis de inclusão econó-
mica, social e financeira. São por isso necessárias políticas públicas desti-
nadas a melhorar a cultura financeira das pessoas. 

A “Caderneta de Aforro para a Reforma”
• A gestão pública das pensões deve ter uma função educativa, informa-
tiva e pedagógica e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de 
responsabilidade individual no sentido de os cidadãos se envolverem de 
forma responsável na construção da sua pensão, contribuindo financeira-
mente e fiscalizando o Estado. Neste sentido, de entre os instrumentos a 
utilizar destaca-se a criação da Caderneta de Aforro para a Reforma.

• É fundamental que cada beneficiário disponha de uma posição glo-
bal integrada da sua pensão de reforma, reunindo as parcelas das pensões 
do sistema público pelo qual o beneficiário está abrangido e as parcelas 
da poupança privada constituída através dos sistemas complementares 
privados.

Características e funções da Caderneta de Aforro para a Reforma
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Financeirização e Segurança Social1
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1. Introdução
O envelhecimento da população e subsequente pressão financeira sobre 
os sistemas Segurança Social têm servido de mote, um pouco por toda a 
Europa, para reformas que procuram controlar os gastos públicos (Dixon e 
Sorsa, 2009; Ebbinghaus, 2015). Os sistemas de repartição têm sido, assim, 
alvo de mudanças que erodem o valor futuro das pensões pagas pelos sis-
temas públicos e promovem a responsabilização individual pelo seu ren-
dimento futuro através da aquisição voluntária de produtos financeiros, 
mobilizando e investindo a poupança individual nos mercados financei-
ros. Produtos como seguros de vida e fundos de pensões têm ganho peso 
nos balanços das famílias europeias, confirmando a natureza internacio-
nal destas tendências. O progressivo envolvimento das famílias com os 
mercados financeiros enquanto detentoras de activos denota pois que a 
financeirização das famílias não tem sido só feita através do seu endivida-
mento, característica mais notória e notada pela literatura.

Este capítulo procura escrutinar as transformações ocorridas em Por-
tugal no campo das pensões, enquadrando-as através das especificidades 

1 Este texto é um versão resumida e revista de um capítulo do livro Financeirização do 
Capitalismo em Portugal, Ed. Actual, 2016.
2 Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; Investigador 
do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
3 Investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
4 Investigador pós-doutoral do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. 
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nacionais do processo de financeirização da economia, tido como semi-
-periférico (Lapavitsas, 2013; Rodrigues et al., 2016). O sistema de provi-
são de pensões no nosso país tem vindo a ser atravessado por mudanças 
intensas nos últimos anos, em linha com tendências fortes promovidas 
por políticas europeias e mundiais. Esta tendência internacional come-
çou a manifestar-se nacionalmente ainda antes do programa de ajusta-
mento de 2011, tendo tido na reforma de 2007 um dos seus marcos. Maria 
Clara Murteira tem chamado a atenção para a lógica destas reformas ditas 
paramétricas, mas com efeitos paradigmáticos e que terão de ser escru-
tinados: trata-se de promover a progressiva redução do valor das pensões 
do sistema público, contendo a despesa, ao mesmo tempo que a lógica de 
arrecadação de receitas também vai sendo modificada (Murteira, 2011, 
2013). Estas modificações, em articulação com um permanente discurso 
legitimador, centrado na ameaça que impenderia estruturalmente sobre 
as pensões, alimentam uma crescente desconfiança em relação ao sistema 
público. Estaria assim criada uma oportunidade para os esquemas privados 
poderem continuar a prosperar entre os segmentos mais abonados e poli-
ticamente influentes da sociedade portuguesa. Este processo configuraria 
uma privatização furtiva, que muito poderia contribuir para dar um novo 
fôlego a um sistema financeiro carente de renovadas fontes de negócio. 
No entanto, como veremos, a financeirização das pensões encontra obs-
táculos de monta, devido à estrutura socioeconómica nacional e às difi-
culdades económicas continuadas, que de resto poderá aprofundar. Esta 
é uma das hipóteses deste capítulo: a crise induzida no sistema público 
de pensões oferece uma oportunidade, ainda que confinada, a um sistema 
financeirizado inviável.

2. Tendências internacionais
Na época da financeirização, entendida em sentido lato como o aumento 
do peso na economia dos mercados, agentes e motivos financeiros (Epstein, 
2005), a relação dos indivíduos com o sistema financeiro aprofundou-se 
por via do recurso ao crédito, e correspondente acumulação de dívidas, 
mas também por via da crescente aquisição e posse de ativos financeiros, 
uma das componentes essenciais da riqueza das famílias onde se destacam 
também os ativos imobiliários. Esta última tendência ocorreu cada vez mais 
através da canalização das poupanças, em geral oriundas de rendimentos 
salariais, para fundos de pensões, seguros e outras aplicações financeiras, 



FINANCEIRIZAÇÃO E SEGURANÇA SOCIAL

97

com vista a garantir um rendimento no futuro, sobretudo para efeitos de 
reforma, seja esta complementar ou não a outras fontes. 

Este tipo de envolvimento das famílias com o sector financeiro foi mate-
rialmente estimulado, entre o início da década de oitenta e as vésperas da 
última grande crise financeira, por processos de privatização parcial ou 
total da segurança social. À medida que os sistemas públicos de reparti-
ção foram sendo substituídos, total ou parcialmente, por sistemas privados 
por capitalização em várias partes do mundo desenvolvido e em vias de 
desenvolvimento, a finança privada foi assumindo uma importância cres-
cente na provisão de pensões, constituindo-se como parte integrante de 
um novo modelo de provisão (Orenstein, 2011). 

Embora estes processos de privatização tenham tido uma dimensão glo-
bal, é apenas em alguns dos países mais desenvolvidos, particularmente 
nos anglo-saxónicos, que os sistemas privados de pensões por capitaliza-
ção assumem maior relevância. De facto, em 2013, os fundos de pensões 
encontram-se concentrados em três dos países mais ricos integrados na 
OCDE: 56.3% destes são Norte-americanos, 10.8% são Britânicos e 5.9% 
Australianos (OCDE, 2014). Não se julgue, no entanto, que este fenómeno 
é puramente oriundo do mais financeirizado capitalismo anglo-saxónico, 
já que a quase totalidade dos países da UE assistiu de forma consistente 
a um crescimento do peso dos fundos de pensões e dos seguros de vida 
relativamente ao Produto Interno Bruto (PIB) (Figura 1).

Figura 1 – Fundos de pensões e seguros de vida das famílias, 
1995 versus 2015 (Eurostat, % do PIB) 
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Constituindo-se como principais investidores nos mercados financei-
ros e detendo, em 2013, 26.7% de todos os ativos financeiros (ações de 
empresas, títulos de dívida pública e privada, depósitos, etc.), os fundos 
de pensões e outros investidores institucionais beneficiam de uma posi-
ção de enorme poder. A busca por parte destes agentes de rendibilidades 
elevadas no curto prazo, associada à necessidade manter carteiras diversi-
ficadas e líquidas, ou seja, facilmente reversíveis, torna-os promotores de 
uma cultura financeira muito agressiva. 

A tendência internacional para o aumento do peso das pensões privadas 
por capitalização foi ideologicamente suportada por algumas das princi-
pais organizações internacionais, veiculando os diagnósticos e as prescri-
ções da economia convencional de matriz neoliberal, onde se destacou, 
pelo seu papel pioneiro, o Banco Mundial. Através do seu famoso relatório 
sobre pensões de 1994, esta organização marcou o debate internacional 
sobre segurança social neste período com a sua formulação de um sistema 
de provisão de pensões de reforma organizado idealmente em três pila-
res: um pilar público obrigatório, com funções redistributivas limitadas, 
assente no combate à pobreza numa lógica de pensão de subsistência; um 
segundo pilar, igualmente obrigatório, de base individual ou profissional, 
gerido por privados numa lógica de mercado; e, finalmente, um terceiro 
pilar, voluntário, também assente na poupança privada e na capitalização 
(Banco Mundial, 1994). 

Este modelo reduz a esfera da provisão pública para promover um sis-
tema privado, onde a acumulação de ativos financeiros, numa lógica patri-
monial, garantiria o essencial dos rendimentos aquando da reforma numa 
relação estreita com as contribuições individuais ao longo da carreira (Mur-
teira, 2011). Pressupõe que os mercados financeiros liberalizados garantem 
uma afetação eficiente de recursos e estão em melhores condições para 
gerirem os mais variados riscos sociais, nomeadamente os demográficos, 
pelo incentivo que dariam à poupança e ao investimento, contribuindo, 
por esta via, para níveis mais elevados de crescimento económico. O argu-
mento da mobilização da poupança e o seu contributo para o crescimento 
económico foi particularmente acolhido nos países em vias de desenvolvi-
mento e nos países do leste europeu na década de 1990, num contexto de 
enorme escassez de capital e pressão por parte das principais instituições 
internacionais no quadro dos programas de ajustamento estrutural em  
curso.
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Para lá das funções assistencialistas, que não deixariam de garantir uma 
pensão de subsistência, considerava-se que o sistema público de pensões 
numa lógica de repartição, baseada na solidariedade intergeracional, seria 
não só insustentável do ponto de vista financeiro, mas também indutor de 
ineficiência económica e de iniquidade social. Desincentivaria a poupança, 
sobrecarregando fiscalmente trabalhadores e empresas, distorceria e tolhe-
ria o mercado de trabalho e de capitais, representando um fardo para as 
gerações mais jovens já que estas teriam de garantir o financiamento das 
pensões de uma população inativa cada vez mais numerosa, sendo cada 
vez mais duvidosa a possibilidade de virem a beneficiar de idêntica soli-
dariedade no futuro. 

Esta posição favorável à privatização do sistema de provisão de pen-
sões é partilhada por outras instituições internacionais para lá do Banco 
Mundial, incluindo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a OCDE ou 
mesmo a Comissão Europeia (CE), que também se constituíram como for-
ças relevantes para a transmissão ideológica inerente a estes processos de 
transformação institucional (Santos e Teles, 2014). 

Particularmente interessante neste contexto internacional tem sido a 
experiência europeia, não só por estarmos perante os sistemas de provi-
são pública de pensões mais robustos a nível mundial, no quadro de Esta-
dos Providência, mas também porque a União Europeia é a experiência 
de integração internacional mais intensa. 

Aparentemente, a integração europeia tem uma relação ténue com os 
sistemas de provisão de pensões dos diferentes países, de resto bastante 
heterogéneos no seu desenho. No entanto, a reforma dos sistemas de pen-
sões tem sido um tema recorrente nos debates de política económica à 
escala europeia desde os anos noventa, onde o diagnóstico da “euro-escle-
rose” pode ser visto como a tradução continental da visão do chamado 
“Consenso de Washington”, de que a influente posição do Banco Mun-
dial, já referida, é parte. Tratava-se aqui de identificar o elevado peso das 
contribuições sociais como um dos fatores que estaria a tolher a compe-
titividade das economias nacionais europeias num contexto de globaliza-
ção crescente. 

A oportunidade institucional para introduzir novas reformas foi crucial-
mente reforçada com o aprofundamento do processo de integração eco-
nómica através da criação da União Económica e Monetária instituída em 
Maastricht. A perda de instrumentos de política económica por parte dos 
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Estados, quer diretamente por via do caminho para a moeda única, quer 
indiretamente por via dos limites orçamentais e de dívida impostos para 
gerir este processo de integração no quadro do Pacto de Estabilidade de 
Crescimento, gerou um quadro de regulação dita assimétrica (Holman, 
2004). Se, por um lado, a União Europeia, em geral, e a Zona Euro, em 
particular, tornaram-se num grande mercado único com livre circulação 
de pessoas, bens e capitais, por outro lado, este processo cavou ainda mais 
as diferenças entre os estados-membros através de uma forte pressão sobre 
os seus já fragmentados quadros regulamentares, quer seja ao nível dos 
regimes fiscais, da legislação laboral ou da segurança social.

Esta regulação assimétrica cruza-se com um discurso e com um con-
junto de prescrições de política, oriundos das instituições europeias, que 
têm sistematicamente transformado direitos laborais e sociais em vari-
áveis de ajustamento. O ímpeto reformista europeu no campo da segu-
rança social teve no Conselho Europeu de 2001, em Gotemburgo, um 
dos seus momentos fundadores, onde a necessidade de uma abordagem 
sistémica ao problema do envelhecimento da população foi sublinhada. 
A sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões e a sua adequabi-
lidade a uma sociedade em mudança passam a ser os principais objetivos 
de um “método aberto de coordenação” com objetivos e mecanismos de 
supervisão comuns, mas de implementação nacional diferenciada, dados 
os diferentes sistemas em presença. De facto, a provisão de pensões varia 
consideravelmente na UE, indo desde sistemas ditos liberais e de mercado, 
como acontece no Reino Unido, Holanda e vários países da Europa Cen-
tral e de Leste, onde o fundamental das pensões já depende de esquemas 
privados, até aos sistemas da Europa do Sul, ainda dominados por sistema 
públicos operando numa lógica repartição (ditos Pay-As-You-Go) (Chur-
chill, 2014).

Entretanto, o primeiro “Relatório Conjunto sobre Pensões Adequadas 
e Sustentáveis” vincava um diagnóstico pouco abonatório no que toca aos 
sistemas públicos de segurança social, considerando os “desafios finan-
ceiros como a principal força motora para as reformas” (CE, 2003: 9). Em 
2006, num relatório de síntese, reconhecendo-se o progresso atingido 
desde 2003, reforça-se a necessidade de desenvolver esquemas privados que 
complementem ou substituam parcialmente o sistema público (CE, 2006). 

Neste contexto, o discurso sobre as reformas paramétricas complementa 
esta última injunção. As reformas ditas paramétricas, ou seja, as reformas 
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que consistem em ajustamentos mais ou menos graduais na fórmula que 
liga as contribuições aos benefícios, têm consistido em três grandes linhas: 
(1) maior aproximação entre as contribuições feitas ao longo da vida ativa 
e a pensão recebida; (2) aumento da idade de reforma e remoção dos even-
tuais incentivos existentes para a antecipação da reforma; (3) adoção de 
mecanismos automáticos de ajustamento do valor das pensões, tais como 
(a) a inclusão de parâmetros demográficos e/ou económicos no cálculo da 
primeira pensão; (b) a mudança dos mecanismos de indexação da pensão 
ao longo do tempo. Articulada com as reformas paramétricas está a pro-
moção de esquemas privados, de contribuição definida, voluntários ou 
não, dependendo da natureza do sistema de pensões. 

O efeito paradigmático destas reformas é reconhecido pela própria 
Comissão Europeia: “a sustentabilidade dos sistemas públicos de pensões 
dos Estados-Membros tem sido, de forma significativa, conseguido através 
de reduções da sua adequabilidade” (CE, 2012: 10), reconhecendo que os 
pensionistas “terão de arcar com parte considerável dos riscos individuais 
e sistémicos das suas futuras pensões” (CE, 2012: 34). 

A degradação dos sistemas de provisão pública de pensões natural-
mente ajuda a gerar uma procura por esquemas privados. Como a própria 
Comissão Europeia (2015: 94) recentemente afirma no seu relatório sobre 
o envelhecimento da população: 

(1) tornou-se prática comum em vários Estados-membros a deslocação 
das poupanças destinadas às pensões do primeiro pilar para o segundo e ter-
ceiro (…); (2) as pessoas são encorajadas a começarem a poupar individual-
mente para a sua reforma, de maneira a que parte do seu rendimento futuro 
seja fruto dos seus activos acumulados; (3) estando cada vez mais conscien-
tes da diminuição das taxas de substituição, as pessoas podem vir a prolon-
gar o seu período de vida activo e as suas contribuições de forma a aumentar 
as suas pensões futuras. 

No entanto, organizar a passagem direta de regimes públicos de repar-
tição para regimes privados de capitalização financeira, nomeadamente 
através do plafonamento de contribuições obrigatórias e pensões futuras, 
é reconhecidamente difícil. Para lá das dificuldades políticas em promo-
ver o processo de privatização dos sistemas de pensões, há que ter ainda 
em consideração os custos financeiros que são avultados. No período de 
transição, o Estado teria de arcar com a despesa das pensões sem a receita 
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das contribuições, agora destinadas aos mercados financeiros. Dadas as 
restrições ao endividamento, no contexto europeu, tal via encontrava-se 
fechada. Optou-se então por uma privatização furtiva, diluída no tempo, 
e baseada nos mecanismos discursivos e materiais atrás expostos. 

Os programas de ajustamento desenhados para as periferias europeias 
pela CE, o Banco Central Europeu (BCE) e o FMI permitem-nos, como o 
caso português ilustra, confirmar a natureza da integração europeia no que 
à financeirização do sistema de pensões diz respeito. De facto, as políticas 
impostas, combinando austeridade orçamental e “reformas estruturais” 
atingiram os sistemas públicos de pensões de forma aberta e severa, já que 
esta é uma das principais fontes de despesa pública dos Estados-membros.

2. Tendências nacionais
O sistema de provisão de pensões de velhice é a principal componente do 
sistema público de segurança social nacional. Este sistema é uma das prin-
cipais conquistas institucionais da revolução democrática do 25 de Abril. 
Em contraste com um regime subdesenvolvido e segmentado de seguros 
sociais, que não só não era capaz de garantir prestações adequadas como 
excluía vastos grupos da população, a Segurança Social é consagrada, no 
artigo 63º da Constituição da República Portuguesa de 1976, um direito 
social de pendor universal, uma vez que “todos têm direito à Segurança 
Social”. Esta inscrição legal, fruto da natureza revolucionária e socializante 
da transição democrática, deixou um legado progressista para os governos 
futuros, que teriam de integrar nas suas estratégias políticas a construção 
do Estado Providência (Chuliá e Asensio, 2007). 

Assim, a Lei de Bases da Segurança Social consolida, dez anos depois da 
Revolução, em 1984, um consenso democrático para a efetivação dos direi-
tos sociais. No que concerne às pensões, efetua-se um esforço democrático 
de progressiva institucionalização de um sistema previdencial público e 
obrigatório, assente numa lógica de repartição de benefício definido, vigo-
rando, entre outros, um regime geral para os trabalhadores do sector pri-
vado e um sistema específico, um pouco mais generoso até certa altura, 
para os trabalhadores do sector público, a chamada Caixa Geral de Apo-
sentações. Isto significou, em geral, que as pensões em pagamento seriam 
financiadas por contribuições de trabalhadores e de patrões no regime con-
tributivo e por transferências do Orçamento de Estado para um regime 
não-contributivo dirigido aos que não tinham tido a oportunidade de efe-
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tuar contribuições, funcionando assim o sistema numa lógica de solida-
riedade social intrageracional e intergeracional. 

O alinhamento da sabedoria convencional sobre pensões com as tendên-
cias internacionais de matriz neoliberal começa a estar patente na consti-
tuição, em 1996, de uma Comissão encarregue de redigir um Livro Branco 
da Segurança Social com propostas de reforma substancial. As suas reco-
mendações, que não reúnem o consenso de todos os membros, apontam 
(no livro verde) para alterações de natureza claramente paradigmática, em 
linha com o esforço para incrementar o papel dos mercados financeiros na 
provisão de pensões, introduzindo-se o plafonamento e propondo-se uma 
segunda pensão complementar, mas obrigatória, para rendimentos acima 
de cinco salários mínimos, em regime de capitalização de contribuição 
definida, eventualmente gerida por privados e eventualmente extensível 
a todos os beneficiários em regime de plafonamento vertical (MTS, 1998: 
230). Estas propostas merecem viva contestação fora da Comissão e den-
tro dela. Aí uma minoria vocal, liderada por Boaventura de Sousa Santos, 
elabora uma visão alternativa (Santos e Ferreira, 1998), que recusa tanto 
o diagnóstico catastrofista da maioria sobre a sustentabilidade do sistema 
público, como a ideologia neoliberal subjacente à proposta de promoção 
de um regime de capitalização na lógica dos pilares do Banco Mundial.

Em 2000, é aprovada uma nova Lei de Bases da Segurança Social, onde 
estas propostas maioritárias e mais contestadas de alteração paradigmá-
tica não têm cabal acolhimento, embora se admita a possibilidade futura 
do plafonamento, se reconheça a importância da “capitalização pública de 
estabilização”, por via da ação de um fundo de reserva entretanto criado e 
financiado com uma parcela das cotizações laborais, ou a importância de 
estimular regimes complementares de capitalização pública ou privada de 
natureza voluntária. A natureza contestada do processo de reforma indica-
-nos como as tendências internacionais não se transmitem mecânica e 
automaticamente aos vários contextos nacionais, mas se adaptam aos inte-
resses e ações dos diferentes agentes presentes neste sistema de provisão 
(pensionistas, sindicatos, sistema financeiro, administração central, etc.).

Entretanto, em 2002, é aprovada uma nova Lei de Bases, num impulso 
de mudança que coloca simbolicamente o sistema dito complementar de 
capitalização dentro do sistema de segurança social. Este caminho de 
mudança terá um marco material considerado fundamental, por apoian-
tes e críticos do sistema público de provisão de pensões, na reforma de 
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2006-2007, culminando numa nova de Lei de Bases, em 2007. Esta reforma 
é claramente o produto da influência das instituições europeias, dos seus 
diagnósticos e das suas recomendações num contexto de uma intrusão 
cada vez maior na condução das políticas públicas, destinada a transfor-
mar o sistema de provisão de pensões numa das variáveis de ajustamento 
das economias europeias. No caso português, esta reforma é precedida de 
um diagnóstico, efetuado pela Comissão Europeia, muito pessimista sobre 
o sistema público de pensões, sendo Portugal classificado como um dos 
países com uma trajetória de crescimento dito insustentável das pensões 
nas próximas décadas (CE, 2006). 

Em linha com as reformas recomendadas, o governo procede a várias 
modificações, entre as quais se destacam as seguintes: (1) introdução de um 
“fator de sustentabilidade”, que reduz a pensão à medida que a esperança 
de vida aumenta; (2) aceleração da transição para a fórmula de cálculo de 
pensões que tem em conta toda a carreira contributiva; (3) desindexação 
das pensões à evolução do salário mínimo, criando-se um “Indexante de 
Apoios Sociais” que só garante o poder de compra das pensões mais bai-
xas, sendo que a manutenção do valor real das restantes pensões passa a 
estar dependente de certos níveis de crescimento económico. 

Os apoiantes desta reforma, comprometidos com a defesa do sistema 
público, sublinham os efeitos de sustentabilidade financeira e, baseados 
em dados da Comissão Europeia (2012), elogiam o facto de Portugal, entre 
2010 e 2060, ser, previsivelmente, dos países da OCDE onde a despesa com 
pensões menos cresce (0.2%), o que colocaria as pensões, em percentagem 
do PIB, em linha com a média lá para 2060 (Mendes e Albuquerque, 2014). 
No entanto, isto implica um claro sacrifício do nível de vida dos pensio-
nistas, já que graças a esta reforma Portugal é um dos países onde a taxa 
de substituição mais iria cair, passando de perto de 90% para 53%, numa 
tendência que provavelmente não cessará de se aprofundar (Mendes, 2011). 

Isto confirma a análise crítica de Murteira (2011, 2013), segundo a qual 
toda a reforma foi orientada por critérios financeiros estreitos, no qua-
dro das prioridades europeias sobre as finanças públicas, sacrificando os 
rendimentos dos pensionistas dependentes da provisão pública, fazendo-
-os divergir dos do resto da sociedade e acabando com a lógica de salário 
indireto que era um dos pilares filosóficos do sistema. A transformação da 
pensão numa das variáveis de ajustamento duma economia com uma tra-
jetória cada vez mais medíocre é confirmada pela crise económica a partir 
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de 2008 e pelas políticas de austeridade severa no quadro do memorando 
assinado com troika, a partir de 2011.

3. Um sector financeiro em expansão
Se as políticas públicas no que toca à Segurança Social têm sido marcadas, 
desde os anos noventa, por um recuo em nome da contenção das despesas, 
o contrário parece aplicar-se, desde os anos oitenta, à construção política 
de um mercado privado de pensões. De facto, como sublinham Chuliá e 
Asensio (2006), desde 1984 que a Lei de Bases prevê, sob a designação de 
“iniciativas individuais”, a existência de esquemas ditos complementares. 
Embora a articulação destes com a provisão pública estivesse longe de estar 
clara, a verdade é que desde 1985 que os sucessivos governos têm vindo a 
promovê-los no quadro da financeirização da economia portuguesa que 
se começa a encetar nesta altura. 

Podemos então dizer que a emergência de fundos de pensões e segu-
ros de vida em Portugal acompanhou desde cedo os esforços de liberali-
zação financeira encetados em meados dos anos oitenta. A sua existência 
foi inicialmente prevista através do Decreto- Lei nº 325/85, limitado aos 
fundos geridos por companhias de seguros (o chamado ramo “vida”). O 
seu campo foi rapidamente alargado, em 1986, com a possibilidade de 
criação de sociedades gestoras de fundos de pensões (Garcia, 2003). Sur-
gem, em 1989, os planos de poupança reforma (PPR) e os fundos de pou-
pança reforma associados, promovidos pelo Estado pela via fiscal, através 
de deduções no Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS), 
no primeiro caso, e de isenção de Imposto sobre Rendimentos de Pessoas 
Coletivas (IRC), no segundo caso. Embora o seu crescimento inicial tenha 
sido espetacular – entre 1987 e 1988 são imediatamente criados 149 fun-
dos (Pedras, 1999) –, os limites regulatórios colocados à sua gestão eram 
então bastante restritivos. Por exemplo, estes fundos estavam obrigados a 
deter pelo menos 50% dos seus ativos em títulos de dívida pública. 

O sector dos fundos de pensões deveu o seu crescimento exponencial 
aos fundos de pensões de grandes empresas recém-privatizadas como a 
Portugal Telecom e, sobretudo, aos fundos de pensões da banca – estes 
últimos detinham 57% de todos os ativos de fundos de pensões em 1998 
(Pedras, 1999). A esmagadora maioria consistia em fundos de benefício 
definido, decorrentes de acordos coletivos com os trabalhadores e que, 
por isso, tentavam replicar a lógica do sistema pay-as-you-go dos sistemas 
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de segurança social, embora a sua natureza fosse diferente, já que estamos 
em regime de capitalização, logo dependente dos mercados financeiros.

O novo milénio assistiu, no entanto, a uma redução da taxa de cres-
cimento destes fundos, com uma abrupta queda a partir de 2010. Hoje a 
importância destes fundos não chega a atingir 10% do PIB. Tal queda é 
sobretudo explicada pela transferência de fundos da banca para a segu-
rança social. Num contexto de estagnação, crise do mercado de capitais e 
redução do número de trabalhadores do sector, a banca transferiu as suas 
responsabilidades futuras (de benefício definido) perante os seus traba-
lhadores para o Estado, conseguindo este último um encaixe financeiro 
de curto-prazo que lhe permitiu uma redução do défice orçamental. O 
que esta operação contudo mostrou foi a falência de um modelo de capi-
talização privado, de benefício definido, cujos custos futuros tornavam 
estes instrumentos financeiros agora pouco atrativos para o sector ban-
cário português. 

Se os fundos de pensões não parecem ter resistido, em Portugal, a uma 
década de estagnação económica, seguida de crise, tal não implica a desva-
lorização da importância de produtos de poupança destinados à reforma. 
De facto, os PPR oferecidos por companhias seguradoras assistiram a um 
crescimento notável e têm hoje um peso considerável na economia nacio-
nal. Estes produtos, normalmente beneficiando de garantia do capital e 
rendibilidade mínima, são na verdade fundos de investimento, com um 
perfil de investimento que favorece a segurança de títulos de dívida públi-
cos e privados. Ao contrário dos fundos de pensões atrás referidos, não 
existe aqui qualquer benefício definido durante a reforma. Os indivíduos 
têm à sua disposição a totalidade do seu investimento (agora capitalizado 
ao longo de anos) no momento da sua aposentação. Os PPR não são mais 
do que um produto financeiro, razoavelmente seguro quando comparado 
com outros fundos de investimento, cuja dinamização se deve, no caso 
português, aos decisivos benefícios fiscais associados. Ao isentar de IRS 
parte do rendimento aplicados nestes produtos, o Estado estava, na ver-
dade, a garantir, à partida, uma determinada taxa de rendibilidade deste 
produto. Não admira, pois, que o seu valor tenha crescido exponencial-
mente de 2 000 milhões de euros em 1998 para 12 111 milhões em 2013 
(ISP, 2000 e 2013).

O crescimento dos PPR, conquanto tenha sido defendido como meca-
nismo de mobilização e afetação eficiente de capital numa lógica de promo-
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ção da capitalização dita voluntária, resultou, no entanto, numa formidável 
canalização de capital para fora do país, sobretudo para países da UE. De 
facto, em 2007, antes da crise financeira internacional, as seguradoras 
tinham 64.5% do seu investimento em PPR aplicado na UE, sendo apenas 
14% deste realizado em Portugal (Tabela 1). Embora tal realidade possa 
ser explicada pela estreiteza dos mercados financeiros de uma economia 
semiperiférica como a portuguesa (este perfil extrovertido é replicado, 
por exemplo, nos países bálticos), o efeito negativo sobre o crescimento 
económico potencial da economia portuguesa é inegável, já que este 
investimento representa uma transferência de recursos financeiros para 
o exterior. Por outro lado, taxas de crescimento económico mais baixas, 
promovidas por esta transferência de capital, a que se associam níveis de 
emprego mais baixos e menores contribuições para o sistema público, afe-
tam assim decisivamente a sustentabilidade futura deste último. É ainda 
de notar como parte não despiciente deste processo de transferência de 
recursos para o exterior, o facto de estes, sobretudo as obrigações e o papel 
comercial, se destinarem off-shores, praças financeiras conhecidas pela sua 
opacidade e quase ausência de fiscalidade. Embora o mercado dos PPR se 
encontre concentrado nas seguradoras, tal circunstância não deve escon-
der a influência da banca no sector já que as principais companhias segu-
radoras pertenceram até há pouco tempo a instituições bancárias. 

Tabela 1 – Destino geográfico dos investimentos em PPR 
(ISP, 2007)

 Seguros de vida Fundos de pensões

Resto do Mundo 13,6% 5,3%

Off-shores 7,6% 5,2%

Portugal 14,3% 23,8%

UE (exceto Portugal) 64,5% 65,7%
 
Finalmente, de notar que o sistema público de segurança social tam-

bém não ficou imune às lógicas de capitalização financeirizada. O Fundo 
de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), criado em 1989, 
com uma dotação inicial de 216 milhões de euros é disso exemplo. À seme-
lhança de outros fundos de pensões públicos (Dixon, 2008), também o 
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FEFSS procurou mimetizar a estratégia de investimento dos fundos priva-
dos, cujo financiamento resulta da transferência de “dois a quatro pontos 
percentuais do valor percentual correspondente às quotizações dos tra-
balhadores por conta de outrem”, dependendo da “conjuntura económica 
do ano a que se refere ou à situação financeira do sistema previdencial”, 
o que poderá justificar a sua suspensão temporária, como veio a suceder 
em 2004/05 e 2012/2013 (IGFCSS, 2014: 5). 

A carteira deste fundo tem crescido de forma consistente ao longo dos 
últimos vinte anos, atingindo o valor de 11 700 milhões de euros em 2013, 
equivalente a 7.1% do PIB e a cerca de 13 meses da atual despesa com pen-
sões do Estado Português. Todavia, as regras de investimento deste fundo 
são consideravelmente mais restritivas do que as aplicadas a fundos priva-
dos, obrigando a um investimento mínimo em dívida pública portuguesa. 
A rendibilidade do fundo desde o seu início, embora aparentemente em 
linha com outros fundos nacionais e internacionais, tem sido modesta, 
tendo atingido uma taxa de real média de 2.0%. Para lá do seu discutível 
contributo para o desenvolvimento e dinamização dos mercados finan-
ceiros nacionais, o papel da capitalização para a estabilidade financeira 
da segurança social é, pois, limitado (IGFCSS, 2014).

Em resumo, a erosão do sistema público de pensões tem sido acompa-
nhada de um lento e por vezes contraditório crescimento dos esquemas 
privados. Portugal ocupa um lugar modesto, no quadro da OCDE, em ter-
mos da importância assumida pelos fundos de pensões na riqueza gerada. 
De facto, os ativos por estes controlados representavam em 2012, 8.8% do 
PIB, face a uma média de 35.5% para o conjunto da OCDE (OCDE, 2013). 
A verdade é que se espera um desenvolvimento acelerado dos esquemas 
privados à custa da erosão do sistema público. Contudo, a Comissão Euro-
peia coloca água na fervura, prevendo que, até 2060, “os esquemas priva-
dos de pensão permaneçam limitados” em Portugal (CE, 2015: 82). 

4. Tendências futuras
Não é difícil perceber o pessimismo da Comissão Europeia no que toca à 
evolução dos esquemas privados de pensões por capitalização. Como des-
crito acima, os fundos de pensões de benefício definido estão em crise. 
Além disso, a actual desigualdade na distribuição destes activos parece 
colocar obstáculos à expansão dos esquemas privados. Segundo o Inquérito 
à Situação Financeira das Famílias (ISFF), efetuado no quadro do pro-
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jeto europeu Household Finance and Consumption Survey (HFCS), em 2013, 
17,2% da população portuguesa tem algum tipo de esquema privado de 
pensões, o que poderia indicar uma larga margem de progressão futura 
para o desenvolvimento deste mercado (BP e INE, 2016). Contudo, reflec-
tindo a profunda desigualdade da sociedade portuguesa, estes activos 
financeiros estão concentrados no decil de rendimento mais alto da popu-
lação portuguesa, onde a taxa de participação ronda os 42%, contra 23% 
no segundo, 14% no terceiro, 8% no quarto e, finalmente, 4% no quintil 
de rendimento inferior (ibid). O que estes dados nos indicam é, pois, um 
mercado limitado aos escalões de rendimento mais elevados, onde, mesmo 
assim, a capacidade de aforro das famílias é bastante reduzida, quando 
comparada com a de países de rendimento mais elevado. Se tivermos em 
conta o profundo empobrecimento da sociedade portuguesa desde 2011, 
bem como as perspetivas sombrias para a economia portuguesa decorren-
tes do pagamento do elevado nível da dívida pública aos nossos credores 
externos durante, pelo menos, as próximas duas décadas, somos levados 
a concluir que o potencial de crescimento de pensões privadas está forte-
mente condicionado. 

Perante uma evolução das poupanças privadas fortemente condicio-
nada, as recentes transformações dos sistemas públicos colocam sérias 
dúvidas quanto à adequação das pensões futuras. Embora os sistemas de 
pensões mínimas pareçam estar garantidos, ainda que numa lógica cres-
centemente assistencialista, o fortalecimento da ligação entre a carreira 
contributiva e a pensão futura, num contexto de altas taxas de desemprego 
e de crescente precarização dos vínculos laborais, assim como a sua maior 
vulnerabilidade ao andamento da economia, apontam para uma substan-
cial redução do valor das pensões futuras. Nunca é demais relembrar que, 
como a própria Comissão Europeia admite, os pensionistas futuros “terão 
que suportar um peso crescente dos riscos particulares e sistémicos da sua 
pensão” (CE, 2012: 34). 

Mesmo aqueles que aderem a esquemas privados voluntários dificil-
mente conseguirão um nível de proteção superior àquele anteriormente 
oferecido pelos sistemas públicos. Os esquemas privados de pensões por 
capitalização também dependem do retorno do capital investido, que por 
sua vez depende do crescimento económico e da repartição de rendimento 
entre trabalho e capital. Quer isto dizer que, se a taxa de retorno do capital 
for inferior ao crescimento económico, o sistema privado de pensões não 
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mostra qualquer superioridade relativamente aos sistemas de repartição 
pública. Mas se a rendibilidade do capital for superior ao crescimento eco-
nómico, como muitas vezes se tem verificado no caso dos fundos de pen-
sões, podem ocorrer duas situações distintas: primeira, a superioridade da 
taxa de retorno do capital pode advir da crescente desigualdade das socie-
dades capitalistas desenvolvidas, tal como foi popularizada na fórmula r>g 
de Thomas Piketty (2014); segunda, a superioridade da taxa de retorno 
do capital pode dever-se à relativa infância destes fundos privados, bene-
ficiando ainda de uma posição líquida positiva, dado que os recebimentos 
dos trabalhadores são largamente superiores aos pagamentos aos pensio-
nistas, o que promove a valorização presente destes activos financeiros. 

Os fundos de pensões não parecem pois prefigurar uma alternativa 
sustentável, do ponto de vista financeiro e social, aos problemas da segu-
rança social, tendo em conta a aproximação à maturidade dos esquemas 
privados financeirizados, implicando o crescimento dos pagamentos aos 
reformados. Daqui decorre que o equilíbrio financeiro da segurança social 
não depende do desenho, público ou privado, da arquitetura do sistema 
de pensões. Como bem assinala Murteira (2011: 110-111):

O abrandamento do ritmo de crescimento económico e o desemprego 
constituem a maior ameaça ao equilíbrio financeiro da segurança social. (...) 
o financiamento da segurança social não deve ser discutido independente-
mente do modelo de regulação macroeconómica e do padrão de criação e 
distribuição do rendimento numa sociedade. 

De facto, o mínimo que se pode dizer é que, ao contrário de certo 
discurso público, tanto o sistema de provisão de pensões por repartição 
como o de capitalização são afectados pelas mesmas variáveis económicas 
– evolução da produtividade e níveis de emprego – e demográficas – saldos 
natural e migratório. Isto é assim porque ambos os sistemas de provisão 
configuram modos de divisão da riqueza gerada, em cada momento do 
tempo, entre empregados e reformados. A diferença entre os dois siste-
mas de provisão é que no de repartição esta divisão é transparente porque 
politicamente determinada (as pensões em pagamento são genericamente 
financiadas pelas contribuições sociais presentes de patrões e trabalhado-
res), enquanto no de capitalização esta divisão é mediada pelos mercados 
financeiros (as pensões em pagamento são financiadas pelo valor extraído 
pelos agentes financeiros em cada momento). 
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 Assim dito, a aparência é de uma neutralidade financeira entre estes 
dois modos de divisão da riqueza. Na verdade, estes não são socioeconomi-
camente idênticos. A realidade contemporânea dos mercados financeiros, 
onde os fundos de pensões, que fazem parte dos investidores institucionais 
conhecidos como “banca-sombra”, têm ganho peso relativo, mostra que 
estes novos agentes são em grande medida responsáveis pelo crescimento 
da instabilidade económica e financeira (McCulley, 2009).

Ainda antes da última grande crise internacional, iniciada em 2007-08, 
era reconhecido que número de crises financeiras mais do que tinha tri-
plicado desde a década de setenta, quando comparado com o período dos 
“trinta gloriosos anos” do pós-guerra, frequentemente apelidados de anos 
de “repressão financeira” pela teoria económica convencional (Kaminsky e 
Reinhart, 1999). Esta evolução não pode deixar de estar vinculada ao incre-
mento da liberdade de circulação internacional de capitais, fruto da libe-
ralização financeira, geradora de fluxos cada vez mais maciços (Reinhart e 
Rogoff, 2011), sendo hoje também reconhecido que o crescimento do peso 
do sector financeiro nas últimas décadas pode estar associado ao declínio 
da produtividade registada nas economias capitalistas (Lapavitsas, 2013). 

Os fundos de pensões têm contribuído ativamente para a aceleração da 
instabilidade e frequência das crises financeiras. A expansão geográfica da 
finança e a emergência de novos agentes – como os “hedge funds” ou as 
empresas de “private equity” – devem-se consideravelmente às estratégias 
de diversificação e internacionalização destes pujantes agentes financeiros 
(Corpataux et al., 2009). Contudo, o investimento promovido pelos fun-
dos de pensões privilegia determinados espaços, os dos grandes centros 
financeiros internacionais (Londres, Frankfurt, Nova Iorque, etc.), e secto-
res (empresas cotadas em bolsa, imobiliário, Estados), o que resulta numa 
cada vez maior concentração geográfica do capital e na afetação de recur-
sos menos diversificada relativamente a outros agentes financeiros (como 
a banca comercial), o que potencia a emergência de bolhas especulativas 
nestes mesmos sectores. De facto, os fundos de pensões têm sido aponta-
dos como parcialmente responsáveis pela última crise financeira interna-
cional, já que foram agentes dinamizadores de uma procura de “retornos 
mais elevados do que aqueles fornecidos por títulos de dívida pública, 
enquanto as ações tinham perdido atratividade depois do colapso dos mer-
cados bolsistas em 2000”. Neste contexto, “a reação do mercado foi produ-
zir em massa produtos mais rentáveis com favoráveis, mas falsas, notações 
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de risco” (Wolf, 2014: 172). Por outro lado, num sector onde as economias 
de escala são consideráveis – devido não só aos custos fixos, mas sobre-
tudo ao poder de mercado que decorre do aumento de dimensão – a pres-
são para a crescente concentração de capital é reforçada (Engelen, 2003). 

No semiperiférico caso português, o impacto macroeconómico nega-
tivo da financeirização é agravado pelo Euro devido à consequente perda 
de competitividade e endividamento externo. Esta dependência externa 
culminou numa permanente, embora com graus de severidade variáveis, 
política de austeridade geradora de estagnação económica e desemprego. 
Não por caso, a Comissão Europeia vaticina nas próximas décadas um cres-
cimento do produto potencial de 0.9% ao ano, um nível manifestamente 
incapaz de gerar os cerca de 350 mil empregos que desapareceram em Por-
tugal só entre 2011 e 2013. Uma economia estagnada e obrigada a transfe-
rir para o exterior rendimentos avultados, o outro lado da dívida externa e 
do papel crescente do capital estrangeiro na economia nacional, contribui 
para gerar uma sociedade demograficamente deprimida pela baixa nata-
lidade e pelos altos níveis de emigração.

Acresce aos riscos sistémicos deste regime, a sofisticação e opacidade 
de muitos dos instrumentos financeiros usados pelos agentes financeiros, 
tornando difícil a supervisão e praticamente impossível a sua inteligibili-
dade às famílias aforradoras, que se vêem incapazes de perceber os riscos 
e custos dos seus investimentos.5 Entre comissões e outros pagamentos, 
o corte na rendibilidade total de um fundo durante quarenta anos pode 
chegar aos 40% (Blackburn, 2004). 

Portugal não foge à regra no que respeita a transparência das comis-
sões pagas. Segundo a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), 
entidade regulatória deste sector, as comissões cobradas nos populares 
PPR podem ser de natureza diversa, incluindo comissões de subscrição, 
de transferência, de reembolso e de gestão anual. Os seus valores tam-
bém variam consideravelmente de produto para produto. Por exemplo, 
as comissões de subscrição podem variar entre 0 e 6%, enquanto as taxas 
anuais de gestão variam entre 0 e 2.5%. Os custos totais destes produtos 

5 Um estudo recente da OCDE, focado em dois países com sistemas de pensões ditos 
“maduros”, Chile e Polónia, revela que 63% dos polacos tinha um entendimento muito 
limitado das comissões pagas, enquanto 93% dos chilenos com pensões privadas desconhecia 
as comissões feitas na forma de percentagem sobre o seu rendimento (Tapia e Yermo, 2008).
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de investimento, teoricamente de longo prazo, tornam-se assim opacos, 
de difícil comparação podendo reduzir significativamente a sua capitali-
zação. Segundo os dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fun-
dos de Pensões, tendo em conta unicamente a taxa anual de gestão dos 
PPR, a rendibilidade efetiva anual reduz-se entre 8% e 70% graças a esta 
taxa de gestão, com uma redução média de 38%.

Em suma, os fundos de pensões revelaram ser poderosos dispositivos 
de mobilização de “poupanças monetárias ociosas” das famílias, formadas 
fora dos circuitos de capital, que entretanto participam na expansão capi-
talista (Lapavitsas, 2013). Conquanto a distribuição destes ativos finan-
ceiros seja profundamente desigual, esta mobilização e transformação 
de poupança poderia ser entendida como uma proliferação de pequenos 
capitalistas. Contudo, a realidade da concentração de gestão destes fundos 
aliados aos elevados custos (regressivos) suportados pelas famílias, mos-
tram sobretudo uma nova forma de extração de rendimentos dos traba-
lhadores por parte do sistema financeiro, naquilo que Lapavitsas (2013) 
identifica como expropriação financeira. 

5. Conclusão
Os sistemas de provisão de pensões têm sido uma das esferas mais prome-
tedoras de expansão dos processos de financeirização das economias do 
centro capitalista. A finança tem beneficiado da progressiva erosão dos sis-
temas de repartição públicos, ditos insustentáveis. Com a crescente degra-
dação do valor das pensões, as famílias têm progressivamente canalizado 
as suas poupanças para novos produtos financeiros, como os PPR, alicia-
das por generosos incentivos fiscais e promessas de atraentes rendibilida-
des no futuro. Este processo, dada a sua escala, permitiu que os fundos de 
pensões se tenham afirmado como agentes relevantes da finança interna-
cional, alimentando uma alocação de recursos disfuncional, promotora de 
bolhas especulativas e de instabilidade financeira endémica. 

Tal como noutros sistemas de provisão, a influência da esfera financeira 
não se manifesta unicamente na emergência de uma esfera privada de pro-
visão face à erosão da provisão pública. Os próprios sistemas de segurança 
social públicos seguem cada vez mais a lógica da capitalização privada, seja 
na forma de fundos de investimento formados com excedentes públicos, 
seja na criação de contas individuais virtuais de segurança social, como 
acontece hoje na Suécia. Por outro lado, a ação destes agentes participa ela 
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mesma nas causas para a futura insustentabilidade de qualquer sistema 
de provisão de pensões. Ao promoverem a racionalidade dos mercados 
financeiros, os fundos de pensões reforçam o colete-de-forças financeiro 
a que os Estados estão hoje sujeitos na sua política económica e social e 
contribuem para uma alocação de capital pouco eficiente, promotora de 
um crescimento económico potencial medíocre, de crises e de um desem-
prego de massas permanente, que é verdadeiramente a grande ameaça à 
sustentabilidade de qualquer sistema de segurança social. 

Se Portugal não é exceção neste panorama, destacando-se o papel direto 
e indireto da União Europeia, o carácter semiperiférico do país coloca-o 
numa posição muito particular. É certo que assistimos ao crescimento de 
fundos de pensões e de PPR nas últimas duas décadas, tornados num pode-
roso mecanismo de exportação de capital de Portugal para o centro Euro-
peu. Todavia, dificilmente se poderá falar de uma substituição, presente 
e futura, da esfera pública pela esfera privada. De facto, os esquemas pri-
vados por capitalização têm um papel reduzido na sociedade portuguesa, 
com níveis de participação baixos e valores aforrados relativamente medí-
ocres. Acresce ainda a profunda desigualdade na distribuição destes ativos 
financeiros, dando saliência à ideia de que a progressiva privatização do 
sistema é uma realidade só para um franja pequena e abonada da sociedade 
portuguesa. A financeirização das pensões, na forma de seguros e fundos 
de pensões, tem assim um alcance muito limitado num país, desigual, de 
rendimentos baixos, com pouca capacidade de poupança e com um Estado 
financeiramente exaurido, incapaz de patrocinar estes esquemas em larga 
escala. A finança nacional, sobretudo na forma de seguradoras, hoje trans-
feridas para as mãos de capital estrangeiro, captura um pequeno e lucra-
tivo mercado que deixa de fora a grande maioria da população. 

Neste contexto, a crise da financeirização na economia portuguesa 
gerou um regime de estagnação económica e de empobrecimento de 
amplos sectores, devido sobretudo ao desemprego e à pressão sobre os 
salários, constituindo, paradoxalmente, um obstáculo à expansão do sis-
tema de provisão privado de pensões. O futuro, neste quadro monetário e 
financeiro, promete uma continuada erosão do valor das pensões do domi-
nante sistema público, aproximando-o de um insuficiente sistema de pen-
dor assistencialista que garante apenas pensões mínimas. Por outro lado, 
a minoria mais abastada poderá eventualmente participar do processo de 
punção financeira à escala internacional, no entanto, os benefícios aí gera-
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dos serão duvidosos, dada a continuada instabilidade do ponto de vista 
individual e coletivo. 
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Posição da Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN)

José Augusto Oliveira1

1. Introdução
O sistema público de segurança social, universal e solidário, tal como con-
cebido na Constituição da República, desempenha um papel fundamental 
na garantia da segurança económica dos cidadãos e na manutenção da coe-
são social, ao assegurar rendimentos de substituição em caso de doença, 
desemprego, maternidade e paternidade, invalidez, velhice ou morte, bem 
como no combate à pobreza e à exclusão social, cujos níveis seriam muito 
mais elevados sem as transferências sociais no âmbito deste sistema. 

Não obstante este seu papel fundamental, o sistema público de segu-
rança social encontra-se há vários anos sob pressão constante, nomeada-
mente a pretexto da necessidade de garantir a prazo a sua sustentabilidade 
financeira, posta em causa, primeiro, pelo aumento exponencial do desem-
prego, pela crescente precariedade do emprego e pela generalizada redução 
dos salários, que determinaram inevitavelmente uma redução das receitas 
de contribuições e um aumento da despesa com prestações, segundo, por 
factores demográficos como o envelhecimento da população e o decrés-
cimo da natalidade, e em seguida, com a eclosão da crise económica e 
financeira que agravou todas e cada uma das situações.

Por outro lado, estes factores têm sido potenciados pelas pressões pro-
venientes do setor privado, em particular do setor segurador, o qual, aspi-

1 Membro do Secretariado do Conselho Nacional da CGTP-IN
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rando a alargar a sua intervenção no domínio apetecível da proteção social, 
tem explorado os sinais de enfraquecimento do sistema, ampliando as suas 
aparentes fraquezas e difundindo teorias catastróficas acerca da sempre 
iminente ameaça de implosão do sistema público.

Neste quadro, o grande desafio que atualmente se coloca ao sistema 
público de segurança social é o de garantir a sua efetiva sustentabilidade 
financeira, sem desvirtuar os princípios de solidariedade laboral e inter-
geracional em que assenta e sem enfraquecer o seu efeito redistributivo e 
os direitos sociais dos trabalhadores e de todos os cidadãos.

No entender da CGTP-IN, a resposta a este desafio passa em primeiro 
lugar pela promoção de um crescimento e desenvolvimento económico, 
sustentado pela criação de emprego de qualidade, seguro, com direitos e 
uma justa retribuição, em segundo lugar pela aposta no alargamento da 
base financeira do sistema público, nomeadamente através do aprofunda-
mento do princípio da diversificação das fontes de financiamento.

A sociedade como um todo tem de ser chamada para, coletivamente e 
de forma solidária, encontrar uma solução justa para o problema da sus-
tentabilidade dos sistemas de proteção social, ponderando novas formas 
de redistribuição da riqueza, para que outros tipos de rendimento contri-
buam também para o financiamento da segurança social, mas sempre sem 
enfraquecer o sistema previdencial que assenta e deve continuar a assen-
tar em contribuições sociais.

2. O actual modo de financiamento e os impactos da crise
O modo de financiamento da segurança social é muitas vezes apresentado 
de modo simplista não tendo em conta que a Segurança Social comporta 
sistemas com natureza diferente. Na evolução verificada desde meados da 
década passada pesaram sobretudo os aspectos negativos de políticas que 
encararam a segurança social como um custo para a sociedade em vez de 
um dos seus mais importantes activos. Dela importa retirar lições.

Os sistemas de segurança social e os seus modos de financiamento 
A Lei de Bases da Segurança Social (LBSS) distingue três Sistemas (sub-
sistemas seria mais adequado) de segurança social com natureza diferente 
e com modos distintos de financiamento:

 • Sistema Previdencial: assente no princípio de solidariedade de base 
profissional, visa garantir prestações pecuniárias substitutivas de 
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rendimentos de trabalho perdido em consequência da verificação 
das eventualidades legalmente definidas; este sistema constitui a 
espinha dorsal do sistema público da segurança social, tendo repre-
sentado 9,3% do PIB em 2015 na sua componente de repartição; o 
financiamento assenta em contribuições que os trabalhadores e as 
empresas pagam com base nos salários;

 • Sistema de Protecção Social de Cidadania: tem como objectivos a garan-
tia de direitos básicos dos cidadãos e a igualdade de oportunidades, 
bem como promover o bem-estar e a coesão sociais. Compreende os 
subsistemas de protecção familiar, a solidariedade e a acção social. 
Este sistema é financiado por impostos;

 • Sistema complementar, o qual integra o Regime público de capitali-
zação, que visa atribuir prestações complementares das concedi-
das pelo Sistema Previdencial. Este regime de complementaridade 
pública tem tido até agora fraca adesão.

Financiamento do Sistema de segurança social

Subsistema Subsistema Objectivo Financiamento % PIB*

Previdencial Repartição Substituição  
de rendimento Contribuições 9,3 

Capitalização Reserva financeira Contribuições 4,8 

Acção social Pobreza Impostos 1,0 

Protecção Social 
de Cidadania Solidariedade Pobreza Impostos 3,0 

Protecção familiar Apoio às famílias Impostos 1,0 

Complementar Regime público 
de capitalização

Complemento  
de prestações Poupança

Fonte: LBSS e Conta da Segurança Social (CSS); * 2015

Houve uma evolução legislativa que se traduziu numa clarificação do 
financiamento2 no qual os recursos são obtidos de acordo com a natureza 
e os objetivos das modalidades de proteção previstas na lei. Esta clarifica-

2 Esta expressão é usada no preâmbulo do Decreto-Lei 367/2007 de 2 de Novembro, que 
estabelece o quadro genérico de financiamento da segurança social. 
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ção não foi obra do acaso, mas o resultado de um processo social no qual 
a CGTP-IN teve um papel importante. Desde o início que a CGTP-IN 
defendeu que a concepção universalista da segurança social decorrente da 
Constituição de 1976 (todos têm direito à segurança social) exigiria a sepa-
ração nas fontes de financiamento. Um momento relevante foi a aprovação 
pelo VIII Congresso, realizado em 1996, dos Parâmetros Para a Reforma 
da Segurança Social. Neles se defendia a “separação do regime contribu-
tivo obrigatório do regime não contributivo: Trata-se de regimes que têm 
conteúdos e lógicas diferentes” e o princípio da “adequação das fontes de 
financiamento à natureza das prestações: Uma medida fundamental é a cla-
rificação no financiamento das despesas segundo a sua natureza por forma 
a separar o que deve ser financiado por contribuições (solidariedade profis-
sional) do que deve ser financiado por impostos (solidariedade nacional)”. 

Crise e políticas de segurança social restritivas e o seu impacto no Sistema
As políticas de segurança social adoptadas no período 2010-2015 tiveram 
um impacto profundo na redução do direito à segurança social, nas duas 
vertentes fundamentais, previdencial e de cidadania.

O Sistema de Protecção Social de Cidadania foi profundamente abalado. 
As prestações atribuídas, fundamentais para amortecer os efeitos da crise 
económica e social e atenuar o empobrecimento da população – nomeada-
mente as prestações familiares, o rendimento social de inserção (atribuído 
aos mais pobres mas de que também se socorrem os desempregados depois 
de esgotadas as prestações de desemprego) ou o complemento solidário 
para idosos (atribuído aos idosos pobres) – foram drasticamente reduzidas 
desde meados de 2010, quer em termos de pessoas abrangidas, quer em 
termos de valor. No que respeita aos beneficiários abrangidos, verifica-se 
uma diminuição muito acentuada nas prestações familiares e, em geral, 
nas prestações sociais não contributivas mais representativas em termos 
de beneficiários cobertos. 

O Decreto-Lei nº 70/2010 de 16 de Junho, que alterou as regras para a 
determinação dos rendimentos, composição do agregado familiar e capita-
ção dos rendimentos do agregado familiar para a verificação das condições 
de recursos, teve uma grande responsabilidade. Por exemplo, o abono de 
família a crianças e a jovens perdeu perto de meio milhão de beneficiários 
entre 2009 e 2011. As alterações verificadas no período da troica reduzi-
ram ainda mais o direito à segurança social neste Sistema.
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Este direito à segurança social foi também posto em causa no âmbito 
dos sistemas contributivos através de um conjunto de medidas, entre as 
quais se destacam a redução do valor das pensões e a não actualização 
dos seus montantes, com excepção de algumas pensões mínimas, a cria-
ção de uma contribuição extraordinária sobre as pensões, a imposição de 
condições mais restritivas de acesso e a redução do valor das prestações 
concedidas (por exemplo, nas prestações de desemprego, de doença, de 
maternidade e por morte). 

A situação financeira deteriorou-se a um ponto que foi necessário recor-
rer a uma transferência extraordinária para o financiamento do sistema 
previdencial. A evolução de indicadores que são determinantes na sua 
sustentabilidade indica uma clara degradação: fraco crescimento econó-
mico (que remonta ao início da década passada); destruição de emprego; 
baixa variação das contribuições; elevada absorção de contribuições pela 
despesa com o desemprego.

Indicadores de base, variações em %

2000-08 2009-14 2015 2016 2017

Crescimento económico 1,4 -1,2 1,6 1,4 1,8

Emprego remunerado 0,7 -1,7 1,8 0,7 

Contribuições 5,6 0,8 2,8 5,2 5,5

Despesa desemprego/contribuições 13,0 17,3 12,3 10,2 9,5

Fontes: INE e CSS (2000 a 2015), IGFSS (2016) e Orçamento de Estado (OE) para 2017

O impacto do desemprego
O desemprego tem um efeito fortemente desequilibrador da situação 
financeira com um duplo impacto na diminuição das contribuições e no 
aumento da despesa. A evolução da despesa com o desemprego (prestações 
e apoios ao emprego), expressa em percentagem das contribuições, indica 
valores muito elevados (ver gráfico). A percentagem foi superior a 10% a 
partir de 2002 atingindo valores da ordem dos 20% no período de 2012-
2013, caindo em seguida de forma significativa. Em 2016, foi de 9,5%, um 
valor ainda assim elevado. Esta evolução verificou-se apesar da diminuição 
do direito à protecção social no desemprego, com a redução do valor e do 
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período de atribuição das prestações e de condições de acesso mais restri-
tivas, donde resultou a forte baixa da cobertura (menos de 40% em 2016). 

Despesas com desemprego em % das contribuições

 Fonte: CSS e OE para 2017

Ainda que depois de 2013 ocorra a forte diminuição da despesa com 
o desemprego em consequência da diminuição do desemprego, o que é 
positivo, deve salientar-se que, no essencial, não foram revertidas as medi-
das de redução da protecção social no desemprego. 

Esta política contrasta com o apoio do Governo a empresas para dimi-
nuírem o emprego, facilitando despedimentos colectivos de facto, sob a 
forma de cessações do contrato de trabalho por mútuo acordo equiparadas 
a desemprego involuntário para efeitos de acesso a prestações de desem-
prego, nos termos da legislação em vigor. 

A legislação permite essa equiparação para empresas em situação eco-
nómica ou financeira difícil (empresas em recuperação ou viabilização, 
situação económica difícil e em reestruturação); permite ainda abranger 
um número adicional de equiparações estabelecido em função da dimen-
são da empresa em situações que permitam o recurso a um despedimento 
colectivo ou a extinção do posto de trabalho. 

A qualificação de empresa em situação económica ou financeira difícil 
decorre do estabelecido na legislação em vigor, mas pode haver a declara-
ção de empresa em reestruturação por decisão do Governo, desde que a 
empresa apresente um requerimento fundamentado. Estes requerimentos 
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2000-08 

 

2009-14 2015  2016  

 

2017 

 Crescimento económico 1,4  -1,2  1,6  1,4  1,8 

 Emprego remunerado 0,7  -1,7  1,8  0,7   

 Contribuições  5,6  0,8  2,8  5,2 5,5 

 Despesa desemprego/contribuições  13,0  17,3  12,3  10,2  9,5 

Fontes: INE e CSS (2000 a 2015), IGFSS (2016) e Orçamento de Estado (OE) para 
2017 

   

 

O impacto do desemprego 

O desemprego tem um efeito fortemente desequilibrador da situação financeira com um duplo 
impacto na diminuição das contribuições e no aumento da despesa. A evolução da despesa com 
o desemprego (prestações e apoios ao emprego), expressa em percentagem das contribuições, 
indica valores muito elevados (ver gráfico). A percentagem foi superior a 10% a partir de 2002 
atingindo valores da ordem dos 20% no período de 2012-2013, caindo em seguida de forma 
significativa. Em 2016, foi de 9,5%, um valor ainda assim elevado. Esta evolução verificou-se 
apesar da diminuição do direito à protecção social no desemprego, com a redução do valor e do 
período de atribuição das prestações e de condições de acesso mais restritivas, donde resultou 
a forte baixa da cobertura (menos de 40% em 2016).  

 

 

                                   Despesas com desemprego em % das contribuições 

 

                                   Fonte: CSS e OE para 2017 
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têm-se multiplicado em período recente, envolvendo empresas de diversos 
sectores (como a banca, a construção e a edição de publicações), sendo nor-
malmente alegada a necessidade de reestruturação exigindo a diminuição 
de trabalhadores para assegurar a viabilidade económica e financeira. A 
análise de cada um dos diferentes requerimentos efectuados indica uma 
prática de recurso pelas empresas a um expediente legal para efeitos de 
redução dos custos com os despedimentos à custa do sistema público da 
segurança social.

Lições a retirar
Este período recente, posterior a 2009, é rico de ensinamentos:

 • Não existe evidência no sentido de os trabalhadores e a população 
em geral terem perdido confiança no Sistema Público de Segurança 
Social, apesar de uma política governamental muito hostil no perí-
odo de 2011 a 2015, que inclusivamente apostou no conflito de gera-
ções através da estigmatização social dos “velhos”;

 • O Sistema de Protecção Social de Cidadania mostrou-se mais vulne-
rável às políticas de austeridade (designadas por “consolidação orça-
mental”) apesar do Sistema Previdencial ter sido também atingido;

 • A crise teve um forte impacto nas contas do Sistema Previden-
cial afectando as receitas de contribuições e provocando um forte 
aumento da despesa com o desemprego, ainda que seguida pela 
recuperação no período de 2016-2017. O que permite concluir que 
políticas orientadas para o crescimento, o emprego e a melhoria dos 
salários são a melhor forma de garantir a sustentabilidade;

 • A segurança social continua a ser usada pelos empregadores como 
um meio para reduzirem os custos com o trabalho por via de alega-
das reestruturações que na prática se confundem com o redimen-
sionamento/redução dos seus quadros de pessoal. O balanço do 
custo adicional para a segurança social nunca foi feito pelos dife-
rentes governos, incluindo pelo actual.

3. Princípios de financiamento
O sistema público de segurança social tem, como já vimos, duas vertentes 
essenciais, com funções e modos de financiamento claramente distintos:

 – o sistema previdencial, contributivo; e 
 – o sistema de protecção social da cidadania, não contributivo.
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O sistema previdencial, que abrange a generalidade dos trabalhadores 
por conta de outrem. assim como o regime dos trabalhadores independen-
tes, assenta nos princípios da contributividade e da solidariedade profissio-
nal e intergeracional, e visa garantir prestações pecuniárias substitutivas 
de rendimentos de trabalho perdidos em consequência da verificação de 
determinadas situações, nomeadamente, doença, parentalidade, desem-
prego, invalidez, velhice e morte.

O sistema de protecção social da cidadania abrange potencialmente 
to dos os cidadãos nacionais, bem como os cidadãos estrangeiros com resi-
dência legal, e visa com base num princípio de solida rie  dade nacional, 
assegurar determinados direitos essenciais de sub sistência, através da con-
cessão de prestações em situações de comprovada carência económica. 

O financiamento do sistema público de segurança social rege-se atual-
mente por dois princípios fundamentais: 

 – O princípio da diversificação das fontes de financiamento, que 
implica a ampliação das formas de obtenção de recursos financei-
ros, ou seja, a procura de outras fontes de financiamento para além 
das existentes; e

 – O princípio da adequação selectiva, que consiste na determinação 
das fontes de financiamento e na afetação de recursos financeiros, 
de acordo com a natureza e os objetivos das modalidades de prote-
ção previstas na lei, nomeadamente os relacionados com as políti-
cas de emprego e de formação profissional. 

Em obediência ao princípio da adequação selectiva, as receitas do sis-
tema são afectas em função da natureza das despesas suportadas, o que 
significa que, tendo em conta a sua natureza redistributiva baseada na 
solidariedade nacional, o sistema de proteção da cidadania é financiado 
essencialmente por receitas fiscais, através de transferências do Orçamento 
do Estado, ao passo que o sistema previdencial, obedecendo a mecanis-
mos redistributivos baseados na solidariedade laboral e intergeracional, 
é financiado através das contribuições de trabalhadores e empregadores.

O sistema previdencial é, pois, um sistema que assenta por um lado no 
principio da contributividade, que determina a existência de uma relação 
sinalagmática entre as contribuições pagas e as prestações recebidas, ou 
seja o valor das prestações a que cada beneficiário tem direito é calculado 
com base nas contribuições que vão sendo pagas durante a vida ativa; e, 
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por outro lado, no princípio da solidariedade laboral e intergeracional, que 
determina a redistribuição de recursos entre trabalhadores e entre gera-
ções, e implica que o sistema seja gerido em regime de repartição.

Para tal é necessário uma politica que promova o emprego seguro, com 
direitos e uma justa remuneração, enquanto suporte fundamental de uma 
maior capacidade de resposta da Segurança Social.

A ligação intrínseca entre emprego, salário, contribuições e prestações 
é fundamental para preservar e reforçar a responsabilização dos emprega-
dores pela efetivação dos direitos sociais dos trabalhadores e o sentimento 
de pertença dos próprios trabalhadores ao sistema público de segurança 
social e a necessidade de assegurar a sua sustentabilidade através das con-
tribuições pagas.

Por outro lado, os princípios de solidariedade que caracterizam o nosso 
actual sistema público de segurança social são fundamentais para garantir 
mais justiça e coesão social e combater as desigualdades. 

Neste quadro, considera a CGTP-IN que a diversificação das fontes de 
financiamento que tanto se discute, embora inegavelmente necessária, 
não pode ir no sentido de quebrar ou enfraquecer estes princípios funda-
mentais do sistema, o que aconteceria inevitavelmente se apontássemos 
para uma solução de financiamento do sistema previdencial por via de 
impostos gerais.

Efectivamente, o financiamento integral do sistema previdencial por 
via de impostos gerais equivaleria ao desvirtuamento completo e à altera-
ção da natureza jurídica deste sistema, com a eliminação do princípio da 
contributividade, a diluição completa da relação entre os salários e as pres-
tações, e a destruição das importantes componentes de solidariedade do 
sistema. Tudo isto seria suscetível de conduzir, não só à redução do atual 
sistema previdencial a um sistema universalista de mínimos sociais, mas 
também ao reforço do individualismo, ao agravamento das desigualdades 
e a quebras profundas na coesão social, o que poderia revelar-se extre-
mamente grave num país como o nosso, em que as desigualdades são já 
tão acentuadas em especial no que toca à redistribuição de rendimentos.

Assim, consideramos que a diversificação das fontes de financiamento 
deve visar a ampliação das fontes de financiamento do sistema de segurança 
social e não a substituição das atuais receitas baseadas em contribuições 
por outras eventuais fontes de financiamento, nomeadamente por impos-
tos. Tão pouco concordamos que a previsão de outras fontes de financia-
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mento sirva de pretexto para a redução da atual taxa social única, quer na 
parte a cargo dos empregadores, quer dos trabalhadores. 

Neste sentido, a CGTP-IN considera que uma via adequada para esta 
diversificação das fontes de financiamento seria o alargamento da base de 
incidência das contribuições a outras componentes do valor acrescentado 
das empresas, num regime de complementaridade relativamente às con-
tribuições baseadas em salários e nunca numa perspetiva de substituição 
total ou parcial, eventualmente conducente à diluição da relação entre  
salários, contribuições e prestações atribuídas no âmbito do sistema pre-
videncial.

4. Diversificação e amplicação das fontes de financiamento do sis-
tema previdencial
Reforçar a sustentabilidade social, económica e financeira do Sistema Pre-
videncial 
A sustentabilidade não pode ser apenas encarada numa óptica financeira. 
Os trabalhadores têm confiança no sistema na medida em que este res-
ponde às necessidades de segurança social sempre que ocorram riscos 
dos quais resultam a perda ou a redução dos seus rendimentos; o Estado 
garante direitos adquiridos e expectativas legitimamente criadas; o nível 
das prestações é elevado tendo em conta o esforço contributivo e a neces-
sidade de assegurar a protecção nos riscos sociais (como na doença, no 
desemprego e na invalidez) e na velhice. 

Apesar dos ataques feitos à segurança social, os quais foram agrava-
dos no período da troica e do governo PSD-CDS/PP, não houve, como já 
se referiu, perda de confiança no sistema, o que constitui um importante 
activo. Há, porém, lacunas evidentes, em que se destacam as eventualida-
des de velhice (na situação actual os trabalhadores acedem cada vez mais 
tarde à idade legal de reforma) e de desemprego (o regime foi profunda-
mente enfraquecido desde 2010, inclusive). 

As receitas de um regime contributivo assentam na economia real, 
desde logo no emprego e nos salários. O Sistema Previdencial foi pro-
fundamente debilitado pelo baixo crescimento económico, pelo elevado 
desemprego e precariedade e pela perda ou redução das remunerações, 
o que exigiu mesmo a criação de uma transferência extraordinária para 
ocorrer às suas necessidades de financiamento. Como antes se concluiu, as 
políticas orientadas para o crescimento, o emprego e o aumento dos salá-
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rios são a principal forma garantir a sustentabilidade da segurança social. 
De um modo mais específico, referem-se em seguida cinco aspectos. 

O primeiro é o da qualidade do emprego. A saúde económica do país passa 
por empregos de qualidade: empregos com direitos, com elevados salários 
e boas condições de trabalho. E com trabalhadores inscritos desde o iní-
cio da relação de trabalho na segurança social. É um erro pensar que este 
raciocínio não é válido porque o Sistema também não terá a despesa cor-
respondente a prestações que dependem da vinculação contributiva, pois 
nenhuma sociedade civilizada pode deixar os seus cidadãos totalmente 
desprotegidos. O elevado nível de precariedade, nela incluindo o falso tra-
balho independente, constitui um sério risco não apenas para a susten-
tabilidade da segurança social, mas também para o empobrecimento dos 
trabalhadores e o desenvolvimento do próprio país.

O segundo é o da redução do peso das remunerações na repartição do rendi-
mento. Os ordenados e salários (uma categoria estatística que não abrange 
as contribuições patronais para a segurança social) passaram de 38,7% do 
PIB em 2001 para 34,4% em 2016. Num relatório recente, a OIT aponta Por-
tugal como o exemplo de um dos países desenvolvidos onde a parte sala-
rial mais diminuiu3. Também aqui, o que está verdadeiramente em causa 
não é a sustentabilidade da segurança social em si, mas a de um modelo 
de sociedade em que o trabalho é desvalorizado de uma forma brutal. 

O terceiro tem a ver com a persistente permissividade dos poderes públicos face 
a um elevado nível de dívida de contribuições e de fraude e de evasão contributivas. E 
que se tem agravado. As dívidas de terceiros passaram de 2150 milhões de 
euros em 2005 (um valor equivalente a 1,4% do PIB) para 12404 milhões 
de euros em 2015 (6,9% do PIB).

O quarto respeita a uma “cultura” de utilização, por parte dos governos, 
incluindo do actual, da TSU para fins de política económica ou de uma suposta polí-
tica de emprego que esconde a motivação real de baixa dos custos com o trabalho. Ape-
sar do Programa do Governo prever a reavaliação das “isenções e reduções 
da taxa contributiva para a segurança social que de excepção se transforma-
ram em regra”, o Governo avançou em 2016 e 2017 com a redução na TSU a 
cargo da entidade empregadora como medida compensatória pelo aumento 
do salário mínimo nacional. Medida, que a CGTP-IN sempre recusou e que 
a Assembleia da República, em 27 de Janeiro de 2017, veio a rejeitar.

3 Relatório global sobre os salários 2016-2017, páginas 17-18.
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A par desta utilização, temos ainda a salientar o recurso a isenções ou 
reduções de pagamento da TSU para os mais variados fins de apoio a seto-
res de atividade, nomeadamente em caso de catástrofes naturais (fogos, 
inundações, secas) ou de crises económicas setoriais (quotas do leite), o 
que consubstancia uma redução das receitas do sistema público de segu-
rança social para fins que lhe são completamente estranhos, agravando os 
seus problemas de sustentabilidade. 

O quinto refere-se à necessidade de maior transparência das políticas públi-
cas, no caso da política de segurança social. Sem deixar de ter presente a 
promessa de criação pelo Governo de um Sistema de Estatísticas de Segu-
rança Social, há evidentes lacunas de informação (por exemplo, nas ques-
tões abordadas relativas às dívidas de contribuições e ao recurso a quotas 
para equiparação das rescisões por mútuo acordo a desemprego involun-
tário no regime do subsídio de desemprego).

Diversificar para ampliar as receitas do Sistema Previdencial 
A sustentabilidade da segurança social passa, pois, por ter uma cultura 
diferente da parte dos governos em relação a um direito fundamental dos 
cidadãos. Deveria haver um compromisso de todas as forças políticas no 
sentido de que as contribuições sociais se destinam essencialmente a fins de 
segurança social. O que significa, por um lado, que a parte da Taxa Social 
Única (TSU) relativa ao apoio às políticas de emprego deveria ser melhor 
delimitada com vista a impedir a sua utilização abusiva e, por outro, que 
os Governos deixam de recorrer a esta receita para acudir a problemas 
económicos externos ao sistema. 

A CGTP-IN defende que se deve progredir na diversificação das fon-
tes de financiamento do Sistema Previdencial. Reconhece que houve um 
avanço na clarificação do financiamento no sentido da separação entre um 
regime não contributivo financiado por impostos (incluindo a parte não 
contributiva de prestações sociais contributivas do regime contributivo) e 
um sistema previdencial assente em contribuições sobre os salários. Para 
isso contribuiu, como se referiu. Considera igualmente que a criação de 
um Fundo de Estabilização Financeira foi positiva.

A CGTP-IN subscreveu o acordo de concertação social de 2001 que 
previu “a extensão para as entidades empregadoras da base de incidência 
contributiva a fontes distintas das remunerações, no contexto da defesa 
e da protecção do emprego”. Não se visou o abandono das contribuições 
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sobre os salários, mas antes a ampliação das fontes de financiamento. Não 
obstante, este Acordo não foi nesta parte concretizado.

Em 2006, a CGTP-IN apresentou uma proposta alternativa a um acordo 
de concertação social sobre a segurança social, que introduziu o Factor 
de Sustentabilidade no cálculo das pensões com consequências no corte 
nos seus valores em função da esperança de vida aos 65 anos, em que se 
ampliava a base de receitas com a criação de uma taxa sobre o valor acres-
centado líquido (VAL) das empresas. A opção pelo VAL foi justificada pela 
necessidade de não penalizar o investimento das empresas. Esta proposta 
permitiria manter o valor das prestações, sem cortes, através de recursos 
adicionais.

O tempo decorrido não lhe retirou validade, pelo contrário. Hoje, no 
contexto do progresso científico e técnico em curso, mesmo uma empresa 
com um número muito reduzido de trabalhadores pode gerar um volume 
muito elevado de riqueza. Essas empresas deverão contribuir mais para a 
segurança social, através de uma receita adicional que se somará à contri-
buição normal sobre os salários. 

Não se pretende a substituição do actual modelo assente em contri-
buições sociais baseadas nos salários de forma a manter a relação entre as 
contribuições e as prestações. O Sistema Previdencial (SP) visa garantir 
prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho perdido 
em consequência da verificação das eventualidades legalmente definidas, 
nos termos da Lei de Bases da Segurança Social (artigo 50º). Uma contri-
buição adicional com base no alargamento da base de incidência patronal 
a elementos diferentes do salário não põe essa relação em causa, ao con-
trário do que ocorre com o financiamento na base de impostos. O SP seria 
encaminhado para formas de segurança social de cariz assistencialista, 
como atrás salientámos.

As receitas de base do SP continuariam a assentar em duas compo-
nentes:

 – Uma contribuição sobre os salários (11%) paga pelos trabalhadores;
 – Uma contribuição patronal sobre os salários (23,75%) a que se soma-

ria um adicional calculado em função do valor acrescentado das 
empresas.
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5. Financiamento do fundo de estabilização financeira da segurança 
social 
O Sistema Previdencial dispõe de um fundo de estabilização (FEFSS). 
Tem-se como objectivo a constituição de um valor financeiro (a carteira 
do FEFSS) que assegure a cobertura das despesas previsíveis com pen-
sões por um período mínimo de dois anos. Embora tenha sido criado em 
1989 foi só a partir de 1997 que passou a ter entradas de capital de valor 
significativo. No final de 2015 a carteira do Fundo era de 14,1 mil milhões 
de euros o que correspondia a 14,39 meses em relação ao objectivo dos 2 
anos e a 7,9% do PIB. A carteira era constituída em 68,3% por títulos de 
dívida pública nacional em meados de 2016. 

O Fundo tem como fontes de financiamento uma parcela entre dois 
e quatro pontos percentuais do valor percentual correspondente às quo-
tizações dos trabalhadores por conta de outrem, os saldos anuais do sis-
tema previdencial, as receitas resultantes da alienação de património e os 
ganhos obtidos nas suas aplicações financeiras. 

As dotações recebidas desde 1997 têm sido muito variáveis estando 
muito dependentes da conjuntura económica. No período entre 1997 e 
2015 verifica-se ter havido ter havido cinco anos em que a dotação expur-
gada dos valores da alienação de imóveis foi igual ou inferior a 100 milhões 
de euros (em valores correntes): 2004, 2005, 2012, 2013 e 2014.

Dotações recebidas pelo FEFSS (milhares de euros)

    Fonte: CSS
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Um dos problemas reside nas transferências de contribuições. A lei 
prevê que essa transferência pode não ter lugar se a conjuntura econó-
mica do ano a que se refere ou a situação económica do sistema previden-
cial justificadamente o não permitir. O que aconteceu em diversos anos 
originando parte da irregularidade verificada nas dotações para o Fundo.

A CGTP-IN considera que a diversificação das fontes de financiamento 
permitiria contribuir para a resolução deste problema e, ao mesmo tempo, 
eliminar ou reduzir a necessidade de transferência de contribuições liber-
tando deste modo meios financeiros necessários à melhoria das prestações.

Neste sentido defende a criação de uma taxa sobre as transacções 
financeiras cujas receitas reverteriam a favor do Fundo. A criação de uma 
pequena taxa (a CGTP-IN tem proposto 0,25%) permitiria obter um 
volume elevado de receitas atendendo ao volume do valor das transações 
efectuadas pelos intermediários financeiros. O valor destas transacções 
foi de 641,7 mil milhões de euros em 2015 pelo que cada 0,1% de taxa se 
traduziria, a preços desse ano, numa receita de 641,7 milhões de euros.





133

Posição da União Geral de Trabalhadores

Sérgio Monte1

A UGT sempre rejeitou as políticas de desmantelamento do Estado 
Social, guiadas por critérios estritamente economicistas e por um modelo 
ideológico, conforme se verificou durante o programa de ajustamento, 
cujo objetivo sempre se afigurou ser o de tornar Portugal um Estado de 
serviços mínimos. 

O encerramento de serviços públicos em sectores fundamentais, como 
a Educação, a Saúde ou a Justiça, mas também outros essenciais como as 
Finanças, contribuíram para um cada vez maior afastamento e alheamento 
do Estado face aos cidadãos e vice-versa, colocando em causa os pilares 
estruturantes do nosso modelo social e da nossa democracia. 

A UGT deve registar uma alteração daquele modelo num período mais 
recente, assistindo-se nomeadamente à reabertura de alguns serviços de 
proximidade aos cidadãos, se bem que ainda de forma muito insuficiente 
porque condicionada por constrangimentos orçamentais. 

Há ainda que evitar as tentações de uma lógica imediatista, não devendo 
ser esquecido que o investimento presente não deixará de se traduzir, a 
médio e longo prazo, numa redução de custos e numa maior sustentabi-
lidade.

Mas, acima de tudo, o Estado Social não pode ser visto como um custo, 
mera despesa ou equacionado em termos de impactos orçamentais, mas 

1 Secretário-Geral Adjunto da UGT
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antes como um investimento naqueles que devem continuar a ser os obje-
tivos do nosso Estado de Direito Democrático: promover o bem-estar, de 
forma universal, solidária e inclusiva, garantindo, em última instância, a 
coesão e a paz sociais. 

Segurança Social
A UGT, desde sempre, tem estabelecido na esfera da Segurança Social três 
prioridades absolutas: a defesa de um sistema público e universal, a sus-
tentabilidade financeira dos regimes contributivos e a melhoria da prote-
ção social dos cidadãos.

Não obstante as adversidades dos últimos anos, nomeadamente, as alte-
rações do quadro macroeconómico, as transformações demográficas no 
contexto nacional e os compromissos assumidos pelo Estado Português 
perante entidades internacionais, continuamos a defender com convicção 
este modelo e a sua sustentabilidade.

A UGT defende que uma qualquer reforma da segurança social, cujo 
espectro há muito paira, só se impõe se for efetivamente demonstrada 
a sua necessidade, pela apresentação de estudos credíveis, e só deve ser 
implementada com base numa discussão e consenso tripartidos e desde 
que tenha na sua base a manutenção da estrutura e dos princípios atual-
mente consagrados na Constituição da República Portuguesa e na Lei de 
Bases da Segurança Social. 

A UGT estará, como sempre esteve, disponível para discutir a moder-
nização do sistema de Segurança Social, numa dupla óptica – eficácia e 
adequação dos sistemas e a sua sustentabilidade social e financeira.

Nesse sentido, sempre contestámos que, em nome da redução da des-
pesa pública, as únicas soluções apresentadas pela Troika e pelo Governo 
de então passassem por cortes nas pensões e nas prestações sociais, por 
vezes com recurso a medidas inconstitucionais, provocando um brutal 
retrocesso social. Entendemos que num contexto de crise deveriam ter 
sido implementadas medidas em sentido inverso, ou seja, com um reforço 
da proteção social, por via de políticas consensualizadas entre os Parcei-
ros Sociais e o Governo, a fim de atenuar os impactos adversos sobre as 
pessoas, ao invés de agravar os sacrifícios e desigualdades, como veio a 
acontecer na prática. 

Conhecemos os problemas, dos quais destacamos, por um lado, a drás-
tica redução da população ativa e empregada, por via da forte redução da 
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natalidade, do envelhecimento demográfico, mas sempre afirmámos que 
as soluções apresentadas nunca poderiam servir para dar resposta aos fato-
res conjunturais originados pela crise como a destruição de emprego, o 
aumento da emigração e a redução da imigração ou o fraco crescimento 
económico. 

Não podendo deixar de registar alguns sinais positivos que vêm sendo 
assumidos (aumento do IAS, aumento das pensões de mais baixo valor, 
melhoria de algumas prestações sociais como o abono de família), mas 
deve ser assinalado que os mesmos são ainda manifestamente insuficien-
tes para fazer face ao agravamento das situações de desproteção, pobreza 
e desigualdades que se verificou durante a crise. 

A UGT continuará a bater-se por uma maior solidariedade intra e inter-
gerações, assegurando um envelhecimento digno e uma efetiva cobertura 
das eventualidades, sempre tendo em vista na promoção de uma sociedade 
mais igualitária e inclusiva, restabelecendo-se desta forma o equilíbrio do 
sistema de segurança social e a coesão social.

PONTOS DE AÇÃO

 • Defender um sistema de segurança social público e universal, 
assente no primado da responsabilidade pública:

 o em que se assegure a sustentabilidade e autonomia do regime 
contributivo, garantindo adequados níveis de proteção e a soli-
dariedade geracional, num quadro de forte e permanente ava-
liação e acompanhamento entre Governo e Parceiros Sociais;

 o em que o Estado respeite plenamente as suas obrigações de 
financiar, por via do Orçamento do Estado, os sistemas não con-
tributivos ou fracamente contributivos;

 • Restabelecer o princípio da confiança que deverá estar na base 
da relação entre Estado e Cidadãos, que foi comprometido pela 
imprevisibilidade e ausência de continuidade nas medidas adota-
das nos anos de crise, as quais visaram exclusivamente a redução do  
défice, pondo em causa a sustentabilidade social e a própria demo-
cracia;

 • Exigir a reintrodução da idade fixa de reforma, assegurando um 
princípio de estabilidade e previsibilidade junto dos trabalhadores 
no que respeita à possibilidade de gerir a sua carreira profissional;
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 • Rediscutir, em sede de concertação social e em negociação secto-
rial, os regimes de antecipação de idade de reforma e de tratamento 
das longas carreiras contributivas nos sectores privado e público;

 • Discutir novas fontes de financiamento do sistema de Segurança 
Social, que poderão passar pela criação de uma contribuição extra-
ordinária social a suportar pelas empresas que tenha por base o ratio 
lucro líquido/esforço contributivo da empresa.

 • Exigir uma participação ativa dos Parceiros Sociais na gestão do regime 
contributivo da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações;

 • Pugnar pela transparência do sistema, exigindo o acesso a infor-
mação, nomeadamente à informação desagregada, e o efetivo fun-
cionamento das instâncias tripartidas existentes, nomeadamente 
a reativação do Conselho Nacional da Segurança Social, de forma 
a garantir de forma adequada a participação de quem sustenta o 
regime contributivo – trabalhadores e empregadores; 

 • Exigir a adequação das pensões e demais prestações do regime con-
tributivo (descongelamento total da atualização de pensões, redis-
cussão da proteção no desemprego e na doença) e do regime não 
contributivo (por via de uma atualização do valor do IAS que repo-
nha o poder de compra e a revalorização de valores e cobertura);

 • Reforçar os mecanismos de proteção social numa perspetiva de 
maior ativação das políticas de reinserção no mercado de trabalho, 
principalmente no que respeita aos desempregados longa duração 
e a grupos especialmente vulneráveis;

 • Reforçar a proteção social dos trabalhadores com vínculos atípicos 
e com carreiras irregulares; 

 • Rever e regulamentar as profissões de desgaste rápido, dando cum-
primento ao acordado em sede de concertação social, em 2006; 

 • Incentivar a constituição de fundos de pensões profissionais, desig-
nados como Segundo Pilar, por via da negociação coletiva, nomea-
damente pela atribuição de benefícios fiscais;

 • Facilitar o acesso a prestações como o Rendimento Social de Inser-
ção e Complemento Solidário para Idosos, simplificando o respe-
tivo procedimento administrativo e revendo a condição de recursos, 
sem prejuízo da sua fiscalização, de forma a que se assegure uma 
subsistência dentro dos padrões da dignidade humana para todos 
os cidadãos;
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 • Reforçar os mecanismos de combate à fraude e evasão contributivas, 
com particular preocupação com sectores mais vulneráveis como 
o do trabalho doméstico, o dos trabalhadores portadores de defici-
ência e dos trabalhadores migrantes, o que contribuirá não apenas 
para garantir um maior equilíbrio financeiro do sistema, mas tam-
bém para uma melhoria das condições de trabalho;

 • Reforçar as políticas que visam a conciliação da vida profissional, 
familiar e pessoal, nomeadamente pelo alargamento das situações 
de assistência à família subsidiada aos cuidados imprescindíveis e 
inadiáveis a prestar aos ascendentes e da criação de infraestruturas 
com custos acessíveis e horários alargados;

 • Introduzir uma majoração na contagem do tempo para a reforma 
que atenda ao número de filhos; 

 • Redefinir o modelo em que atualmente se baseia a relação do Estado 
com as IPSS, equacionando a possibilidade da abertura à atribui-
ção de competências aos municípios, o que facilitaria a atribuição 
e monitorização do cumprimento dos deveres e obrigações contra-
tualizados ou legalmente previstos; 

 • Exigir a disponibilização de informação adequada sobre a situa-
ção financeira da Segurança Social e, em particular, sobre as dívi-
das existentes, de forma a permitir a conceção de um plano, com a 
participação e envolvimento efetivo dos parceiros em sede de con-
certação social, de recuperação das mesmas.
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Gregório Rocha Novo1

Muito bom dia.
Agradeço o convite para intervir nesta Conferência promovida pelo 

CES em colaboração com o ISCTE-IUL, dirigido à CIP pelo Senhor Pre-
sidente do Conselho Económico e Social, Professor Doutor António Cor-
reia de Campos, sendo que, face ao tempo que disponho, não esgotarei, 
de todo, a abordagem da temática.

A sustentabilidade do sistema de Segurança Social é um problema que 
impõe um debate profundo, possibilitando escolhas muito fundamenta-
das, já que são enormes os reflexos que, incontornavelmente, lhe estão 
associados. 

Em qualquer equação que a este propósito se desenvolva há sempre 
um dado de partida: as sociedades integram membros economicamente 
ativos e membros economicamente não ativos: crianças, idosos, inválidos, 
doentes e outros. 

Este facto inelutável levanta, sem dúvida, um problema de natureza 
económica, mas com as mais impactantes consequências sociais.

Acresce que a sustentabilidade da Segurança Social não pode ser total-
mente isolada de uma outra problemática mais vasta: a da sustentabilidade 
das próprias finanças públicas.

Mas também não é saudável – diria mesmo, não obedece a parâmetros 
de racionalidade – proceder a alterações no sistema de Segurança Social 

1 Vice-Presidente do Conselho Geral da CIP
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tão só focalizadas em necessidades mais ou menos conjunturais de con-
solidação orçamental.

Ora, para que quaisquer alterações sejam devidamente enquadráveis 
e resultem corretamente enquadradas, é fundamental que os fatores que 
ameaçam a sustentabilidade a que nos reportamos sejam bem identificados. 

E, quanto a este particular, julgo ser consensual que a principal ame-
aça à sustentabilidade do sistema provém, desde logo e sobremaneira, da 
evolução demográfica.

A este nível, constatam-se dois fatores que, em concomitância, con-
correm para um rácio cada vez maior entre população idosa e população 
em idade ativa: a redução da taxa de fertilidade, por um lado, e, por outro 
lado, o aumento da esperança média de vida.

Os dados mais recentes do EUROSTAT, relativos aos nascimentos e 
fertilidade, publicados no passado dia 8 de Março, por reporte ao ano de 
2015, evidenciam o seguinte:

Relativamente à taxa de fertilidade, Portugal registou a taxa de fer-
tilidade mais baixa da UE: 1,31 filhos por mulher – bem abaixo dos 1,45 
registados em 2001, quando a taxa de fertilidade média da UE era 1,46, e 
estrondosamente abaixo do verificado na década de 60 do século passado, 
em que tínhamos um rácio de 3,2 filhos por mulher. 

Como é consabido, uma taxa de fertilidade na ordem dos 2,1 filhos por 
mulher é tida como a necessária para assegurar a substituição de gerações.

Relativamente à esperança média de vida, esta foi estimada, no nosso 
País, em 2016, nos 80,41 anos (77,36 anos, para os homens, e 83,23, para 
as mulheres).

Deste duplo fator (fertilidade e longevidade), resulta, assim, de modo 
direto, que, enquanto o número de cidadãos em idade ativa diminui, o 
dos cidadãos inativos, potencialmente beneficiários de pensões, aumenta. 

A confirmarem-se as estimativas das fontes oficiais, mantendo-se o sta-
tus quo e a sua tendência, estão lançados os condimentos para uma ameaça 
fortíssima à sustentabilidade de um sistema de Segurança Social como o 
nosso.

A estes fatores demográficos, acrescem outras pressões, de diferente 
natureza. 

Desde logo, a entrada dos jovens no mercado de trabalho é cada vez 
mais tardia, por força do progressivo alargamento do período de escolari-
dade e formação académica.
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Por outro lado, a Segurança Social é extremamente sensível às evolu-
ções de múltiplas variáveis macroeconómicas, sendo exemplo a afetação 
que o desemprego provoca na capacidade contributiva.

Uma outra fonte de problemas para as finanças da Segurança Social é 
a forma como o sistema político, por vezes, tem procedido à sua gestão, 
introduzindo medidas que têm ínsitos custos imediatos, a serem cobertos 
de modo diferido, ou mesmo sem grande margem de segurança quanto 
a essa cobertura.

A um tal acervo de causas não pode deixar de adicionar-se a designada 
“maturação do sistema”.

Nas regras de definição das pensões, releva, decisivamente, o número 
de anos com entrada de contribuições, sendo certo que as remunerações 
de referência tendem também a aumentar com o tempo. 

Donde emerge que a simples passagem do tempo tende a fazer cres-
cer as pensões.

Verifica-se, assim, que o problema da sustentabilidade da Segurança 
Social é um tema atual, complexo e multidisciplinar que a todos afeta e 
toca. Trata-se, mesmo, de um dos maiores desafios com que as sociedades 
modernas têm de se defrontar. 

Procurando corresponder ao desafio que, para hoje, nos foi lan-
çado, que preconizamos?

No que ao futuro diz respeito, vou focalizar-me no enquadramento 
de algumas vertentes que entendemos terem de enformar soluções que 
urge adotar.

Não sem antes vincar algo que, neste domínio, consta do Programa do 
atual Governo, mais concretamente, o seguinte excerto: Estudar em Con-
certação Social o reforço do financiamento e a sustentabilidade da Segu-
rança Social através da diversificação das suas fontes de financiamento.

A CIP encontra-se disponível para, enquanto Parceiro Social, partici-
par, ativa e empenhadamente, em sede de CPCS, num debate responsável 
sobre esta temática.

Em sede de CPCS, para além de disponibilidade para a discussão, a 
CIP entende que a mesma discussão assume foros de verdadeira exigência.

Na perspetiva da CIP, a garantia da sustentabilidade do sistema está 
intimamente associada às condições de competitividade que forem dadas 
às empresas, com vista à sua criação e desenvolvimento.
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Daí que se imponha conferir absoluta prioridade às políticas que pro-
movam a competitividade e o crescimento económico. Se não conseguir-
mos gerar a riqueza necessária para sustentar o sistema, o mesmo colapsará. 

No início desta década, as projeções mostravam que, mantendo-se todos 
os demais fatores constantes, só um crescimento médio anual da produ-
tividade real do trabalho por hora trabalhada de 4,5% poderia assegurar 
a sustentabilidade do sistema. Ora, entre 2000 e 2016, tal crescimento 
médio anual rondou o 1%.

Uma economia baseada no conhecimento, na mobilidade e capacidade 
de adaptação, com forte aposta na inovação, é o caminho que temos de 
trilhar.

Para uma efetiva concretização deste cenário, impõe-se definir uma 
estratégia económica consistente e previsível que a CIP entende dever 
basear-se nas seguintes linhas orientadoras:

Desde logo, assegurar que as empresas têm acesso ao financiamento 
de que necessitam para investir e crescer.

Depois, garantir a previsibilidade da fiscalidade e assegurar uma ten-
dência de redução da carga fiscal para promover e atrair o investimento. 

Em terceiro lugar, desenvolver políticas públicas de apoios ao investi-
mento, à inovação e à internacionalização. 

Em quarto lugar, promover uma política energética que favoreça a com-
petitividade empresarial. 

Em quinto lugar, expandir e aprofundar as políticas de redução dos 
custos de contexto e garantia da concorrência. 

Em sexto lugar, relançar o fomento do empreendedorismo.
Por fim, mas não por último, desenvolver o Capital Humano e as rela-

ções laborais para construir uma sociedade inclusiva e dinâmica que con-
tribua para o crescimento e competitividade da economia.

No entender da CIP, as medidas que, assim, deixei enunciadas têm de 
alicerçar a definição de uma estratégia económica destinada a exponen-
ciar uma forte contribuição das exportações para o PIB, aproximando-nos 
dos rácios que as economias europeias de dimensão equivalente à nossa 
apresentam e bem superior ao que hoje registamos, apesar dos progressos 
verificados nos últimos anos.

Condensando quanto já deixei referido, a sustentabilidade da Segu-
rança Social impõe uma intervenção transversal e estrutural e um “mix” 
de medidas todas elas orientadas para a promoção e criação de riqueza. 
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O que tudo induz que se traga à colação outros aspetos de natureza 
mais específica que, na nossa perspetiva, devem ser objeto de especial 
ponderação.

Desde logo, o papel do Estado, ou seja, as funções que a este devem 
ficar cometidas.

Depois, intimamente conectada com a sustentabilidade do sistema e 
do próprio papel do Estado, encontra-se a exigência de um elevado rigor 
na gestão da proteção social.

Como terceiro aspeto, uma referência breve à idade de reforma e seu 
aumento.

A CIP entende que esta matéria deve ser objeto de particular cuidado, 
relevando todos os impactos daí resultantes e onde não pode ficar igno-
rada ou menosprezada a necessidade de rejuvenescimento dos quadros 
das empresas.

Uma palavra, também, sobre os esquemas complementares.
Na perspetiva desta Confederação, os Sistemas de Proteção Comple-

mentar podem desempenhar não só um papel do maior relevo na segurança 
dos cidadãos, como contribuir ativamente para o crescimento económico 
do país por via do reforço da poupança e, consequentemente, do investi-
mento.

Aproximando-me do final e porque bem credora de vincado ressalto, 
reiterar no destaque à promoção da natalidade.

A natalidade é, seguramente, um dos maiores desafios de longo prazo 
que se colocam a Portugal e, diga-se, à própria Europa.

Temos bem presente que a resolução deste problema se afigura muito 
difícil, como sabemos, com inquebrantável certeza, que os efeitos das polí-
ticas ou opções tomadas nesta área demoram gerações a produzir resul-
tados.

Finalizando e concluindo, gostaria de enfatizar que nenhuma dúvida 
nos resta quando à imperiosa necessidade de implementar reformas e 
medidas algumas das quais aqui enunciei.

É preciso aproveitar o momento atual para, com coragem, determina-
ção e empenho, em particular do Governo e dos parceiros sociais, encetar 
uma verdadeira transformação do paradigma, colocando o País na rota do 
crescimento económico sustentado – única forma de, também de modo 
duradouro, dar sustentabilidade ao sistema de Segurança Social.

Posição da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) 
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Para uma Reforma do Modelo de Financiamento 
da Segurança Social 1

Armindo Silva2

Desejava em primeiro lugar agradecer o convite dos organizadores desta 
Conferência – o Conselho Económico e Social e o ISCTE – para partici-
par neste debate entre parceiros sociais sobre o tema da Segurança Social. 
Estou em representação do Presidente da CCP, Eng. Vieira Lopes, que 
me pediu para o fazer, por estar presentemente a coordenar um grupo 
de trabalho sobre o tema “O setor dos serviços face aos desafios da segu-
rança social”.

O estudo procura dar um contributo para um debate na sociedade 
portuguesa que julgamos inadiável acerca do futuro da segurança social, 
partindo de uma abordagem que reflete a perspetiva do setor de serviços. 
Para este setor, que é o maior empregador da economia portuguesa e o 
maior contribuinte do sistema previdencial de segurança social, colocam-
-se algumas questões cruciais a respeito do futuro das suas empresas e dos 
seus colaboradores:

 − O que podem os trabalhadores atuais do setor esperar das suas 
pensões futuras? Estão garantidas as condições para uma reforma 

1 Este texto é baseado na intervenção realizada na Mesa Redonda de parceiros sociais na 
Conferência sobre “Modelos e desafios da segurança social” em 10 de maio de 2017, por 
iniciativa do CES e do ISCTE. As opiniões aqui expressas não podem ser entendidas como 
constituindo a posição da CCP.
2 Economista e investigador. Ex-quadro dirigente da Comissão Europeia.
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vivida em dignidade e que proporcione um padrão de vida próximo 
daquele a que estavam habituados durante a vida ativa?

 − Face ao previsível aumento das despesas com o sistema de pensões, 
como se pode garantir o seu financiamento futuro, sem que se tenha 
de aumentar a TCG, cujo nível é já especialmente penalizador para 
as empresas que mais emprego criam?

 − Que papel podem desempenhar as pensões complementares no 
nosso sistema a fim de assegurar o rendimento dos futuros pensio-
nistas e como se poderá promover o seu desenvolvimento?

1. O movimento de reforma dos sistemas de pensões na União Euro-
peia e em Portugal
Em todas as economias desenvolvidas e numa grande parte das economias 
emergentes, os sistemas de segurança social, e em particular os sistemas 
de pensões, estão confrontados com importantes desafios de natureza 
económica, social e demográfica, que têm sido objeto de análise por parte 
de governos, organizações internacionais e investigadores. O diagnóstico 
é conhecido e se não é unânime, é pelo menos apoiado num largo con-
senso. Em consequência do aumento da esperança de vida e da queda 
da taxa de natalidade, aumentará a proporção de idosos na população 
total e diminuirá a proporção de pessoas em idade ativa. Num modelo de 
repartição simultânea, esta tendência de envelhecimento demográfico 
produzirá a prazo um défice estrutural entre por um lado as receitas pro-
venientes das contribuições pagas em função das remunerações dos ati-
vos e por outro as despesas com as pensões, que tendem a crescer tanto 
em número como em valor médio, em virtude da maturação do sistema. 
Num modelo de capitalização o aumento da longevidade provoca o dese-
quilíbrio atuarial entre despesas e receitas esperadas quando os benefícios 
são definidos e a queda da produtividade a prazo pode tornar insuficiente 
a rendibilidade dos investimentos assim comprometendo os benefícios  
esperados.

No caso português, este desafio é agudizado por três ordens de fato-
res cuja combinação nos torna um caso quase único no contexto europeu 
(a par da Grécia): um passado recente de crescimento económico quase 
nulo, um ritmo de envelhecimento demográfico previsivelmente muito 
acentuado e uma elevada emigração recente de pessoas em idade ativa. 
Acresce a reduzida margem de manobra para acorrer a situações críticas 
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de financiamento de défices do sistema contributivo da segurança social, 
em virtude da muito elevada dívida pública. 

Foi em resposta a este desafio que, num quadro evolutivo de coorde-
nação de políticas no âmbito da União Europeia, a totalidade dos Estados 
membros desencadeou um intenso movimento de reformas dos sistemas 
públicos de pensões3. Neste movimento distinguem-se duas fases. Durante 
a primeira, entre princípios da década de 90 e 2008, a prioridade foi dada 
às reformas sistémicas que modificaram a arquitetura desses sistemas, 
sobretudo através da introdução ou reforço de regimes baseados no finan-
ciamento por capitalização, de adesão obrigatória ou voluntária, ao mesmo 
tempo que se reduziu o papel do tradicional modelo de repartição simul-
tânea. Embora este movimento fosse bastante generalizado, ele foi mais 
intenso e abrangente nos países da Europa Central e Oriental onde eram 
menores os custos de transição e mais altas as perspetivas de rápido cres-
cimento económico. 

É também de destacar de entre as reformas de tipo sistémico a opção 
por sistemas de capitalização virtual, mas financiados por repartição em 
regime de contribuição definida. A cada beneficiário corresponde uma 
conta nocional cujo benefício é determinado em função do objetivo de 
equilíbrio atuarial, considerando a evolução do crescimento económico, 
da taxa de juro e da longevidade. Foi o caso das reformas encetadas na 
Suécia, Itália, Letónia, Polónia e mais recentemente da Grécia. 

A partir de 2008, com a crise económica e financeira, a ênfase deslo-
cou-se para reformas de tipo paramétrico, através das quais se procurou 
reduzir o défice previsível do sistema público de pensões. Multiplicaram-
-se e generalizaram-se as medidas tendentes a aumentar a idade normal de 
reforma, restringir o acesso às reformas antecipadas, estabelecer mecanis-
mos automáticos de ajustamento do valor da pensão ou da idade de reforma 
à longevidade, reduzir o crescimento das pensões em pagamento através da 
revisão dos sistemas de indexação. Ao mesmo tempo observou-se alguma 
reversão da tendência para a generalização dos regimes de capitalização, 
em virtude dos custos financeiros da transição, particularmente naque-
les países da Europa central e oriental que haviam adotado reformas mais 
ambiciosas neste domínio.

3 Para uma análise descritiva deste movimento reformista, ver G. Carone et al. (2016) e 
European Commission (2015 b), p. 169.
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Em numerosos países, e com maior incidência naqueles que estiveram 
expostos a fortes crises das finanças públicas, recorreu-se também a medi-
das temporárias de cortes de pensões, e/ou aumentos de contribuições ou 
de impostos sobre os pensionistas. 

Portugal esteve ausente da vaga de reformas sistémicas de que resultou 
a criação ou reforço de 2º e 3º pilares dos sistemas de pensões (respetiva-
mente para planos de pensões de base profissional e de base individual) 
financiados por capitalização na grande maioria dos países da UE. Ainda 
se equacionou no Livro Branco sobre Pensões de 1998 a criação de um 2º 
pilar constituído por um regime de pensões de contribuição definida, de 
adesão obrigatória, financiado em capitalização a partir das receitas não 
arrecadadas em virtude do plafonamento das contribuições. Os custos de 
transição seriam suportados através da amortização por prazo dilatado da 
dívida do Estado para com a segurança social. Porém nada foi concreti-
zado desde então4. 

Em contrapartida, Portugal tem sido um dos países com mais intensa 
atividade reformista no que toca a alterações de parâmetros do lado da des-
pesa, tendo mesmo em certos aspetos sido pioneiro de algumas medidas 
inovadoras no contexto europeu5. Esta orientação traduz a perceção por 
parte dos decisores políticos de que o principal risco em Portugal provém 
do peso excessivo da despesa pública com pensões devido à estrutura etária 
muito desfavorável e ao fraco crescimento da produtividade e do emprego. 

Foram quatro os principais momentos da reforma do sistema público 
de pensões:

 1. Lei de Bases de 2002: Estabeleceu o conjunto da carreira contribu-
tiva como base de cálculo para a pensão estatutária (método a intro-
duzir de modo faseado), a convergência das pensões mínimas para 
o SMN, a aplicação de taxas regressivas de formação da pensão e a 
revalorização das remunerações em função da evolução dos preços e 
dos salários. Manteve em aberto algumas hipóteses levantadas pelo 
Livro Branco, como a diversificação do modelo de financiamento e 
a criação de um regime de capitalização, mas sem as concretizar.

4 Sobre a evolução do sistema de segurança social em Portugal numa perspetiva europeia, 
ver F. Ribeiro Mendes (2011).
5 Como por exemplo, o fator de sustentabilidade. Após a Grécia, Portugal foi o país que maior 
número de reformas do sistema de pensões implementou desde 2009 na UE (mais de 20). 
Ver G. Carone et al., op. cit. p. 50.
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 2. Decreto-Lei 229/2005 e Lei 60/2005: Estabeleceu o princípio de 
convergência gradual entre os regimes de pensões do setor privado 
e do Estado. Os novos funcionários públicos passaram a estar inte-
grados no regime geral da segurança social e a CGA tornou-se um 
sistema fechado. As condições de acesso à reforma, a indexação das 
pensões e a contagem de toda a carreira contributiva foram gradu-
almente harmonizadas.

 3. Lei de Bases de 2007: Introduziu várias medidas paramétricas des-
tinadas a melhorar a sustentabilidade financeira do sistema previ-
dencial, como o fator de sustentabilidade, que associa o valor da 
pensão à esperança de vida, a restrição às reformas antecipadas, 
e um novo método de indexação das pensões que faz depender a 
atua lização das pensões da taxa de crescimento do PIB.

 4. Decreto-Lei 167-E/2013 de 31 de dezembro: Reforçou o conjunto 
de medidas adotadas anteriormente, elevando a idade normal de 
reforma para 66 anos e alinhando a evolução futura desta à espe-
rança média de vida. Foi também alterado o modo de cálculo do fator 
de sustentabilidade e limitado este a casos de reforma antecipada.

2. O impacto das reformas sobre a sustentabilidade financeira
Em resultado desta série de reformas, a Comissão Europeia prevê no seu 
último relatório6 que Portugal gaste com a totalidade das pensões do sis-
tema público em 2060 um pouco menos do que gastava em 2013 em per-
centagem do PIB: respetivamente 13,1% e 13,8 %. Esta projeção levou a 
que a Comissão deixasse de considerar Portugal um país de alto risco de 
insustentabilidade financeira do seu sistema de segurança social e pas-
sasse a integrar o grupo de médio risco. É verdade também que o país não 
está exposto a um perigo iminente de insolvência do sistema público de 
segurança social. Ao mesmo tempo, têm crescido as reservas financeiras 
do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), que 
cobrem atualmente cerca de 120% das despesas anuais do sistema previ-
dencial de pensões.

Mas significa isto que podemos esquecer o desafio da insustentabili-
dade financeira do nosso sistema de pensões e considerá-lo resolvido? De 
modo nenhum. O mesmo relatório da Comissão indica que Portugal irá 

6 Ver European Commission (2015 a).
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atravessar entre meados da década de 20 e de 40 um período crítico em 
que as despesas com o sistema público de pensões (integrando o regime 
geral e a CGA) aumentarão rapidamente gerando um défice estrutural 
do sistema que se aproximará de 4 % do PIB por volta de 2033 (ver Grá-
fico 1). Como termo de comparação, vale a pena recordar que em 2013, as 
transferências extraordinárias do Orçamento de Estado para acorrer ao 
défice do sistema previdencial (sem contar portanto com o défice da CGA) 
representaram 0,84 % do PIB. Tratam-se de montantes muito avultados 
que excedem claramente a capacidade do fundo de estabilização e que, 
a confirmarem-se, decerto provocarão um forte desequilíbrio financeiro. 
Vários estudos prospetivos recentes realizados em Portugal apontam para 
significativos défices a prazo do sistema contributivo, embora com grande-
zas e perfis temporais diferentes7. Foi também calculada a dívida implícita 
do sistema, ou seja, o valor atual das futuras dotações orçamentais que, 
juntamente com as contribuições e o património do FEFSS seria necessá-
rio para financiar a despesa de todos os compromissos assumidos com o 
pagamento das pensões do sistema contributivo consolidado (integrando 
sistema previdencial e CGA) entre 2014 e 2060. Este valor é próximo dos 
290 mil milhões de euros, o que representa cerca de 175 % do PIB em 
20138. Apenas as conclusões apresentadas no relatório sobre sustentabili-
dade financeira publicado em anexo aos Orçamentos de Estado para 2016 
e 2017 apresentam conclusões mais satisfatórias do ponto de vista da sus-
tentabilidade futura do sistema previdencial de pensões9. 

7 Ver GEP/MSESS (2015) e J. Bravo (2013).
8 Ver M. M. Corrêa de Aguiar (2015), p. 109.
9 Neste documento, o saldo negativo do sistema previdencial não deverá exceder 0,9% 
do PIB, o que permitirá uma absorção por inteiro por parte do fundo de estabilização 
até meados da década de 40.
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Gráfico 1

Fonte: European Commission (2015 a)

Em face da evidência disponível sobre os efeitos do envelhecimento 
demográfico, não é possível negar a necessidade de continuar o movimento 
de reformas estruturais, sem invocar alterações radicais na nossa estrutura 
económica ou social: ou aumentos da produtividade a um ritmo tal que 
compense a queda da população ativa, ou aumentos da taxa de emprego 
para níveis próximos do pleno emprego, ou o regresso a padrões de nata-
lidade típicos dos anos 60 ou imigração em quantidade e qualidade que 
compense o capital humano que se foi perdendo. 

Embora seja de admitir alguma melhoria nestas variáveis, em particular 
o aumento da taxa de emprego e o crescimento da produtividade acima 
do observado na última década, nada faz prever a sua recuperação para 
níveis suficientemente elevados que permitam compensar o impacto do 
envelhecimento demográfico. Impõe-se por isso uma reavaliação séria da 
sustentabilidade financeira do sistema contributivo de pensões, integrando 
não só o sistema previdencial como também o regime da CGA, apoiada 
em estudos e dados atualizados e credíveis.
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47 Ver GEP/MSESS (2015) e J. Bravo (2013). 
48 Ver M. M. Corrêa de Aguiar (2015), p. 109. 
49 Neste documento, o saldo negativo do sistema previdencial não deverá exceder 0,9% do PIB, o que 
permitirá uma absorção por inteiro por parte do fundo de estabilização até meados da década de 40. 
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3. O impacto das reformas sobre a sustentabilidade social
Essa reavaliação não ficará completa se não se incluírem os aspetos relati-
vos à adequação dos rendimentos, ou seja a sustentabilidade social.

Com efeito, a sucessão de reformas que reduziram o risco de insusten-
tabilidade financeira, sem contudo o anularem, terão como contrapar-
tida mais do que provável a queda do valor relativo das pensões no futuro. 

As diversas projeções já efetuadas, tanto por organizações internacio-
nais (OCDE, Comissão Europeia)10 como por autores portugueses11, sobre 
a evolução a prazo do valor das pensões indica com clareza que o seu nível 
médio relativamente ao dos salários deverá conhecer uma diminuição pro-
gressiva e generalizada ao longo das próximas décadas. Assim, a Comissão 
Europeia previu em 2015 que a taxa média de substituição, um indicador 
que mede a relação entre o valor médio da primeira pensão e o valor médio 
do salário recebido antes da reforma, deva cair em Portugal de 58 % em 
2013 para 31 % em 2060. Como mostra o Gráfico 2, Portugal passará de 
uma situação em que o nível relativo das pensões é superior ao da média 
da UE para um nível claramente inferior. Trata-de de uma das quedas 
mais acentuadas no conjunto dos Estados menbros, que se explica pela 
ação conjunta do fator de sustentabilidade (um mecanismo automático de 
ajustamento do valor da pensão inicial em função da esperança média de 
vida, que atua em caso de reformas antecipadas) e da contagem de toda a 
carreira contributiva para efeitos de cálculo da pensão inicial (que progres-
sivamente substituirá a contagem dos 10 melhores anos dos últimos 15).

Foi realizado um exercício de estimativa das taxas de substituição das 
pensões que os trabalhadores do setor de comércio e serviços irão auferir, 
tomando em consideração as características desta população em termos 
de carreiras contributivas e nível de salários. Foram feitos cálculos para as 
situações de pessoas que se reformam no presente e em datas pré-determi-
nadas (2025, 2035, 2045, 2055). Esta série de projeções foram realizadas 
com base na evolução esperada de um certo número de variáveis econó-
micas e demográficas, supondo que os parâmetros atuais do sistema de 
pensões se manterão constantes. Utilizou-se para este efeito o simulador 
de pensões publicado pelo GEP-MSESS. 

10 Ver European Commission (2015 a), European Commision (2015 b), OECD (2015).
11 Ver J. Bravo, op. cit.
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Gráfico 2

Fonte: European Commission (2015 a)

Uma síntese dos resultados destas simulações é apresentada no Gráfico 
3. Verifica-se que, quanto mais tarde ocorrer a reforma mais baixo será o 
valor inicial da pensão relativamente ao último salário auferido. Assim, por 
exemplo, um trabalhador que tenha uma carreira completa, que se reforme 
com a idade normal, e tenha sido remunerado ao nível médio do setor de 
serviços, receberá em 2017 uma pensão igual a 80% do seu último salário 
bruto. Um trabalhador com idênticas características que se reforme em 
2055 (ou seja um trabalhador que esteja agora a iniciar a sua carreira) terá 
direito a menos de 60% do seu último salário. A queda será mais acentuada 
para trabalhadores de rendimento elevado (por hipótese 1,5 vezes a remu-
neração média no setor), os quais verão a pensão inicial baixar de 70 % na 
atualidade para 52 % em 2055 relativamente ao último salário. Ficarão rela-
tivamente mais protegidos os trabalhadores que aufiram ao longo da sua 
carreira a remuneração mínima garantida, pois a perda do valor das suas 
pensões iniciais será apenas de 10 pontos percentuais (de 72 % para 62 %). 
Esta diferenciação é devida ao fato de a taxa anual de formação de direitos 
ser de tipo regressivo: ela será tanto menor quanto maior for a remunera-
ção. A isto acresce outro fator penalizador das pensões mais elevadas (não 
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revelado pelo cálculo das taxas de substituição): quanto maior for a pensão 
menor será a probabilidade de a mesma ser atualizada à taxa de inflação.

A antecipação da idade de reforma é duplamente penalizada no sistema 
português, pois as pensões iniciais são reduzidas por via da aplicação do 
fator de sustentabilidade e da penalização específica para reformas ante-
cipadas por flexibilidade. A taxa de substituição para um trabalhador que 
se reforme dois anos antes da idade normal e que tenha auferido remu-
nerações médias é de 60% em 2017 mas baixará para uns meros 35 % em 
2055. Trabalhadores de rendimentos mais elevados e que se reformem 
antecipadamente terão pensões em 2055 equivalentes a pouco mais de 
30% do seu último salário.

Gráfico 3

Estes resultados, que confirmam os publicados pela Comissão e pela 
OCDE12, devem suscitar atenção e preocupação, por várias razões. Em 
primeiro lugar, porque dado o baixo valor médio das pensões em termos 
nominais, o qual se situa abaixo do limiar de pobreza, existe um forte risco 
de que a reforma represente para importantes setores da população ativa 
a passagem a uma situação de pobreza relativa, assim se gorando um dos 
objetivos fundamentais do sistema de segurança social. 

Em segundo lugar, porque ao protegerem os direitos adquiridos dos 
atuais pensionistas do regime geral e dos inúmeros regimes particulares 

12 European Commission (2015 b) e OECD (2015).
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52 European Commission (2015 b) e OECD (2015). 
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mais favoráveis que o país ainda conta, e transferirem para as gerações 
futuras os custos principais do ajustamento financeiro, as reformas pre-
judicam a equidade inter-geracional, comprometendo assim o contrato 
de gerações sobre o qual se baseia o modelo de de repartição simultânea.  
As gerações mais jovens em atividade que presentemente financiam as pen-
sões das gerações mais idosas não poderão esperar receber pensões com 
o mesmo grau de generosidade quando chegar a altura de se reformarem. 

Em terceiro lugar, a queda projetada das taxas de substituição coloca 
em risco a sustentabilidade no tempo das reformas já implementadas. Estas 
produzirão efeitos gradualmente ao longo de um período de várias déca-
das. À medida que forem sendo sentidos os seus efeitos crescerá o risco de 
que os grupos sócio-profissionais mais atingidos procurem reverter o sen-
tido das reformas, beneficiando para isso do peso eleitoral crescente que 
terão as gerações mais idosas no futuro. Aliás já hoje se observa alguma 
tendência de reversão das reformas recentemente implementadas, com a 
suspensão da aplicação do fator de sustentabilidade para reformas ante-
cipadas no caso de carreiras longas. Igualmente o aumento contínuo da 
idade normal de reforma en função do aumento da esperança de vida não 
parece ser sustentável no tempo. 

É por estas razões que a sustentabilidade financeira só poderá estar 
assegurada uma vez que se garantam também a sustentabilidade social e 
a equidade intergeracional. 

4. A diversificação do modo de financiamento por alargamento da 
base de incidência 
Perante os desafios que se continuam a colocar ao sistema de segurança 
social, apesar das reformas já implementadas e em execução, impõe-se 
o aprofundamento do processo de reformas estruturais, o qual deve ser 
precedido de amplo debate gerador de consensos. O estudo que está em 
fase de preparação, promovido pela CCP, analisa algumas alternativas de 
reforma do modo de financiamento do sistema previdencial com o obje-
tivo de melhorar a sua sustentabilidade financeira e social. Sem prejuízo 
de outros temas que também mereceriam análise detalhada13, o tema do 

13 A prioridade dada no estudo à reforma sob o prisma do financiamento não afasta o interesse 
de analisar e testar outras propostas que têm sido avançadas recentemente entre nós. Saliente-
se a introdução de um sistema de contas nocionais individuais segundo o modelo sueco, cujo 
objetivo é o estabelecimento do equilíbrio atuarial através da passagem de um sistema de 
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financiamento apresenta o maior interesse do ponto de vista do setor de 
serviços. 

Sendo o maior empregador na economia portuguesa, o setor de serviços 
é também o que mais contribui para o sistema previdencial de segurança 
social. Em 2015, o setor contribuiu mais de 8 200 milhões de euros para o 
regime previdencial, quase 60 % do total de contribuições e quotizações 
recebidas nesse ano (excluindo a CES)14. O montante pago pelas entida-
des empregadoras em sede de TCG foi de 5 582 milhões de euros, o que 
representou uma taxa efetiva de 22,72 % (1,03 % de diferença em relação 
à taxa plena); o montante pago pelos trabalhadores a título de quotiza-
ções foi de 2 645 milhões de euros (representando 10,76 % de taxa efetiva).

Dada a importância do setor de serviços enquanto contribuinte do sis-
tema, e a sua posição estratégica no conjunto da economia e na sua dinâ-
mica de crescimento, interessa averiguar de que modo o sistema poderá 
ser financiado no futuro de modo a assegurar a sua sustentabilidade face 
à queda da população ativa e ao aumento do número de pensionistas, sem 
que isso se reflita por um aumento do esforço contributivo das empresas 
e dos trabalhadores de serviços. Justifica-se pois que se volte a colocar a 
questão da diversificação do modo de financiamento da segurança social. 

Como vimos anteriormente, as reformas da segurança social têm pri-
vilegiado até hoje sobretudo a componente despesa. O modelo de finan-
ciamento baseado numa taxa social única (hoje denominada TCG) sobre 
a massa salarial tem-se mantido constante desde 198615, não se tendo veri-
ficado alterações da taxa desde 1995. Embora a diversificação das fontes 
de financiamento tenha sido referida nas conclusões do Livro Branco e 
em várias Leis de Bases desde então, praticamente nada de significativo 
se fez, exceção feita para a afetação de um ponto percentual do IVA para 
determinadas despesas do sistema de proteção familiar e a consignação 
do Adicional do IMI ao fundo de estabilização. 

No entanto, torna-se cada vez mais claro que não é sustentável conti-
nuar a financiar o sistema previdencial com base na massa salarial. A massa 

benefício definido para um sistema de contribuição definida, acompanhado pela criação de 
um 2º pilar de pensões complementares de adesão obrigatória ou voluntária. Ver M.M. Corrêa 
de Aguiar (2015), M. Coelho (2013), F. Ribeiro Mendes (2011).
14 Sem contar com as contribuições dos trabalhadores independentes.
15 Tem sido sucessivamente alargada a base de incidência contributiva a todos os tipos de 
remunerações, sem que isso signifique uma revisão do modelo de base.
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salarial é igual ao salário médio multiplicado pela força de trabalho. Ora 
as projeções mais credíveis disponíveis na atualidade levam-nos a crer 
que a força de trabalho se reduzirá dos atuais 5 milhões para perto de 3,3 
milhões em 2060, por força do envelhecimento demográfico16. 

Quanto ao salário médio ele tem caído em relação à produtividade na 
maioria das economias desenvolvidas e emergentes. O Gráfico 4 mostra 
as tendências de evolução da parte relativa ajustada17 da remuneração do 
trabalho no PIB ao longo dos últimos 20 anos. Na zona euro e nos EUA, a 
parte relativa do trabalho tem estado em queda desde 1995, embora esta 
tendência tenha sido interrompida em ambos os casos por uma recuperação 
durante os anos de crise em 2008 e 2009, quando os lucros das empresas 
caíram mais rapidamente do que os salários. No caso de Portugal, a queda 
da parte relativa do trabalho no rendimento nacional tem sido mais pro-
nunciada, cifrando-se por uma perda de 8 pontos percentuais entre 1995 
e 2016, de 59% para 51,2%. 

Três organizações internacionais de referência (OIT, OCDE, FMI) estão 
a prever, face à perspetiva de aprofundamento dos desenvolvimentos tec-
nológicos em curso (digitalização, robotização) e da globalização, que nas 
próximas décadas se continue a observar um deslizamento da remunera-
ção do trabalho em relação à produtividade o que implicará a queda da 
parte relativa do trabalho no rendimento nacional18.

Assim, a massa salarial deverá crescer a um ritmo inferior ao que seria 
necessário para poder financiar o aumento da despesa provocado pelo enve-
lhecimento da população. Justifica-se por isso que se investigue um modo 
de financiamento alternativo, que não dependa unicamente da massa sala-
rial, e que esteja mais próximo da evolução do PIB. Sendo o PIB o soma-
tório dos valores acrescentados de todas as empresas é lógico que seja do 
lado do valor acrescentado que se deva procurar a solução para o problema 
do financiamento alternativo do sistema previdencial.

O modelo de simulação utilizado no estudo parte da proposta de uma 
nova fonte de financiamento do sistema previdencial de caráter aditivo em 

16 European Commission (2015 a).
17 Este indicador mede a fração do rendimento nacional que é apropriada pelo fator trabalho. 
É o rácio das remunerações brutas dos trabalhadores por conta doutrem (a que se adicionam 
as contribuições patronais) e de parte dos rendimentos dos trabalhadores independentes 
sobre o rendimento nacional. 
18 Ver OECD (2012), OIT (2016), FMI (2017).
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relação à TCG. Trata-se duma Contribuição sobre o Valor Acrescentado, 
ou CVA, cuja base de incidência seria o Valor Acrescentado Líquido das 
empresas de que se deduziria o montante pago por estas a título de con-
tribuição para o sistema previdencial de segurança social (TCG). Seriam 
contribuintes as empresas que fossem sujeitos passivos de IRC. Os setores 
Estado e economia social não seriam abrangidos pela CVA.

Gráfico 4

Cálculos do autor sobre a base de dados AMEXCO

Partindo de um rácio médio do VAL sobre a massa salarial próximo de 
2, um efeito fiscal nulo seria obtido com uma taxa de CVA de 5,4 % e uma 
TCG patronal de 13,75%, representando portanto uma baixa de 10 pontos 
percentuais em relação à taxa atual. 

Esta reforma do modelo de financiamento apresenta quatro vantagens 
principais.

Em primeiro lugar, uma maior neutralidade da fiscalidade em relação à 
combinação de fatores de produção, em comparação com o sistema atual, 
que favorece claramente as empresas que empregam pouca mão-de-obra 
e muito capital. Em resultado do novo modelo, a maioria dos setores e das 
empresas veriam alteradas a respetiva carga contributiva para a segurança 
social. Seriam favorecidas as empresas que mais contribuem para a criação 
de emprego. Segundo o modelo de simulação, cujos principais resultados 
são apresentados no Quadro 1, ficariam com menor carga contributiva (por 
ordem decrescente de impacto) os setores de comunicação e criativos, a 
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58 Ver OECD (2012), OIT (2016), FMI (2017). 
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educação, os serviços pessoais e diversos, a saúde, os serviços às empresas, 
os transportes, a construção e o conjunto das indústrias transformadoras. 
Em contrapartida, veriam aumentar a respetiva carga contributiva os seto-
res de produção e distribuição de energia, agricultura (setor empresarial), 
as telecomunicações e o imobiliário. 

Em segundo lugar, o financiamento do sistema previdencial assenta-
ria numa base tributária mais dinâmica, na medida em que evoluiria a um 
ritmo mais próximo do PIB, e não estaria tão dependente da evolução da 
massa salarial. A manterem-se as tendências previsíveis de evolução da 
massa salarial, se nada for feito (hipótese 3, no Gráfico 5), as receitas da 
TCG cairão de 7,8% do PIB no presente para menos de 6,8% em 2060.  
A introdução de uma CVA a par da baixa da TCG (hipótese 4) com efeito 
fiscal nulo permitirá mitigar este efeito, com uma estabilização da receita 
ao nível de 7,2% a partir de 2045. As receitas contributivas só se manteriam 
no longo prazo a um nível próximo do atual na hipótese de que os salários 
evoluam paralelamente à produtividade (hipóteses 1 e 2 no Gráfico 5).

Quadro 1

Fonte: Cálculos do autor.

Em terceiro lugar, o alargamento da base contributiva provocaria um 
efeito favorável ao emprego por via da substituição do capital por trabalho 

P. 155, última linha: Passar a chamada da nota 13 de “sustentabilidade financeira e social” 
para “análise detalhada”. 

P. 156, para 1, linha 1: Eliminar o texto desde “...como é o caso da simplificação...”até “... 
compensação por desemprego,”. 

P. 156, para 4, última linha: Acrescentar “e a consignação do Adicional do IMI ao fundo de 
estabilização” após “proteção familiar”. 

P. 158, para 2: Substituir parágrafo inteiro por “Partindo de um rácio médio do VAL sobre a 
massa salarial próximo de 2, um efeito fiscal nulo seria obtido com uma taxa de CVA de 5,4 % e 
uma TCG patronal de 13,75%, representando portanto uma baixa de 10 pontos percentuais em 
relação à taxa atual.” 

P. 159: Substituir o Quadro 1 

 

P. 159, para 1, linha 4: Acrescentar “agricultura (setor empresarial)” após “distribuição de 
energia,”. 

P. 160, para 1, linha 4: Substituir o texto “Dependendo da elasticidade de resposta da procura 
de emprego, a criação líquida de emprego poderia variar no curto prazo entre 2,4 e 4,9%, o 
que representa entre 65 mil e 130 mil novos empregos.” Por: 

“Utilizando os valores calculados para a elasticidade de resposta da procura de emprego em 
Portugal, a criação líquida de emprego poderia atingir no curto prazo 5,7 %, o que 
representaria mais de 200 mil novos empregos.” 

P. 160, para 4: Acrescentar o texto no final do parágrafo: 

“Saliente-se no entanto que a variação negativa do Excedente Bruto de Exploração nos setores 
mais atingidos pelo aumento da carga contributiva não excederia os 2,7 % segundo as 
simulações efetuadas”. 
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(ou pelo menos um abrandamento da tendência de substituição), e daí um 
crescimento mais rico em emprego. A redução de 10 pontos percentuais 
da TCG provocaria uma redução do custo médio do trabalho que poderia 
no curto prazo atingir os 8%. Utilizando os valores calculados para a elas-
ticidade de resposta da procura de emprego em Portugal, a criação líquida 
de emprego poderia atingir no curto prazo 5,7%, o que representaria mais 
de 200 mil novos empregos. 

Por fim, deve-se relevar o efeito anticíclico que teria uma contribuição 
sobre o VAL, pois as empresas descontariam proporcionalmente menos 
para a segurança social em período recessivo e mais em período expan-
sionista, uma vez que o VAL responde mais às variações da conjuntura do 
que a massa salarial. 

Em contrapartida, esta solução apresenta alguns riscos a priori que não 
podem ser ignorados.

Em primeiro lugar, existe um risco real de desincentivo do investimento 
privado nos setores mais penalizados pela introdução da CVA em virtude 
da redução dos rácios de rentabilidade, caso não seja possível transferir 
para o consumidor o efeito de aumento dos custos fiscais.

Gráfico 5
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No entanto, este risco não é superior ao que existiria em caso de aumento da taxa de 
IRC pois o universo é idêntico. 
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Em terceiro lugar, o efeito benéfico da reforma sobre a carga contributiva seria 
distribuído por um grande número de empresas e setores, ao passo que o efeito 
negativo ficaria concentrado num pequeno número, o que poderá favorecer uma 
reação negativa concertada assente na lógica de lobbys. 

Existem finalmente um certo número de problemas técnico-administrativos de 
implementação. Para certos setores e empresas mais penalizados pela reforma, o 
impacte da mudança deveria ser distribuído no tempo a fim de facilitar a transição. O 
período de tributação da CVA seria atrasado de um ano em relação à TCG, o que 
poderia provocar um problema de subfinanciamento no primeiro ano de 
implementação.  

Algumas destas desvantagens podem ser minoradas por via de ações compensatórias. 
Por exemplo, a eventual perda de financiamento no período inicial poderia ser 
compensada por transferências orçamentais que beneficiassem do especial 
tratamento concedido pelas regras europeias de cálculo do défice orçamental aos 
custos fiscais devidos à introdução de reformas estruturais.  

Os riscos e benefícios deste novo modo de financiamento não devem no entanto ser 
ponderados separadamente das alternativas que respondam à questão colocada de 
início: como financiar no futuro o sistema previdencial sabendo que o atual modo não 
é sustentável a prazo. Têm sido avançadas propostas tais como o aumento da taxa de 
IVA ou a eliminação de taxas de IVA reduzidas para produtos essenciais. Ou a criação 
de um novo imposto direto que incida sobre todos os rendimentos, incluindo os 
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Em segundo lugar, existe um risco de evasão fiscal mais pronunciado, 
por ser o Valor Acrescentado um agregado mais difícil de controlar fis-
calmente do que a massa salarial e por não se poder pôr de parte algum 
incentivo à deslocalização por motivos fiscais. No entanto, este risco não 
é superior ao que existiria em caso de aumento da taxa de IRC pois o uni-
verso é idêntico. Saliente-se no entanto que a variação negativa do Exce-
dente Bruto de Exploração nos setores mais atingidos pelo aumento da 
carga contributiva não excederia os 2,7% segundo as simulações efetuadas.

Em terceiro lugar, o efeito benéfico da reforma sobre a carga contri-
butiva seria distribuído por um grande número de empresas e setores, ao 
passo que o efeito negativo ficaria concentrado num pequeno número, o 
que poderá favorecer uma reação negativa concertada assente na lógica 
de lobbys.

Existem finalmente um certo número de problemas técnico-adminis-
trativos de implementação. Para certos setores e empresas mais penaliza-
dos pela reforma, o impacte da mudança deveria ser distribuído no tempo 
a fim de facilitar a transição. O período de tributação da CVA seria atra-
sado de um ano em relação à TCG, o que poderia provocar um problema 
de subfinanciamento no primeiro ano de implementação. 

Algumas destas desvantagens podem ser minoradas por via de ações 
compensatórias. Por exemplo, a eventual perda de financiamento no perí-
odo inicial poderia ser compensada por transferências orçamentais que 
beneficiassem do especial tratamento concedido pelas regras europeias 
de cálculo do défice orçamental aos custos fiscais devidos à introdução de 
reformas estruturais. 

Os riscos e benefícios deste novo modo de financiamento não devem no 
entanto ser ponderados separadamente das alternativas que respondam à 
questão colocada de início: como financiar no futuro o sistema previdencial 
sabendo que o atual modo não é sustentável a prazo. Têm sido avançadas 
propostas tais como o aumento da taxa de IVA ou a eliminação de taxas de 
IVA reduzidas para produtos essenciais. Ou a criação de um novo imposto 
direto que incida sobre todos os rendimentos, incluindo os rendimentos do 
trabalho, de prestações sociais, do património e de aplicações de capital. Ou 
a criação de um novo imposto indireto sobre as receitas brutas de vendas 
das empresas. Todas estas alternativas partem de um diagnóstico correto: 
não é possível manter a atual base de incidência das contribuições para a 
segurança social limitada à massa salarial, sem a alargar seja ao consumo 
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seja a outros fatores de produção19. Mas os seus efeitos macroeconómicos 
necessitariam de uma análise prospetiva mais elaborada do que tem sido 
possível fazer até hoje. No caso do aumento do IVA, haveria que analisar 
o risco de inflação de preços, o efeito redistributivo regressivo e o efeito 
inflacionista sobre os salários; no caso de um imposto sobre as receitas de 
vendas, o efeito de cascata sobre os custos de produção e o efeito inflacio-
nista; no caso de uma contribuição social generalizada, o agravamento da 
carga fiscal sobre os contribuintes individuais, já objeto em sede de IRS 
de tributação com elevadas taxas marginais. 

Há naturalmente uma outra solução que será aquela que menores cus-
tos políticos acarreta, e que por isso apresenta as maiores probabilidades 
à partida de ser adotada. Consiste na progressiva erosão por inércia da 
parcela das contribuições e sua substituição por transferências orçamen-
tais ou do FEFSS à medida que se forem acumulando os saldos negativos 
do sistema previdencial. Aliás, já se verifica esta tendência de aumento do 
peso do Estado enquanto financiador do sistema de segurança social, cuja 
parte relativa passou de 44% para 47% entre 2006 e 2013. Se nos restrin-
girmos ao sistema contributivo de pensões (regime geral e CGD), a evo-
lução é ainda mais marcada. Entre 2011 e 2016, o rácio das transferências 
ordinárias do Orçamento de Estado sobre o total das contribuições afe-
tas ao financiamento das pensões passou de 57,5 % para 68,4%, depois de 
ultrapassar os 70% em 201520. 

O que este número revela é que o princípio de que as pensões do sis-
tema contributivo devem ser financiadas por contribuições das empresas 
e quotizações dos respetivos beneficiários, inscrito nas sucessivas Leis 
de Bases, é cada vez mais uma ficção que tem vindo a perder aderência à 
realidade. Na ausência de uma reforma estrutural que dê solução dura-
doura ao desafio do subfinanciamento do sistema contributivo com base 
na massa salarial, veremos os saldos negativos do sistema de segurança 

19 Algumas destas soluções foram adotadas por outros países no quadro de uma reforma 
estrutural do modo de financiamento. A Itália introduziu em 1997 uma contribuição sobre o 
Valor Acrescentado (IRAP) para financiar o sistema de cuidados de saúde, a França adotou 
a Contribuição Social Generalizada em 1991 sobre todos os rendimentos, a Alemanha e a 
Dinamarca aumentaram o IVA para baixar as contribuições.
20 Para o conjunto da UE, as contribuições sociais têm vindo a perder peso relativo enquanto 
fonte de financiamento do sistema de proteção social: de 58% para 55% entre 2006 e 2013. 
European Commission (2015 a).



PARA UMA REFORMA DO MODELO DE FINANCIAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL

163

social, e em particular do sistema contributivo, a pesar cada vez mais nas 
contas do Estado constituindo uma fonte de instabilidade para o equilí-
brio das contas públicas. A erosão por inércia do papel das contribuições 
e quotizações enquanto fonte de financiamento do sistema previdencial é 
portanto uma falsa solução.

5. A diversificação do modo de financiamento através do reforço do 
sistema complementar por capitalização
A diversificação das fontes de financiamento da segurança social pode 
também passar pelo reforço do papel do modelo de capitalização no finan-
ciamento das pensões complementares. Todavia, o sistema de pensões 
complementares atualmente existente em Portugal não está à altura de 
um tal desafio, por três ordens de razões:

É em primeiro lugar, um sistema atrofiado, que cobre uma pequena 
parcela da população ativa e do universo empresarial, contribuindo pouco 
para o conjunto de rendimentos auferidos pelos pensionistas. Portugal 
tem uma das mais baixas taxas de cobertura da população ativa por pla-
nos de pensões complementares da OCDE. Em 2015, participavam num 
qualquer fundo de pensões 318 mil trabalhadores, representando 6,1 % da 
população ativa. Pouco mais de 2 mil empresas tinham planos de pensões 
financiadas por fundos em 2015, representando menos de 5% do conjunto 
das empresas com mais de 10 trabalhadores21.

É em segundo lugar um sistema em regressão em virtude não só da crise 
financeira de 2008, como também de decisões tomadas pelos governos no 
sentido da coletivização de importantes fundos de pensões do setor ban-
cário e do setor público empresarial. O total de ativos financeiros adstri-
tos a planos de pensões em Portugal elevava-se em 2015 a 18 164 milhões 
de euros, representando 10,1 % do PIB, abaixo do nível atingido em 2006-
2007 (12,7 %) e praticamente ao mesmo nível de 2000. Portugal foi dos 
raros países da OCDE em que este indicador estagnou desde o princípio 
do século22. É também de realçar a redução dos benefícios fiscais conce-
didos a planos de poupança privada para a reforma, o que contribuiu para 
a redução do número de aderentes individuais23.

21 ASF (2015 a).
22 ASF (2015 b) e OECD (2016).
23 ASF (2015 b)
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Por fim, é um sistema altamente concentrado, em que a grande maioria 
dos ativos financeiros (cerca de 90%) está afetada a um pequeno número 
de fundos fechados de alto valor médio, de que são associadas grandes 
empresas, sobretudo do setor bancário e de seguros. Por outro lado, o valor 
dos ativos geridos por fundos de pensões de base individual e por fundos 
abertos de que são associadas empresas de média e pequena dimensão é 
bastante limitado24. 

Portugal afastou-se assim do rumo seguido nas últimas décadas pela 
quase totalidade dos restantes países da EU e da OCDE os quais têm evo-
luído para um modelo misto, diversificado entre sistemas de repartição e 
de capitalização. Com as reformas sistémicas que tiveram como resultado 
aumentar o peso dos 2º e 3º pilares financiados por capitalização, preten-
deu-se atingir os seguintes objetivos25:

 • Permitir aos futuros pensionistas acumular contas individuais de 
poupança que lhes proporcionem rendimentos suplementares na 
reforma e assim compensar a queda projetada do valor relativo das 
pensões do regime público. 

 • Estimular a captação da poupança privada, necessária ao reforço da 
capacidade interna de financiamento da economia. 

 • Diversificar as fontes de financiamento a fim de dar ao sistema a 
flexibilidade necessária para se proteger contra choques sistémi-
cos, evitando expô-lo de maneira excessiva aos riscos decorrentes 
do envelhecimento demográfico ou de baixas taxas de crescimento 
económico.

 • Melhorar a rendibilidade média do financiamento do sistema. Ape-
sar da crise económica e das baixas taxas de juro, a taxa de rendibi-
lidade média dos fundos de pensões nos países da OCDE tem sido 
superior ao crescimento da massa salarial26.

Uma política de promoção de um sistema alargado de pensões comple-
mentares baseado em planos de base profissional e individual, de adesão 

24 Ibidem.
25 OECD (2016).
26 Em Portugal por exemplo, a taxa de rendibilidade média dos fundos de pensões foi de 1,8 
% ao ano em temos reais durante a última década, enquanto o crescimento da massa salarial 
foi negativo (- 1,1 % ao ano). Ver OECD (2016). 
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voluntária, e em regime de contribuição definida, terá que assentar num 
policy mix assente nos seguintes vetores:

 − Uma atitude de inequívoco apoio por parte do governo ao desen-
volvimento de um setor de pensões complementares com cobertura 
de setores mais amplos da população, incluindo uma ação incenti-
vadora junto dos parceiros sociais;

 − Uma reavaliação dos regimes de incentivos fiscais com vista a pro-
mover a poupança para a reforma tanto de base profissional como 
de base individual, em particular por via do alargamento das pos-
sibilidades de dedução à coleta das contribuições;

 − Uma comunicação de qualidade e acessível ao grande público 
acerca da evolução futura das pensões em função das medidas de 
reforma já adotadas, integrada num conjunto de medidas destina-
das a melhorar o nível de literacia financeira;

 − A adoção de medidas prudenciais, de supervisão e de transparên-
cia, de acordo com as melhores práticas a nível internacional, que 
melhorem as garantias de segurança aos aforradores e lhes pro-
porcionem uma informação permanente sobre a evolução dos seus 
investimentos.

A nível do setor empresarial, será fundamental que as empresas e 
as associações empresariais passem a considerar a criação de planos de 
pensões para os seus colaboradores entre os instrumentos de política de 
recursos humanos, numa ótica de remunerações diferidas, nomeadamente 
através da sua integração nas negociações coletivas.

Este conjunto de políticas partem do pressuposto de que não será rea-
lista no momento presente enveredar por um sistema complementar de 
adesão obrigatória, em virtude das dificuldades de financiamento simul-
tâneo de dois sistemas – repartição e capitalização – numa situação crí-
tica em que se impõe como objetivo prioritário o saneamento das finanças 
públicas, evitando o agravamento do défice já de si considerável do sis-
tema público contributivo. Neste contexto, a alternativa de plafonamento 
horizontal, não só criaria dificuldades adicionais para a consecução deste 
objetivo27 como introduziria um fator regressivo no sistema contributivo 

27 Na realidade os modelos baseados no plafonamento têm vindo a ser abandonados em 
vários países, sob pressão das dificuldades de financiamento do 1º pilar do sistema de pensões. 
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e reforçaria a já elevada concentração do sistema de pensões complemen-
tares nos escalões mais altos de rendimentos. 

A introdução faseada de um sistema de pensões complementares, 
de adesão obrigatória ou quase-obrigatória (inspirado no sistema ado-
tado no Reino Unido de adesão automática com possibilidade de opt-out 
por parte do trabalhador) poderia ser todavia considerada num contexto 
favorável de melhoria sustentada da situação económica e em simultâneo 
com a redução de outras obrigações fiscais ou contributivas. Esta condi-
ção poderia ser concretizada através de uma reforma sistémica do sistema 
contributivo, que permitisse reduzir a taxa contributiva de empresas e tra-
balhadores para o regime geral, ou de uma redução generalizada das taxas  
de IRS.

Continuando o desafio da insustentabilidade financeira do sistema con-
tributivo a colocar-se a prazo, apesar das reformas já implementadas e em 
curso de aplicação, e tendo entretanto sido despoletado um problema de 
adequação de rendimentos para as gerações futuras, não se pode con-
siderar encerrado o ciclo de reformas nem inoportuna a reabertura de 
um sério debate na sociedade portuguesa acerca do futuro da segurança 
social. Tal debate deve ser baseado em informação credível e de qualidade 
e em análises prospetivas rigorosas que contribuam para um debate tanto 
quanto possível isento de apriorismos ideológicos. É um debate que deve 
ser alargado a toda a sociedade e em que os parceiros sociais devem par-
ticipar ativamente.
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