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Introdução
As profundas divergências que o debate público e político relativamente ao sistema público
de pensões em Portugal tem evidenciado poderão ter origem, em parte, em problemas
conceptuais de fundo e, por outro, em interpretações diferenciadas dos mesmos conceitos. O
presente policy paper, estruturado em cinco secções, propõe um ponto de partida baseado na
literatura internacional sobre o tema quanto aos conceitos básicos e funções dos sistemas de
pensões e, limitando-se às avaliações internacionais, faz um ponto de situação da atual
configuração e desafios enfrentados pelo sistema português.
Secção 1. As profundas divergências que o debate político tem evidenciado relativamente
ao sistema de pensões poderão ter origem, em parte, em problemas conceptuais de fundo, e
em interpretações diferenciadas dos conceitos. Adota-se, por isso, um ponto de partida
conceptualmente uniforme, definindo os conceitos chave para abordar os sistemas de pensões
de reforma.
Secção 2. A proteção na velhice, através da atribuição de pensões de reforma, é um dos
mais importantes pilares dos sistemas de proteção social, em conjunto com a proteção na
invalidez e a provisão de cuidados de saúde. Ao longo do seu caminho histórico, o Estado
Social foi evoluindo no seu âmbito e funções. Foram também crescendo as expectativas por
parte dos beneficiários, simultaneamente eleitores. Por causa desta evolução, os sistemas de
pensões merecem uma análise individualizada, que destrince o seu funcionamento e impactos
das restantes políticas sociais, sendo dada primazia neste paper à pensão por velhice/reforma.
Neste processo histórico, as pensões de reforma continuam a ter um papel central
enquanto mecanismo de garantia de rendimento, universalizada a toda a população. Mas são
também um foco da intervenção política, tanto pelo aumento da sua importância na despesa
social, em especial a componente financiada por impostos gerais, como pelo papel distributivo
que estes sistemas inevitavelmente desempenham.
Os sistemas de pensões enfrentam duas fontes de pressão inelutáveis, mas
complementares. Primeiro, as novas dinâmicas demográficas – como o aumento da esperança
média de vida e da esperança de vida saudável –, que têm como resultado a inevitável
inversão da pirâmide etária nas próximas décadas. Segundo, o crescimento económico para
fazer face à crescente despesa neste século.
Secção 3. Após a terceira tentativa de reforma global do sistema de Segurança Social (em
2000, 2002 e 2007), Portugal aparenta ter tido algum sucesso relativamente à contenção do
crescimento da despesa com pensões no futuro, como indica o Ageing Report da Comissão
Europeia (2015). Para o efeito, é fundamental uma exposição do atual funcionamento do
sistema português, para se poder avaliar a sua real situação.
Secção 4. Decorrente da posterior análise ao estado atual do sistema português de pensões
segundo algumas instituições internacionais, com identificação dos seus problemas a curto,
médio e longo prazo, será possível encontrar quais as limitações que Portugal enfrenta quanto
à possibilidade de reformas que dispõe.
Secção 5. Resumindo as suas conclusões e tecendo algumas considerações finais, conclui-se
o presente paper.
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1. O que é um sistema de pensões
Existem diversos regimes de Segurança Social. Persistem diferenças, naturalmente
justificáveis, na forma como cada país organiza os benefícios, sistemas de saúde e outros
serviços de Segurança Social, ficando a cargo de cada um a determinação e implementação
das leis que regulam os benefícios a que os cidadãos têm direito e o regime de financiamento.
Em Portugal, a extensão de cobertura e proteção quanto a determinadas situações de risco
social – doença, desemprego, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, morte e, no caso
em análise, velhice – são asseguradas pela Segurança Social a toda a população. Todos os
cidadãos têm direito à Segurança Social e à satisfação de necessidades irredutíveis que
proporciona. O sistema abrange uma multiplicidade de pensões, transferências, receitas,
despesas, benefícios e rendimentos que se enquadram no sistema de pensões de velhice, que
visam proporcionar ao cidadão um rendimento após ultrapassar o limiar da sua vida
profissionalmente ativa. As restantes tipologias não enquadradas no sistema de pensões de
velhice não serão alvo de análise.
É usual descrever os sistemas por “pilares”, sobre os quais as diversas tipologias existentes
se alicerçam. A generalidade dos sistemas de proteção social europeus, no que à proteção na
velhice diz respeito, baseiam-se em três pilares fundamentais (Arcanjo, 2011; OCDE, 2015;
Queisser e Whitehouse, 2006). Na prática não existem sistemas puros, mas sim sistemas
mistos que englobam combinações das várias tipologias de sistemas.
Figura 1 – Organização dos sistemas de pensões de velhice
Sistemas de pensões

Sistema contributivo

Sistema não
contributivo
Sistema público
(1º pilar)

Sistema
complementar
(iniciativa coletiva)

Sistema
complementar
(iniciativa individual)

Sistema privado
(2º pilar)

Sistema privado
(3º pilar)

Obrigatório

Facultativo

Não obstante, intrinsecamente a cada sistema apresentam-se diferenças, seja a nível da
despesa social com o programa de proteção social, simplicidade na obtenção de informação,
condições de acesso, duração de pagamento, incidência fiscal, entre outros. Adicionalmente,
poder-se-ão verificar divergências i) quanto à dominância do primeiro pilar face aos restantes,
ii) quanto ao grau de desenvolvimento do segundo e terceiro pilares, e iii) quanto à existência
de diferentes estruturas, parâmetros técnicos e regras nos esquemas de garantia de
substituição do rendimento dentro do primeiro pilar. É sobretudo a variável combinação das
componentes e junção de valores associados ao primeiro pilar que dá origem a diversos
modelos.
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1.1.

O primeiro pilar: sistema público

O primeiro pilar pode ser considerado genericamente como o mais relevante na estrutura
dos sistemas de Segurança Social atuais, baseando-se em esquemas organizados e geridos
pelos respetivos Estados. Este pilar tem associado dois tipos de sistemas: o contributivo, que
origina as pensões contributivas onde, no contexto europeu, prevalece o financiamento em
repartição, predominando a lógica de pay-as-you-go; e o não contributivo, associado às
pensões universais e não contributivas, financiadas por impostos. As contribuições, assentes
num sistema público, obrigatório, têm como objetivo proteger os cidadãos reformados,
garantindo-lhes um rendimento suficiente à sua subsistência, hipoteticamente proporcional ao
esforço contributivo.
Decorrente dos diferentes objetivos que o esquema público de pensões de reforma visa
alcançar, surgem diferentes tipos de pensões e formas de financiamento, que poderão ser: i)
atribuídas em função dos rendimentos de trabalho no decurso da atividade profissional
(earnings-related), ii) um montante único não necessariamente baseado na duração das
contribuições realizadas (flat-rate), ou iii) um montante único dependente de condição de
recursos (means-tested). Por outro lado, distinguem-se ainda as financiadas por contribuições
ou por impostos gerais.
Neste paper o foco será as pensões contributivas. O objetivo é analisar com maior rigor o
sistema previdencial do regime da Segurança Social, assente essencialmente na repartição,
que garante a cobertura de riscos que dependem da existência de uma relação contributiva
prévia, por via de prestações mensais que visam substituir os rendimentos de natureza
profissional. Todos os trabalhadores por contra de outrem, ou legalmente equiparados, e os
trabalhadores independentes são obrigatoriamente abrangidos por este sistema.
Merece particular atenção a conceção contributiva e comutativa da Segurança Social,
associada ao sistema contributivo do primeiro pilar, e não a conceção distributiva (não
contributiva), que trata de garantir um mínimo vital para a sobrevivência de cada indivíduo,
independentemente da sua carreira contributiva e condição profissional, e que se reflete, por
exemplo, no Rendimento Social de Inserção ou Complemento Solidário para Idosos. A
dimensão e funcionamento desta componente, financiada por impostos gerais, deve ser
decidida pelas preferências sociais relativamente ao nível adequado de distribuição e a uma
determinada conceção prevalente de equidade – sendo, para tal, importante que a
implementação das duas conceções seja claramente explicitada, de forma separada.

1.2.

O segundo pilar: sistema privado coletivo

O segundo pilar assenta numa lógica contributiva coletiva. Apresenta-se como um esquema
ocupacional, relacionado com a empresa ou setor de atividade onde o trabalhador esteve
envolvido, podendo ser de carácter obrigatório ou voluntário, consoante a política
empresarial.
Este pilar assenta numa alternativa complementar ao esquema de pensões estatais, com o
objetivo de sólida e firmemente providenciar igualmente uma garantia dos direitos de pensão.
Na prática, observa-se uma redução das contribuições e benefícios auferidos no âmbito do
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sistema público para os trabalhadores que optem por este esquema de contribuições
integrado.
O sistema privado coletivo obrigatório encontra-se presente na maioria dos países,
incluindo Portugal nalgumas situações (ex. Fundos de Pensões dos Bancários e dos CTT,
Caixas de Previdência dos Jornalistas, Advogados e Solicitadores) – embora seja regulado
como alternativa ao primeiro pilar público, e por isso obrigatório.
Todavia, no cômputo geral, estas situações constituem exceções, tendo este pilar vindo a
cair em desuso. A maioria destes fundos e/ou caixas têm vindo a ser integrados no sistema de
pensões da Segurança Social, o que pode ser justificado pelo facto de existir um regime
contributivo generoso, com taxas brutas de substituição já significativamente elevadas –
embora, também neste caso, esta realidade tem vindo a ser alterada com as reformas
introduzidas desde a crise.

1.3.

O terceiro pilar: sistema privado individual

Relativamente ao terceiro pilar, estamos perante uma lógica contributiva complementar,
individual e de natureza voluntária.
Este sistema é de gestão privada, baseando-se num regime de capitalização associado a um
Plano de Poupança-Reforma (PPR), no qual o indivíduo entrega uma determinada quantia a
uma entidade que legalmente possa gerir esses produtos financeiros, nomeadamente uma
companhia de seguros, uma sociedade gestora de fundos de pensões ou uma sociedade
gestora de fundos de investimento mobiliário.
Apenas no momento de contratação dos PPR são definidos os montantes a entregar, a
periodicidade de entrega dos mesmos, o montante mínimo para subscrição, e as regras de
acordo com os quais serão definidos os reembolsos, fatores estes definidos sob determinadas
regras e individualmente para cada PPR. Aquando do reembolso, o investidor receberá assim
os montantes acumulados correspondentes às entregas realizadas, juntamente com o
rendimento gerado pelos investimentos efetuados pela entidade gestora do PPR, líquido da
comissão de gestão financeira.
Estamos perante uma lógica de capitalização de rendimentos, sendo que, neste caso, parte
da iniciativa privada de cada um a contratação deste tipo de produtos financeiros, os quais
detêm perfis de risco/retorno muito diferentes, consoante o produto escolhido.
A importante diferença entre os PPR e a constituição de depósitos a prazo por forma a gerir
as poupanças realizadas baseia-se no seu tratamento fiscal. Dado o carácter e função dos PPR
– constituir uma poupança para o momento da reforma – os mesmos beneficiam de uma
tributação mais favorável, sendo penalizados se a poupança não for efetivamente mantida até
ao momento da reforma.
Em Portugal, com a Reforma de 2007 existe mesmo a possibilidade de subscrever este
produto no setor público de Segurança Social, seguindo os mesmos moldes.
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1.4.

Modelos de financiamento e de definição do benefício

Os sistemas de pensões de gestão coletiva (público e privado, associados ao primeiro e
segundo pilares, respetivamente) podem funcionar de diversas formas. A primeira distinção
surge ao nível do mecanismo de transferência intertemporal de recursos (ou seja, modelo de
financiamento), que se distingue entre: i) capitalização, onde as contribuições dos subscritores
em cada momento são convertidas em poupança, e geridas enquanto ativos financeiros, sendo
capitalizadas até ao momento em que sejam necessárias para custear as pensões de reforma
(regime fundeado); e ii) repartição, onde as contribuições em cada momento são utilizadas
para o pagamento das pensões contemporâneas, e em troca os contribuintes recebem uma
“promessa” de pensão futura, em função do seu histórico contributivo (Weintraub, 2002 e
Lindbeck, 2006).
Independentemente do método de financiamento (capitalização ou repartição), o modelo
de definição do benefício também pode assumir duas formas opostas: contribuição definida vs.
benefício definido (Borsch-Supan, 2003, Diamond, 2006 e Lindbeck e Persson, 2003).
No primeiro caso, tal como o próprio nome indica, as contribuições são previamente
definidas e os benefícios resultantes são os que advêm das contribuições entregues e dos
respetivos rendimentos acumulados. Assim, o montante dos direitos pensionáveis acumulados
depende de algum mecanismo que incorpore a evolução posterior do contexto, sendo a taxa
de contribuição definida a priori sem necessariamente manter relação fixa com o nível de
benefício. Ou seja, há uma certa parte do salário que se define ser “posta de parte”, e o
benefício a receber no futuro será variável em função de fatores externos. Num sistema de
capitalização, resultaria da evolução do valor dos ativos da poupança-reforma, e num sistema
de repartição, de uma regra de cálculo pré-definida, de uma decisão administrativa/política,
ou outra. Nesta tipologia, num sistema de capitalização o risco de investimento recai sobre o
trabalhador contribuinte.
Como vantagens, destaca-se o facto de o trabalhador poder possuir uma conta individual,
real (capitalização) ou virtual/nocional (repartição), sobre a qual se conhece o valor e o facto
de poder beneficiar da valorização da carteira de títulos, de um fundo excecionalmente bem
gerido, ou de uma circunstância de expansão económica. Negativamente destaca-se o facto de
o trabalhador desconhecer o montante da pensão de reforma até ao momento do recebimento
do benefício, bem como a taxa de substituição correspondente não ter necessariamente
qualquer relação com o salário e nível de vida anteriores à reforma. Naturalmente, também as
consequências de uma gestão ineficiente da carteira de títulos ou de uma desvalorização geral
nos mercados se farão sentir diretamente no valor dos ativos-reforma e, por conseguinte, na
pensão.
No segundo caso, são os benefícios que se encontram previamente definidos, sendo as
contribuições calculadas por forma a garantirem o pagamento dos benefícios estipulados. O
montante de direitos pensionáveis atribuídos é definido à partida. Isto é, quando se contribui,
recebe-se uma promessa de um montante concretamente definido de benefícios
correspondente a essa contribuição. Seja qual for o regime de financiamento, eventuais
diferenças têm de ser de alguma forma compensadas a posteriori. Em capitalização, caso os
ativos excedam o necessário para cumprir os compromissos, o montante reverte, por exemplo,
para uma reserva do fundo. Caso sejam insuficientes, ou se recorre, a existir, a uma reserva,
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ou uma entidade externa teria de financiar o fundo. Em repartição acontece algo semelhante,
mas com um excesso/insuficiência das contribuições contemporâneas em vez dos ativospoupança. Nesta tipologia, num sistema de capitalização, o risco de investimento é partilhado
entre as atuais e as futuras gerações de trabalhadores. O sistema de benefício definido é mais
favorável para um trabalhador mais perto da reforma, dado o reduzido período disponível
para capitalização dos montantes investidos.
Sinteticamente, nos sistemas de contribuição definida os benefícios são ajustados, ao passo
que nos sistemas de benefícios definidos observa-se um ajuste da receita, das contribuições.
Existe ainda uma via intermédia, mais flexível, baseada em sistemas mistos que combinam as
características dos dois tipos de sistemas identificados. Neste caso, em função da evolução
posterior, quer o nível de benefícios quer o nível de contribuições são ajustados para
responder a desequilíbrios do sistema.
Resultam da justaposição destas dimensões diferentes tipos essenciais de sistema, qualquer
um com as suas vantagens e desvantagens, sem que haja nem um consenso inequívoco sobre
qual o “melhor”, nem um prevalecente a nível global (na Europa é mais frequente a
repartição, na América, a capitalização, com muitas exceções). Existem, porém, algumas
ideias bem aceites na literatura (vide p. ex. Barr e Diamond, 2008, Barr e Rutkowski, 2005 e
Feldstein e Liebman, 2002): os modelos de repartição oferecem em princípio melhores
propriedades de estabilização e partilha de riscos macroeconómicos; tanto a repartição como
a capitalização representam mecanismos de organização de direitos sobre a produção futura;
a capitalização pode ter um efeito positivo em termos líquidos sobre a poupança; os modelos
de benefício definido são mais difíceis de sustentar, a não ser sob condições económicas e
demográficas bastante favoráveis.
Importa frisar que, desta literatura, emerge uma verdade elementar frequentemente
ignorada nos debates sobre os sistemas de pensões. Quer em capitalização, quer em
repartição, contribuintes e pensionistas estão expostos aos riscos macroeconómicos, isto é, à
incerteza sobre a evolução da produção (crescimento do PIB), cujos frutos são repartidos
entre ativos e reformados. O desenho do sistema de pensões determina também a exposição a
esse risco. É possível ter apenas um dos grupos (contribuintes/pensionistas) a suportar todo o
risco, ou uma repartição entre os mesmos.
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2. Funções e prioridades dos sistemas de pensões
A racionalidade básica da existência de um sistema de pensões assenta na combinação de
dois aspetos fundamentais: o risco de longevidade e a miopia dos contribuintes quando às
necessidades de consumo futuras. O risco de longevidade, acentuado pelo contínuo aumento
da esperança média de vida, associado à dificuldade de os indivíduos pouparem já com vista a
manterem o seu nível de consumo e vida daqui a 40 anos, realça a importância que os
sistemas de pensões representam para a sociedade. Estes sistemas requisitam uma poupança
forçada aos indivíduos por forma a proporcionar-lhes um rendimento fixo após o final da vida
profissionalmente ativa (Rodrigues e Silva, 2005; Martins, 2013 e Coimbra, 2014).
Mas, independentemente do racional que possa ter presidido à fundação dos sistemas
públicos de pensões, é indiscutível a relevância que os mesmos detêm na sociedade e na vida
de cada indivíduo, seja pelo número de beneficiários envolvidos – cerca de 2 milhões de
pensionistas de velhice segundo dados da Segurança Social referentes a fevereiro de 2018 –
seja pelo peso que a despesa associada representa e representará no PIB – sensivelmente
13,6% em 2020, segundo previsões do Ministério das Finanças (2018).
Dada a importância estrutural dos sistemas de pensões nas sociedades modernas, estes
estão associados a um vasto conjunto de funções, sendo certo que, independentemente da
tipologia de sistema, o mesmo possa solucionar todos os problemas das economias avançadas.
Dificilmente a aplicação de uma só política económica, orçamental, ou ainda social, poderá
resolver todas as questões que necessitam de soluções estáveis e duradouras. Embora possa
haver espaço para, simultaneamente, se obter melhorias em termos de equidade e eficiência 1,
o sistema de pensões é apenas um instrumento de política (assumindo que este se pretende
financeiramente equilibrado).
O vasto conjunto de objetivos económicos e sociais que os sistemas de pensões visam dar
resposta vai desde i) a distribuição de rendimento dos indivíduos, à ii) otimização da
eficiência das políticas públicas, e à iii) redistribuição no âmbito de uma maior coesão social.
Desde Musgrave (1959 e 1974), a intervenção do Estado classifica-se de acordo com as três
seguintes tipologias-chave de funções de política orçamental, em que podemos enquadrar os
diferentes objetivos dos sistemas de pensões.

1

Apenas quando estamos perante situações que se situam na fronteira de plena eficiência é que uma mudança de paradigma implica um trade-off
entre eficiência e equidade. Se estivermos perante um sistema que, à partida, não se qualifica como eficiente (tendo um funcionamento sub-ótimo),
então é possível obter incrementos nas duas dimensões – caso seja esse o objetivo.
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Tabela 1 – Tipologia das funções do Estado (Musgrave) e respetivas áreas de intervenção
Funções do Estado

Funções sistemas de pensões

Problemáticas que promovem a intervenção
Miopia dos agentes económicos
Free riding / Moral hazard

Afetação de
recursos

Distribuição dos rendimentos ao
longo do ciclo de vida

Assimetrias de informação
Falhas de mercado a nível do mercado de trabalho
Falhas de mercado na provisão de seguros sociais
Pobreza na velhice

Redistribuição e
igualdade de
oportunidades

Combate à pobreza e redução
das desigualdades sociais

Desigualdades (geracionais) de riqueza
Desigualdade de rendimento na passagem à reforma
Reforço das desigualdades pelo sistema de pensões
(In)sustentabilidade do sistema no longo prazo

Estabilização da
economia

Estabilização do rendimento
disponível

Evolução demográfica
Flutuações no desemprego

No fundamento de qualquer um dos sistemas de pensões, em causa está uma combinação –
em diferentes graus – destas funções. Destaca-se a ideia de que, as funções associadas à
(re)distribuição e alocação do rendimento, defendidas e desempenhadas ainda hoje pelo
Estado de Bem-estar em geral, são as mais relevantes. No entanto, e apesar de os sistemas de
pensões não visarem resolver todos os problemas acima elencados nem cumprirem todos os
objetivos das funções listadas, é certo que a sua aplicação – com maior ou menor eficiência –
tem implicações nas três funções tipicamente desempenhadas pelo Estado.

2.1.

Função afetação: distribuição ao longo do ciclo de vida

A necessidade de aplicação da função de alocação no que às pensões de reforma diz
respeito advém largamente do facto de os indivíduos serem tendencialmente “míopes” quanto
ao futuro, sendo necessária a existência de contribuições que assumam um carácter de
poupança forçada para os mesmos disporem das condições necessárias para, pelo menos,
adquirirem bens primários na reforma. Note-se, no entanto, que tal poderá ter consequências
indesejáveis. A aparente “miopia” apresentada pelos contribuintes pode ser fundamentada
numa credibilidade intertemporal que assenta na expectativa de o sistema de apoio social
estar presente em situações de baixos rendimentos no futuro – caso necessário –, o que
poderá significar, antes, que existe uma expectativa consistente. Tal levará à adoção de
comportamentos avessos à poupança, com o objetivo de ter acesso a mais rendimento futuro
através de apoios sociais.
Na origem dos primeiros sistemas europeus de Segurança Social esteve precisamente em
cima da mesa a insegurança económica e pobreza que advinha da elevada desproteção por via
da poupança privada, pelo facto de os trabalhadores darem mais importância ao presente e
não apresentarem uma consciência temporal adequada à satisfação das suas necessidades e
do agregado familiar após a passagem para a reforma.
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A intervenção do Estado neste âmbito permite assim corrigir as falhas que emergiriam do
livre funcionamento dos mercados de seguros privados – por si só incapazes de proteger
adequadamente os indivíduos destes riscos sociais, na presença de informação assimétrica. À
partida, sendo o Estado o detentor e gestor dos seguros sociais, e assumindo que é do
interesse do Estado salvaguardar os direitos e interesses dos seus cidadãos, estes
beneficiariam de uma contratação de seguros menos arriscada. Apesar de o Estado deter
igualmente acesso privilegiado à informação e à sua elaboração, não consta das duas funções
prosseguir os seus objetivos autónomos. Um contrato assinado com o Estado é,
hipoteticamente, mais seguro e completo do que os contratos celebrados no mercado de
seguros privados que surgiram inicialmente.
A participação do Estado enquanto provedor de seguros sociais pretende ainda combater
potenciais situações de free-riding, sendo o sistema desenhado de forma a alocar os recursos
através da sua distribuição apenas entre os indivíduos que contribuíram efetivamente, com a
esperança de receber os benefícios futuros que daí advêm. O objetivo é obter um sistema que
previna as situações em que um cidadão não contribui para os benefícios que espera que lhe
sejam atribuídos por acreditar que os irá obter, independentemente do seu contributo prévio,
através de alguma rede social de apoio na velhice, seja o sistema público de pensões ou outra.
Nestas ocasiões, o Estado tem de intervir e promover a eficiência. Para tal, o carácter
obrigatório do “desconto”, seja através de poupanças-reforma, seja através de contribuições
para um sistema em repartição, é assim crucial e, talvez, o aspeto mais fundamental e
insubstituível da intervenção do Estado neste domínio. Tal permite que cada cidadão aceda
aos benefícios proporcionados pelo sistema de seguros do Estado apenas se tiver assumido a
sua quota-parte. De outra forma, individualmente poucas seriam as motivações e/ou
vantagens de voluntariamente se proceder a um desconto do salário recebido, o que faria com
que globalmente apenas uma pequena parte da população descontasse com vista a obter um
rendimento fixo após a passagem para a velhice. Seriam as contribuições dessa pequena
percentagem que também teriam de ser distribuídas para outros cidadãos que não tiveram o
mesmo cuidado e preocupação com o futuro, não tendo efetuado os respetivos descontos, mas
necessitando igualmente dos benefícios que deles adviriam – necessidade essa a qual o Estado
não pode ficar indiferente, o que prejudicaria gravemente o equilíbrio entre as contribuições e
as despesas com pensões públicas.
Desta forma, a poupança e a obrigatoriedade de adesão a um sistema de seguro social
permitem fazer face a oscilações imprevistas no rendimento e à incerteza quanto ao tempo de
vida depois da reforma.

2.2.

Função redistribuição: redução das desigualdades

A função de redistribuição visa corrigir a distribuição do rendimento e da riqueza
gerada pelo funcionamento dos mercados. A intervenção do Estado, e o processo político que
a origina, terá implícita uma conceção ética de justiça distributiva, e visará, em grau variável,
reduzir a desigualdade na distribuição do rendimento e da riqueza, combater a pobreza e a
exclusão social e promover a igualdade de oportunidades, essencialmente através do acesso a
bens primários como cuidados de saúde e educação. No âmbito dos sistemas de pensões, isto
pode traduzir-se em mecanismos que alterem a distribuição dos rendimentos à “entrada”
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(contribuições) e à “saída” (benefícios) do sistema, em mecanismos que tenham em conta o
nível de património dos indivíduos na atribuição de custos e benefícios, e na proteção dos
indivíduos cujo nível de benefícios atribuído não permita garantir um nível de vida acima do
limiar da pobreza.
Apesar de nem sempre ser facilmente distinguível as funções de alocação e
redistribuição desempenhadas pelo Estado, é preciso ter em conta que ambas representam
objetivos bastante distintos. Enquanto a função de alocação se prende com uma lógica de
prestação de seguro social, a função de redistribuição abrange todos os cidadãos, e não só os
que realizaram descontos por forma a estarem abrangidos pelos contratos de “seguros
sociais”. Esta assenta na lógica de verificação da “condição de recursos”, previamente à
atribuição das prestações sociais, por forma a não se verificarem potenciais situações de freerider, e com vista a garantir os direitos e necessidades básicas dos cidadãos que provem estar
em situação de carência, com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades.
Tal parte, inevitavelmente, de um juízo ético sobre questões de equidade, podendo ser
questionado o método de atribuição e designação sobre quais as famílias que realmente
necessitam do apoio do Estado no âmbito da sua função de redistribuição, e se esta é a melhor
estratégia e política com vista a reduzir as desigualdades e a promover a coesão social. Tais
questões põem ainda em causa a coexistência de funções do Estado num mesmo sistema,
concretamente a eficácia da redistribuição do rendimento e a solvabilidade da Segurança
Social.
Assim, o desempenho do Estado enquanto entidade promotora da redistribuição do
rendimento através da concessão de pensões sociais é uma realidade que, apesar de ser
historicamente defendida (Atkinson, 1987), não é consensual e tem sido cada vez mais posta
em causa (Andrade, 2001; OBS, 2016, Rodrigues e Pereira, 2007). Tal prende-se com o facto
de, por não se registar uma ligação atuarial entre contribuições e benefícios, as regras do
sistema e consequentes prestações estão constantemente sujeitas à intervenção discricionária
dos Governos, o que pode resultar em regras que potenciam uma redistribuição perversa do
rendimento, dos mais pobres para os mais ricos (Andrade, 2001; Feldstein e Liebman, 2002;
Hurd e Shoven, 1985). Adicionalmente, defende-se ainda que o Estado tem à sua disposição
instrumentos mais adequados do que o sistema de pensões sociais para reduzir as
desigualdades e redistribuir o rendimento, como os impostos sobre o rendimento ou sistemas
de prestações sociais direcionadas (Rodrigues e Pereira, 2007).

2.3.

Função estabilização: suavizar flutuações do rendimento disponível

A função de estabilização económica, por mais relevante que seja, não fundamentou a
manifestação dos primeiros seguros sociais, embora a estabilidade política tenha tido um
papel importante (sendo disso exemplo a Alemanha do início do século XX). Não obstante, a
estabilidade macroeconómica é afetada pelo funcionamento dos sistemas de pensões, devido à
importância destes no rendimento disponível de uma parte substancial dos agregados
familiares, tendo por isso de ser ponderada e considerada enquanto objetivo. Facilmente se
imagina as consequências macroeconómicas em termos de instabilidade se, na passagem para
a reforma, os indivíduos não tivessem um rendimento fixo, tornando o consumo privado mais
volátil.
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A função de estabilização da economia é essencial para suavizar o impacto das fases do
ciclo económico e garantir simultaneamente o funcionamento a longo prazo dos sistemas de
Segurança Social – tendo em consideração as atuais preocupações com a evolução
demográfica – e um crescimento económico sustentado que controle o desemprego e inflação.
Tal é possível dada a grandeza financeira da despesa com prestações sociais e o facto de as
mesmas terem o “poder” de funcionar como estabilizadores automáticos que podem
dinamizar, ou contrariamente, retrair a economia.
Da globalidade de prestações sociais, destaca-se evidentemente o “poder” das pensões de
velhice, pelas possibilidades de consumo que delas advêm, pelo peso que representam no
rendimento disponível dos reformados, e ainda pela percentagem que representam na despesa
pública do Estado2. No caso português, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado
para 2018, estima-se que no próximo ano as pensões de todos os regimes ultrapassem os 16
mil milhões de euros, sendo que as pensões de velhice representam 79% desse montante
(ascendendo a 13.193 milhões de euros).

2

Segundo os dados constantes no Orçamento do Estado para 2018, prevê-se que nesse ano a despesa com pensões de velhice represente cerca de
15% do total da despesa pública das Administrações Públicas, em contabilidade nacional.
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3. O caso português
3.1.

Como funciona o sistema de pensões em Portugal?

Base institucional
A proteção social oferecida pelos sistemas de pensões está, no caso português, consagrada
na Constituição, e é efetivada pelo Sistema de Segurança Social gerido pelo Estado. A
arquitetura do atual Sistema de Segurança Social encontra-se regulada pela Lei de Bases da
Segurança Social n.º 4/2007.
De acordo com a tipologia apresentada na secção 1, Portugal apresenta um sistema de
Segurança Social genericamente assente em dois pilares: um de gestão pública, que inclui o
sistema previdencial e o sistema de proteção social, e um complementar de iniciativa privada,
embora residual e circunscrito apenas a algumas profissões. Não se observa, portanto, a
existência de contribuições de iniciativa coletiva de caráter obrigatório3 – assente na lógica do
segundo pilar – sendo que as de carácter voluntário não são parte significativa da realidade
presente no sistema português.
O sistema previdencial, em repartição, é financiado essencialmente pelas quotizações e
contribuições dos trabalhadores e das empresas, tendo ainda como fontes de financiamento o
produto de sanções pecuniárias, transferências do Fundo de Estabilização Financeira da
Segurança Social (FEFSS) – património autónomo que visa assegurar a estabilização
financeira do sistema de Segurança Social – e outras receitas legalmente previstas. O
financiamento deste regime contributivo alicerça-se sobre o chamado princípio da
“solidariedade de base profissional”, tendo como objetivo a substituição dos rendimentos do
trabalho perdidos por ocorrência de determinadas eventualidades, nomeadamente, a velhice.
A referida Lei determina ainda que este sistema deve ser “fundamentalmente
autofinanciado, tendo por base uma relação sinalagmática direta” entre contribuições e
prestações. Isto é, por princípio, as prestações atribuídas devem ser determinadas pelo nível
de contribuições, de acordo com regras pré-definidas, e o sistema deve ser globalmente
equilibrado do ponto de vista financeiro – o total das prestações deve ser financiado pelas
contribuições disponíveis e outros recursos do próprio sistema.
Por outro lado, o sistema de proteção social de cidadania encontra financiamento
essencialmente nas transferências do Orçamento de Estado, nalgumas receitas fiscais –
primordialmente o IVA – legalmente consignadas à Segurança Social, nas receitas de jogos
sociais, entre outros. Este subsistema baseia-se num esquema de repartição equitativa dentro
das mesmas gerações – prevalecendo o princípio de coesão social. Abrange todos os cidadãos
portugueses, dada a sua natureza universal e não contributiva, e visa: garantir o mínimo de
subsistência, prevenir e erradicar a pobreza e exclusão social, e compensar encargos
familiares.

3

Salvo algumas exceções, como os bancários (até terem sido integrados no sistema público em 2010-2011), jornalistas e, na
atualidade, mantém-se formalmente a Caixa de Previdência dos Advogados Solicitadores, embora esta acabe por estar integrada
no sistema público.
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Relativamente ao sistema complementar, o mesmo molda-se ao terceiro pilar, e
parcialmente ao segundo, visando a partilha de responsabilidades de proteção social entre
Estado e indivíduos, caracterizado pela sua natureza voluntária que depende da iniciativa a
nível individual ou coletivo. Destaca-se o facto de a proteção social poder ser privada ou
publicamente gerida, consoante as contribuições sejam abrangidas pelo sistema público de
capitalização ou investidas em fundos privados (como os PPR).
Relativamente ao sistema público de capitalização, o mesmo é operado através do Regime
Público de Capitalização, o qual – apesar de ser gerido por uma instituição de Segurança
Social – não gera riscos imputáveis ao Estado, não sendo, por isso, incluído no orçamento da
Segurança Social. A lógica assenta na realização de descontos adicionais, os quais serão
depositados numa conta associada a um fundo de investimento – o Fundo dos Certificados de
Reforma – e que serão capitalizados para que se possa, posteriormente, receber o valor
acumulado de uma vez só ou em mensalidades após a reforma. O montante das contribuições
mensais é escolhido pelo aderente, sendo que o valor acumulado corresponde naturalmente
ao produto do número de certificados de reforma subscritos pelo valor de referência (cotação)
dos mesmos.
Note-se que o sistema de Segurança Social português incorpora dois grupos distintos de
beneficiários – os ativos e os pensionistas – e ainda dois subsistemas que operam
simultaneamente, dada a criação da Caixa Geral de Aposentações (CGA) – que fora outrora
constituída com o objetivo de assegurar a proteção dos funcionários públicos.
Figura 2 – Arquitetura do sistema de Segurança Social português

Fonte: adaptado de CFP (2014)

Funcionamento do sistema previdencial: contribuições e pensões
As contribuições para o sistema de Segurança Social são mensalmente arrecadadas através
de uma taxa global obrigatória, a Taxa Social Única (TSU) – criada em 1986 – que assegura a
cobertura de todas as eventualidades do regime geral. Através da taxa contributiva exigida
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sobre o recibo de vencimento das gerações ativas – sobre a remuneração ilíquida devida em
função do exercício da atividade profissional –, a Segurança Social recolhe recursos que
posteriormente transfere para os atuais reformados. Naturalmente, são as contribuições das
entidades empregadoras (23,75% para as entidades com fins lucrativos) e quotizações dos
trabalhadores (11% para a generalidade) que constituem as principais receitas do orçamento
da Segurança Social para o sistema previdencial.
Existem, neste ponto, duas complicações à análise das pensões de reforma. Por um lado,
aplicam-se medidas de exceção, na conceção de isenções ou reduções das contribuições a
certos contribuintes e empresas, com determinados objetivos de política (e.g. estimular a
criação de emprego). Nem sempre é clarificado o custo destas medidas e se são
correspondidas por transferências do Orçamento do Estado. Por outro lado, as contribuições
referidas cobrem todas as eventualidades do sistema previdencial, não sendo possível
destrinçar estritamente a proporção imputável às pensões de velhice, embora se possa realizar
uma aproximação atuarial, utilizando também os gastos realizados e projetados com as
restantes eventualidades.
Em qualquer caso, as contribuições efetuadas no âmbito da TSU determinam
posteriormente o cálculo das pensões de reforma a atribuir aos subscritores. A fórmula de
cálculo tem em consideração fatores como a remuneração de referência, a taxa global de
formação e, mais recentemente, o fator de sustentabilidade. Esta fórmula vai determinar qual
a pensão de velhice a receber e a correspondente taxa de substituição – que corresponde à
percentagem que o valor da pensão recebido representa em relação ao salário de referência.
O sistema atual apresenta uma forma de cálculo definida de forma clara: idade mínima de
reforma aos 66 anos; 40 anos como referência de carreira contributiva completa; e montante
da pensão calculado a partir da média do salário ao longo da carreira, segundo as taxas de
formação degressivas introduzidas em 2002, que variam entre os 2,3% e os 2% ao ano,
assegurando assim uma pensão estimada na ordem dos 80% (mínimo) do salário médio (40
anos x 2%).
A reforma que culminou na Lei de Bases de 2007 introduziu o referido fator de
sustentabilidade, que introduz uma redução automática do valor da pensão em função da
evolução demográfica, mas não é, como vimos, parte integrante da fórmula de cálculo base.
Este fator incorpora a evolução (positiva) da esperança média de vida no cálculo do benefício,
ajustando o seu valor em baixa para compensar o aumento do período expectável da reforma.
Porém, a ideia é que a penalização decorrente do aumento da esperança média de vida só se
aplique a quem não adiar a idade de reforma na proporção correspondente. Ou seja, os
trabalhadores poderão evitar essa diminuição se continuarem a trabalhar além da idade de
reforma pelo tempo equivalente ao aumento da longevidade. E, evidentemente, nesta situação
assegurarão sempre uma taxa de substituição de pelo menos 80% do seu salário médio.
Neste sentido, um trabalhador pode atualmente calcular o montante da pensão que
receberia se se reformasse agora com o salário atual. Isto não significa que não exista
necessidade de aumentar a transparência do sistema e melhorar a qualidade e quantidade da
informação prestada pelos serviços aos cidadãos enquanto subscritores. Tal informação
deveria estar disponível a qualquer momento para consulta dos contribuintes – por exemplo
através do acesso às respetivas áreas pessoais no website da Segurança Social.
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Isto porque, apesar da crescente digitalização dos registos, parece improvável que a
generalidade dos trabalhadores tenha fácil acesso ao seu historial completo de salários e
outros rendimentos do trabalho. No entanto, os registos da Segurança Social contêm o
histórico contributivo de praticamente todos os subscritores. A disponibilização corrente e
atualizada desta informação permitiria aumentar a transparência e fazer com que os próprios
contribuintes pudessem verificar a conformidade dos dados que estão a ser registados e
assumidos como certos, aumentando assim a confiança no sistema.

Caixa Geral de Aposentações: autonomia e convergência
A CGA apresenta-se sob a forma de uma entidade da administração central dotada de
autonomia financeira e administrativa, que tem a seu cargo a gestão do regime de Segurança
Social apenas dos “servidores do Estado” – funcionários públicos e trabalhadores equiparados
– admitidos até 31 de dezembro de 2005.
A lógica presente na CGA assemelha-se à vigente no sistema geral de Segurança Social,
prevalecendo um regime previdencial que contempla pensões de velhice, invalidez e
sobrevivência que são maioritariamente financiadas pelas contribuições dos beneficiários. São,
assim, as pensões assentes no pilar referente ao regime de proteção social convergente que
absorvem a parcela mais significativa dos fundos do Estado. Complementarmente existem
ainda prestações de natureza universal – prestações familiares – e prestações de natureza
especial.
Uma das principais problemáticas deste regime prende-se com o facto de apresentar
diferenças face ao sistema de Segurança Social no que às condições de reforma e regras de
cálculo das pensões diz respeito – diferenças essas que têm vindo a favorecer, regra geral, os
subscritores da CGA (FMI, 2013). Adicionalmente, verificam-se diferenças dentro do próprio
sistema, nomeadamente entre os trabalhadores admitidos até 31 de agosto de 1993 – que
prevê uma pensão correspondente a uma percentagem do último salário – e os admitidos
posteriormente a essa data – cuja pensão já tem em consideração toda a carreira contributiva.
Devido a estas diferenças, destaca-se, entre as inúmeras alterações ao sistema de
Segurança Social, o encerramento da CGA para novos subscritores (a 31 de dezembro de
2005) e gradual convergência da fórmula de cálculo deste subsistema com o Regime Geral de
Segurança Social, ainda que com salvaguarda dos direitos em formação para o período até
2005. Posteriormente, já durante o Programa de Assistência Económica e Financeira, foram
ainda alteradas algumas regras como o ano base do fator de sustentabilidade e o aumento da
idade de reforma, sem, todavia, ter sido alterado qualquer parâmetro de fórmula de cálculo
das pensões.
Em qualquer caso, pela primeira vez existe um único subsistema público de pensões em
Portugal. Ou seja, sem prejuízo de alguns regimes contributivos específicos e de caixas de
previdência corporativas (Advogados e Solicitadores) que constituem exceções, a grande
maioria dos trabalhadores terão as mesmas regras de cálculo das pensões. Note-se que os
pensionistas do regime contributivo geral da Segurança Social recebem, em média, pensões
três vezes mais baixas do que os pensionistas da CGA – pese embora tenham efetuado
descontos apenas pouco mais do dobro, comparativamente – o que pressupõe uma
bonificação de 15% das pensões associadas à CGA (FMI, 2013).

17
policy paper 11

Por estranho que pareça, até porque o princípio de um “sistema de segurança social
unificado” está consagrado na Constituição da República Portuguesa (CRP) (Art.º 63.º), este
processo de convergência só foi decidido mais de trinta anos após a entrada em vigor daquela,
e só estará consumado quando falecer o último subscritor da CGA.

3.2.

A avaliação das instituições internacionais

Visto persistirem fortes e inconclusivas dissensões a respeito dos estudos nacionais mais
recentes, aqui referem-se apenas as avaliações realizadas pelas instituições internacionais ao
sistema de Segurança Social português (um mapeamento dos diversos estudos nacionais
existentes pode ser encontrado no IPP Policy Paper 13). A este respeito, uma primeira
interpretação global dos dados (FMI, 2013 e 2017, e Comissão Europeia, 2015 e 2016)
destaca uma situação em que os custos e benefícios são diferenciados entre as diferentes
gerações, quer na configuração e resultados do sistema português até aqui, quer nos impactos
das medidas de reforma implementadas. Ou seja, ilustra uma situação bastante mais
favorável, globalmente, para as gerações atualmente pensionistas ou em final de carreira,
comparativamente às gerações ainda longe da reforma (e futuras).
As projeções constantes no Ageing Report 20154 são elaboradas conjuntamente pela
Comissão Europeia, Ageing Working Group e tutelas nacionais, baseando-se na hipótese –
muitas vezes remota – de que as regras dos sistemas de Segurança Social não são alteradas ao
longo do período projetado, mantendo-se tudo constante. Partem, assim, do pressuposto de
que não serão tomadas novas medidas e que não haverá alteração no comportamento dos
trabalhadores e futuros pensionistas, tendo por base determinados cenários demográficos e
macroeconómicos. As projeções são realizadas através da aplicação comum de pressupostos e
metodologias uniformes para todos os Estados-Membro, sendo o ponto de partida as
projeções demográficas constantes no EUROPOP2013, realizado pelo Eurostat, para o período
de 2016 a 2070 (Comissão Europeia, 2017)5.
Das reformas já implementadas no sistema de pensões português, a generalidade visa
potenciais poupanças orçamentais que são, no entanto, projetadas para estabilizar os gastos
com sistemas de pensões apenas nos anos posteriores a 2020, sendo observada uma contínua
proteção dos direitos adquiridos dos já atuais pensionistas. As consequências das reformas
implementadas parecem assim não incluir a restrição da despesa com pensões no curto prazo,
apresentando Portugal uma das maiores expetativas de aumento da despesa com pensões no
período temporal entre 2013-2020, e simultaneamente uma das mais baixas se considerarmos
o período entre 2020-2060 (FMI, 2013).

4

À data de publicação do presente policy paper, ainda não estava publicamente disponível a versão mais recente do Ageing Report, referente a 2018,
apenas o documento complementar com as informações sobre os pressupostos e metodologias associadas (Comissão Europeia, 2017).
5

Para mais informações sobre os pressupostos e metodologias associados a estas projeções, consultar Comissão Europeia (2017). Ressalva-se que as
projeções apresentadas: i) não são previsões, ii) detêm um elevado grau de incerteza, dado projetarem a evolução económica para um período
longo de aproximadamente 50 anos, e iii) estão fortemente influenciadas pelos pressupostos demográficos e macroeconómicos assumidos.
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Figura 3 – Projeção do aumento dos gastos com pensões de velhice earnings-related (p.p. do PIB)
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Uma observação mais cuidada permite constatar que atualmente já se projeta uma
tendência semelhante ao caso português para a maioria dos países da União Europeia, quanto
ao comportamento a longo prazo dos gastos com pensões. Enquanto no Ageing Report
referente a 2012 ainda se previa, ao contrário do expectável para Portugal, um aumento dos
gastos com pensões de velhice earnings-related até 2060 (1,5 pontos percentuais do PIB), no
Ageing Report de 2015 já se verifica uma contração dos mesmos (-0,4%). A potencial redução
da despesa tem, assim, sido adiada, aumentando o esforço imposto à atual geração de
trabalhadores. A agravar, verifica-se o facto de os rendimentos da atual geração mais jovem
terem sido particularmente afetados na sequência da crise: o seu rendimento disponível em
2015 era inferior ao registado em 2009, enquanto os pensionistas – que tinham o rendimento
mais baixo em Portugal antes da crise – registaram o maior aumento do rendimento no
mesmo período, tendo o seu rendimento médio equivalente ultrapassado o dos jovens (FMI,
2017).
Os atuais contribuintes, para além de verem o seu fardo fiscal aumentar, têm já intrínseca
a expetativa de que vão receber pensões mais baixas: expectavelmente apenas um terço da
redução total prevista dos benefícios, resultante das medidas implementadas entre 2007 e
2013, será sentida pelos pensionistas nas próximas duas décadas. Isto é, as consequências dos
ajustamentos que têm vindo a ser postos em prática por forma a garantir uma adequada
sustentabilidade do sistema de Segurança Social, estarão, na maior parte, a penalizar apenas
as gerações de atuais e futuros contribuintes. O quadro infra apresentado poderá ajudar a
clarificar esta tendência.
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Tabela 2 – Projeção do aumento dos gastos com pensões (pontos percentuais do PIB)
Projeções

Anos

Demográficas

2016

Esperança de vida à nascença

(1)

2020

Variação
2070

2016-2070

81,3

81,9

85,9

5,7%

Esperança de vida aos 65 anos (1)

20,0

20,4

25,0

25,3%

População em idade ativa (15-64) em % da população total

65,1

64,5

52,7

-19,0%

População idosa (65+) em % da população total

20,9

22,5

35,4

69,4%

Força de trabalho

2016

2020

2070

2016-2070

Taxa de emprego (15-64)

65,3

67,6

70,5

8,0%

Taxa de desemprego (15-64)

11,5

9,9

7,9

-31,3%

Despesa com pensões (% do PIB)*
Pensões públicas

2013

(2)

2020

2060

2013-2060

13,8

14,6

13,1

-5,1%

Pensões de velhice earnings-related

12,1

13,0

11,1

-6,9%

Contribuições para pensões públicas

10,5

9,6

9,6

-8,6%

Indicadores adicionais*

2013

Rácio de dependência de idosos 15-64 (3)

2020

2060

2013-2060

30

35

64

113,3%

Rácio de benefício (pensões públicas)

61,8

64,8

41,7

-32,5%

Taxa de substituição bruta (pensões de velhice earnings-related)

57,5

50,7

30,7

-46,6%

* À data de publicação deste policy paper ainda não estavam disponíveis os dados mais recentes do Ageing Report 2018 relativamente à despesa
com pensões e alguns indicadores.
(1) Média ponderada da esperança de vida dos homens e mulheres
(2) Despesa respeitante à totalidade de pensões pagas em Portugal, incluindo, por exemplo, o Complemento Solidário para Idosos
(3) Rácio de dependência de idosos = população com 65+ / população entre 15-64

Fonte: Comissão Europeia (2015, 2018)

As projeções para a taxa de substituição já têm em consideração o fator de sustentabilidade
que entrou em vigor a partir de 1 de janeiro de 2008 – o qual tem consequências significativas
nas contas, cada vez mais considerável no futuro. O fator de sustentabilidade resulta da forma
como evolui a esperança média de vida aos 65 anos, sendo atualmente estimado um fator de
aproximadamente 32% para 2070. Essa percentagem representa o corte a atribuir às pensões
dos contribuintes que se reformem antes da idade definida pelo mecanismo automático
previsto na lei. O mesmo resulta da relação existente entre a esperança média de vida aos 65
anos verificada em 2000, e aquela que se verifica no ano anterior ao do início da pensão.
Logo, um aumento da esperança média de vida no momento da reforma reduz o valor das
novas pensões.
Importa referir que os números apresentados para esta taxa apresentam algumas
limitações: dizem respeito ao perfil médio obtido nas projeções da despesa, é uma taxa de
substituição bruta (comparando por isso apenas pensões brutas, antes de impostos, com
salários brutos), baseiam-se em projeções de muito longo prazo, e representam uma pensão
estatutária (não considerando pensões mínimas). O melhor indicador para medir a adequação
do sistema seria a taxa de substituição líquida – que expectavelmente já apresentaria valores
mais altos.
Decorrente do envelhecimento populacional e diminuição do número de população ativa, é
expectável uma diminuição do montante global de contribuições a registar, mantendo tudo o
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resto constante. Não obstante, a diminuição verificada no montante das contribuições para as
pensões públicas, em percentagem do PIB, apresenta uma diminuição que não é
comparativamente proporcional ao aumento dos indicadores referidos.
Adicionalmente, o Ageing Working Group projeta no seu relatório de 2015 uma diminuição
do montante total de despesa com pensões, mesmo considerando i) o aumento da esperança
média de vida à nascença, ii) o aumento da população idosa, e iii) o aumento do rácio de
dependência de idoso. Tal facto implica, assim, uma diminuição do índice de generosidade,
ilustrado por uma diminuição considerável do rácio de benefício e da taxa de substituição
bruta a vigorar em 2060.
O equilíbrio entre as despesas e receitas do sistema de Segurança Social parece estar assim
assegurado a longo prazo, mesmo considerando o envelhecimento populacional e o aumento
do rácio de dependência de idosos. Tal deve-se a uma crescente diminuição da despesa com
pensões – redução dos benefícios para os atuais trabalhadores e futuros pensionistas – a par
do aumento das contribuições por trabalhador, o que permite progressivamente atingir um
saldo equilibrado. No entanto, este esforço impende fundamentalmente sobre a atual geração
contribuinte, dado, segundo as projeções, manter-se praticamente o mesmo nível de
contribuições em 2060, mas com um nível de população ativa progressivamente menor. Neste
cenário, com o número de beneficiários a crescer mais do que o número de contribuintes, por
forma a fazer face a este clima de insustentabilidade, as reformas atuais têm fluído no sentido
i) de impor aos atuais contribuintes taxas contributivas superiores às suportadas pela atual
geração de pensionistas, e ainda ii) da introdução de regras conducentes a taxas de
substituição inferiores no médio prazo.
O fardo das reformas já implementadas parece estar, assim, a ser “empurrado” para a
frente. Embora uma parte destes efeitos possa ser atribuída à dinâmica de maturação do
sistema – i.e. a “instalação” de um sistema de repartição implica sempre uma “oferta” aos
participantes iniciais, ou através de contribuições mais baixas pois o número de pensionistas
ainda é reduzido, ou através de pensões mais elevadas – a capacidade explicativa desta para
os dados referentes à situação atual é reduzida.

3.3.

Problemas a curto, médio e longo prazo

Decorrente i) dos mais diversos debates e notícias que têm precedido a implementação de
possíveis reformas paramétricas e/ou estruturais, e ii) de algumas ilações apontadas pelas
instituições internacionais, importa abordar a questão do atual equilíbrio financeiro (através
da adequação da totalidade de receitas à despesa) do sistema de Segurança Social português,
seja a curto, médio e/ou longo prazo.
Sempre que o assunto é abordado surge em conexão com questões de insuficiência
financeira a longo prazo, que negligenciam a adversidade que o sistema enfrenta no curto e
médio prazo. É também certo que as atuais tendências demográficas assentes numa maior
esperança média de vida e envelhecimento populacional aumentam a pressão a longo prazo
sobre um sistema como o português.
Porém, Portugal é dos países que apresenta uma das maiores expetativas de aumento da
despesa com pensões no curto/médio prazo, e uma das mais baixas no longo prazo, o que por
si só já alerta para o facto de poder estar em causa a “saúde financeira” do sistema nos
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próximos 10 anos, e não num futuro mais longínquo, – facto espelhado nos relatórios
internacionais, como já referido.
Dado o número de beneficiários (despesa) crescer mais do que o número de contribuintes
(receita) – evolução espelhada pelo aumento do rácio de dependência de idosos –, o sistema
poder-se-ia tornar insustentável se não fosse aplicada nenhuma alteração. Ou seja, o sistema
de Segurança Social deixaria de ter viabilidade económico-financeira dada uma mesma taxa
contributiva e de substituição. Porém, o sistema de Segurança Social português já incorpora
mecanismos de ajustamento para fazer face a este hiato – temporalmente crescente – entre
despesa e receita, como é o caso do fator de sustentabilidade incorporado na fórmula de
cálculo das pensões, o qual tem em consideração a evolução da esperança média de vida. Não
obstante, apesar de este fator ser um mecanismo relativamente eficiente para o longo prazo, o
mesmo não acontece se considerarmos um período temporal mais curto.
Figura 4 – Projeções da evolução da despesa com pensões de velhice earnings-related e contribuições (em %
do PIB)
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Estamos perante uma desadequação das receitas arrecadadas e despesas efetuadas – no
que às pensões de velhice earnings-related diz respeito –, mas no curto e médio prazo. Tal
como pode ser observado, até 2060 prevê-se que o montante, em termos percentuais do PIB,
referente às contribuições no âmbito das pensões se mantenha praticamente inalterado. No
entanto, no caso da despesa o mesmo não acontece, verificando-se uma tendência de
diminuição. Desta forma, no longo prazo (2060) estamos perante uma situação mais
confortável do que atualmente. Tal é ainda reforçado pela figura apresentada de seguida.
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Figura 5 – Variação projetada da evolução da despesa com pensões de velhice earnings-related e
contribuições (em % do PIB) face a 2013
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Tendo em conta as projeções realizadas no âmbito do grupo de trabalho do Ageing Report,
o hiato entre as despesas com pensões de velhice earnings-related e as contribuições para as
pensões públicas é cada vez menor. É no curto e médio prazo que essa dissemelhança é mais
significativa, o que – naturalmente – se traduz num sistema financeiramente mais
desequilibrado. Uma análise mais cuidada à figura permite observar que no curto prazo
iremos estar perante um aumento progressivo da despesa com pensões e, simultaneamente,
uma diminuição da receita proveniente das contribuições. Assim, o problema concentra-se nas
próximas décadas, onde o desequilíbrio entre a despesa e a receita é mais acentuado.
Adicionalmente, a figura apresentada permite sustentar as conclusões relativamente ao
desigual impacto entre as diferentes gerações, no que às reformas até agora implementadas
diz respeito, com uma progressiva diminuição do rácio de substituição. No longo prazo,
caracterizado por i) uma diminuição da despesa com pensões, ii) uma evolução constante das
contribuições, e iii) um aumento do indicador de envelhecimento populacional, a crescente
evolução positiva do saldo do sistema e manutenção do nível das contribuições implica que
não só o nível das pensões médias irá diminuir, como as contribuições médias por trabalhador
deverão aumentar – dado a diminuição do número de população ativa face aos beneficiários.
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Figura 6 – Evolução prevista da taxa de substituição bruta na velhice e rácio de suporte
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É, assim, importante distinguir o comportamento aparentemente favorável que se prevê,
com as regras atuais, verificar no longo prazo, quanto ao equilíbrio entre contribuições e
pensões, face à perspetiva de mais curto prazo. Tal distinção permite mais facilmente perceber
que a posição financeira (a longo prazo) do sistema não está em causa, mas que o mesmo
continuará a exercer pressão sobre as contas públicas, dado as medidas que têm sido
discutidas e postas em prática priorizarem o equilíbrio financeiro a longo prazo em
detrimento de uma maior contenção imediata da despesa com pensões – o que suscita
questões de justiça entre as diferentes gerações (Comissão Europeia, 2016).
As questões associadas ao equilíbrio financeiro do sistema de Segurança Social no longo
prazo devem, pois, ser adequadamente separadas da discussão dos problemas que o mesmo
apresenta atualmente no curto e médio prazo, desviando a atenção para o facto de o sistema
exercer – no momento presente – uma elevada pressão no cumprimento dos objetivos
orçamentais estipulados.
Mesmo nesta perspetiva, poder-se-á argumentar que o sistema de Segurança Social tem
apresentado um saldo excedentário (CFP, 2016). No entanto, convém não esquecer que o
saldo em análise se encontra influenciado pela receita de impostos – extra as transferências do
Orçamento do Estado já previstas – que têm vindo a ser transferidas com o objetivo de cobrir
o défice do sistema. Excluindo as transferências extraordinárias do Orçamento do Estado (430
milhões), o saldo do sistema previdencial da Segurança Social (excluindo transferências do
Fundo Social Europeu – 1.393 milhões) apresentaria um défice de 737 milhões de euros no
ano de 2017, em vez de uma posição excedentária de 1.086 milhões, segundo as previsões de
execução do Orçamento do Estado para 2018.
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4. Limites às possibilidades de reforma
Para além das pressões económicas e demográficas já sugeridas pelas projeções das
instituições internacionais, os decisores enfrentarão duas realidades que constrangem o
campo de possibilidades para a reforma do sistema público de pensões. Destacamos, por um
lado, o problemático legado, deixado por década e meia de desequilíbrios macroeconómicos –
a par da reduzida margem de manobra orçamental para aumentar a despesa pública. Por
outro, as restrições que decorrem da jurisprudência da crise, isto é, de decisões e
fundamentações do Tribunal Constitucional durante o período do Programa de Assistência
Económica e Financeira que versam sobre a existência, ou não, de direitos adquiridos, e se as
alterações ao sistema podem ou não ser direcionadas a grupos específicos.

4.1.

Restrições económicas e orçamentais

A conjuntura económica continua a ser desafiante. A recuperação, desde a recessão que só
terminou em 2013, tem sido tímida – apesar dos progressos verificados em 2017 e agora em
2018, particularmente no caso de Portugal. Apesar de algumas evoluções específicas
desfavoráveis ao país (como a situação em Angola e o Brexit), num contexto de uma política
monetária fortemente acomodatícia e de uma política orçamental que nos últimos três anos
tem sido ligeiramente expansionista, a fraca performance da economia portuguesa não deixa
dúvidas sobre os problemas estruturais que ainda lhe subjazem: os desequilíbrios externos,
aparentemente sob controlo, não estão garantidamente solucionados para o futuro, e a
fragilidade do setor financeiro como um todo é ainda muito relevante (Véron, 2016).
Mas, independentemente dos problemas estruturais e da orientação (e limitações) da
política orçamental nacional, a fragilidade do espaço económico do euro também impõe fortes
reservas sobre as expectativas de crescimento da economia portuguesa nos próximos largos
anos.
Figura 7 – Taxa de crescimento do PIB real, projeções oficiais 2017-2022
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2022

Significa tudo isto que o contexto de reduzido crescimento económico não só é
fundamental para se perceber o difícil ponto de partida, mas também é uma realidade que
continuará a ser expectável no curto e médio prazo. Recorde-se que o crescimento no período
2000-2014, nulo em média, é dos piores exemplos da história das economias avançadas, e é
indissociável dos graves problemas orçamentais enfrentados (Reis, 2013 e Pereira e Morais,
2015).
Uma forma crítica do legado de tão prolongada crise é o pesado fardo de dívida pública
que o Estado português atualmente carrega. Um período prolongado de instabilidade nos
mercados financeiros (sobretudo no caso de reversão das medidas de política monetária ou
pelo menos de perceção sobre estas) faria crescê-la rapidamente, tornando-a insustentável.
Em 2016, segundo os últimos dados da Conta Geral do Estado, a dívida pública portuguesa
ascendeu a 130,4% do PIB (com um correspondente efeito juros de 4,2%), o que representa
um aumento de 1,4 p.p. face a 2015. Porém, para 2018, segundo o respetivo Programa de
Estabilidade, a dívida deverá fixar-se nos 122,2% do PIB (com um correspondente efeito juros
de 3,5%), o que, a verificar-se, representará uma diminuição de 6,3 p.p. face a 2015.
Além de constranger a atual política orçamental, este fardo impede que se tomem medidas
de fundo que impliquem elevados custos financeiros no curto prazo – não só investimentos
públicos no sentido clássico, mas quaisquer medidas com essas características, i.e., custos
elevados no curto prazo que o decisor considera ter global e intertemporalmente um retorno
social positivo. Ou seja, o peso da dívida pública significa que não há folga orçamental, retira
margem de manobra e dificulta ou impossibilita algumas decisões – que apesar dos custos
elevados poderiam “compensar” no longo prazo. E, em qualquer caso, as regras europeias
impõem também estritas limitações ao défice orçamental e à evolução do rácio dívida/PIB. É
crucial ter em conta esta realidade ao analisar os “custos de transição”, em particular, os da
substituição (mesmo que parcial) de mecanismos de repartição pela capitalização das
contribuições obrigatórias.

4.2.

Restrições legais (constitucionais)

O quadro constitucional tem assumido bastante importância no âmbito da implementação
de medidas com impacto no sistema público de pensões, quer “paramétricas”, quer
“estruturais”. Em particular, a fiscalização da constitucionalidade de algumas das iniciativas
de contenção ou redução da despesa no contexto do PAEF – tendo algumas sido “rejeitadas”
pelo Tribunal Constitucional – originou, por um lado, uma intensa discussão a este nível e,
por outro, legou um conjunto de limitações (não necessariamente bem definidas nem
fundamentadas) a medidas de reforma futuras.
A discussão pode dividir-se em três planos: o significado do direito fundamental “social” a
uma pensão de reforma; a “excecionalidade” jurídica que poderia tornar certas medidas
constitucionais de forma temporária, dada a situação de “emergência financeira”; e o
conteúdo de “propriedade” nos direitos pensionáveis formados no regime previdencial,
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relacionado com a aplicabilidade do princípio da proteção da confiança a tais direitos e sua
extensão. Tratar-se-á aqui das primeiras duas dimensões.6

O direito fundamental à pensão
Desde logo, o “direito à segurança social” tem, em Portugal como em muitos outros países,
consagração constitucional: trata-se de um direito fundamental, e a garantia de proteção na
velhice faz parte deste direito. De resto, a CRP determina que “o sistema (…) protegerá os
cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade (…)” (Art.º 63, n.º 3). Estabelece
ainda que cabe “ao Estado organizar, coordenar e subsidiar” (idem, n.º 2) esse sistema.
Fica, pois, em evidência que a própria macroestrutura do sistema está em larga medida
fixada a nível constitucional, o nível mais elevado da legislação, das regras sociais formais.
Isto significa que se trata de algo que coletivamente se encara e estabelece como estrutural,
como parte das “regras do jogo” da vida em sociedade. E que muito dificilmente (e muito
raramente) se poderá alterar.
O reverso da medalha é que, em conjunto com outras normas, este nível de especificação
poderá dar azo a que o eventual “reformador” do sistema fique sem margem de manobra, ou
de discrição política, para levar a cabo medidas importantes de alteração do sistema. Em
especial num contexto em que o órgão de fiscalização da constitucionalidade adote uma
leitura demasiado restritiva, como parece ter sido o caso durante o chamado período da
“troika”.
Note-se, além disso, que a própria CRP não faz qualquer referência expressa à justiça
intergeracional, exceção feita a uma breve referência no domínio ambiental – e aí enquanto
“solidariedade” e não “justiça” (Art.º 66, n.º 2). Não há, assim, qualquer princípio de equidade
entre gerações aplicável em questões económico-financeiras (não só pensões, mas outras
como dívida pública, investimentos em infraestruturas, educação, etc.) que possa ser sopesado
em conjunto com princípios mais gerais/abrangentes como o princípio da igualdade ou da
proteção da confiança – que, embora pudessem ter uma interpretação intergeracional, não
tendo uma referência explícita tenderão a ser levados em conta apenas numa dimensão
contemporânea.

A jurisprudência da crise
Diversos autores (ex. Loureiro, 2014; Coutinho, 2014) têm defendido que o Tribunal
Constitucional teve leituras excessivamente restritivas da CRP nas decisões sobre pensões, nas
quais noções de justiça entre gerações não foram (suficientemente) consideradas. O papel do
Tribunal Constitucional, tendo em conta a sua jurisprudência durante os anos da ‘troika’, é
assim a segunda dimensão fundamental das restrições ao campo de possibilidades da reforma.
Desde logo, além dos problemas de insuficiente consideração da justiça entre gerações,
vários autores (Alexandrino, 2014; Ribeiro, 2014; entre outros) questionam se, nestas
decisões da crise, o Tribunal Constitucional não terá ponderado “arguments of policy”
6

No caso da última sugere-se Mendes (2014) para uma introdução, e Ribeiro e Coutinho (2014) para uma visão mais desenvolvida (jurídica),
tratando-se aí também de outros temas constitucionais suscitados nos “anos da troika”. Novais (2014), Ferreira et al. (2016), entre outros têm
visões mais otimistas.
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(Dworkin, 1977 via Coutinho, 2014) que caberiam só ao legislador avaliar, e não a um órgão
de fiscalização constitucional.
Tem sido igualmente criticada a análise de contexto implícita nos acórdãos do Tribunal.
Um elemento decisivo na argumentação do Tribunal Constitucional nas suas decisões pela
constitucionalidade dos “cortes” temporários (não só no caso das pensões) é a situação de
“emergência financeira”, que justifica a atuação excecionalmente “dura” por parte do
legislador. Embora não se coloque em causa a dimensão e gravidade da situação de crise que
levou ao pedido de assistência internacional em 2011, os problemas conducentes à
necessidade de tais medidas não eram temporários, mas sim estruturais: o crescimento
anémico que se verifica e não se deverá alterar substancialmente até 2020; a fragilidade das
finanças públicas, com a agravante de hoje o nível de dívida pública ser muito pesado; e, no
caso das pensões, as dinâmicas demográficas e de maturação do próprio sistema, que deveria
estar mais bem equipado a priori para lidar com a evolução económica e demográfica.
Refira-se ainda que as projeções atuais basear-se-ão, provavelmente, num cenário de
crescimento que se revelará algo otimista a posteriori. Dito de outra forma, os riscos dos atuais
cenários macroeconómicos de longo prazo são claramente mais negativos do que positivos.
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5. Considerações finais
Existe uma multiplicidade de sistemas de pensões, em que cada um se adapta às
particularidades e características de cada país. Observam-se diversos modelos de
funcionamento relativamente às fontes de financiamento, coercividade, natureza pública ou
privada, e forma de definição dos benefícios a conceder. Não obstante, independentemente do
modelo de sistema de pensões em vigor, a lógica subjacente prende-se com a provisão de um
seguro (social e/ou privado de acordo com o modelo adotado) que permita uma qualidade de
vida digna na reforma.
Os diversos sistemas de pensões de reforma estão associados a diferentes tipos de
estratégias de promoção da eficiência económica, conceções normativas de justiça social, e
diferentes papéis para o mercado e para as políticas públicas no processo. Partilham, todavia,
o objetivo primordial de garantir um rendimento adequado na velhice e, secundariamente,
reduzir (ou não aumentar) as desigualdades sociais e contribuir para a estabilidade
macroeconómica.
Importa ainda reter que a existência de um sistema de pensões como os que atualmente
conhecemos – apesar de visarem fortemente uma alocação e redistribuição eficiente e justa
dos recursos –, pode também ser justificada como respondendo a um conjunto de falhas de
mercado, no sentido geral. A maioria dos atuais sistemas apresenta-se assim, antes de mais,
como resposta a problemas de eficiência provenientes do livre funcionamento da economia
privada, que não consegue satisfazer da melhor maneira as funções previamente apontadas
sem algum tipo de regulação ou intervenção pública.
Note-se que qualquer sistema de pensões distribui os recursos existentes num ano entre
pensionistas e contribuintes, tratando-se tudo o resto de um processo complexo de tomada de
decisão sobre direitos sobre esse “bolo”. E pode também afetar o total de recursos disponíveis,
uma vez que o processo também pode gerar um “bolo” maior ou menor: se a existência de um
sistema de pensões é garante de estabilidade macroeconómica e, provavelmente, de um
crescimento do PIB tendencialmente maior, o papel do sistema de pensões na estrutura de
incentivos no mercado de trabalho não será despiciendo.
Embora o equilíbrio financeiro do sistema esteja assegurado no curto prazo, as projeções
para o médio e longo prazo sugerem que haverá, durante um período muito longo de
introdução gradual da efetividade de novas regras e reformas, uma insuficiência financeira no
sistema contributivo. A esse respeito, as instituições internacionais apontam a Portugal uma
preocupação insuficiente com a justiça entre as gerações, no que à aplicação de reformas nas
pensões diz respeito – reformas essas que apesar de substancialmente constrangidas por
restrições legais, constitucionais e orçamentais (dada a mais favorável, mas ainda desafiante,
conjuntura económica de Portugal), têm assentado numa opção política deliberada, embora
legalmente justificável, de introdução progressiva das medidas de contenção previstas
(grandfathering), tendo em vista a salvaguarda dos direitos adquiridos, por oposição a uma
aplicação universal mais imediata.
Independentemente de haver um longo caminho a percorrer na melhoria da informação
quantitativa sobre o sistema de pensões, tais avaliações sugerem fortemente que os impactos
negativos das reformas que têm vindo a ser implementadas serão sentidos em grau
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consistentemente maior pelas gerações mais novas ainda longe da reforma e as gerações
futuras, em detrimento das gerações atualmente pensionistas ou em final de carreira. Tal é
ilustrado pelo facto de Portugal ser um dos países da União Europeia com maior expetativa de
crescimento dos gastos com pensões de velhice earnings-related no curto prazo, e
simultaneamente com maior expetativa de contração desses gastos no longo prazo.
Esta tendência implica consequentemente um maior esforço das atuais gerações de
trabalhadores e contribuintes, mas positivamente proporciona uma maior adequação das
contribuições às despesas com pensões sociais no longo prazo, o que se traduzirá numa
retoma do equilíbrio financeiro do sistema contributivo. Contudo, por um lado, persistem
dúvidas sobre se essa melhoria é suficiente, e por outro, e talvez mais preocupantemente,
também não há uma visão consensual quanto à dimensão e perfil dos desequilíbrios previstos
no médio prazo – dependendo essas, criticamente, da evolução da economia e da
concretização ou não das piores previsões demográficas – e muito menos sobre a forma de os
evitar.
Em síntese, apesar da implementação de um conjunto de reformas já identificadas,
permanecem dúvidas sobre a capacidade de o sistema responder de forma robusta e justa às
exigências das próximas décadas.
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