
 

 

Dia 8 de maio – Dia Nacional e Mundial da Segurança Social 

 

Assinala-se hoje, dia 8 de Maio, o Dia Nacional e Mundial da Segurança Social.  

Este é um dia particularmente importante, importante desde logo porque o direito à 

segurança social foi uma das grandes conquistas civilizacionais dos últimos anos, sendo hoje 

reconhecido como um direito fundamental quer pela Constituição da República Portuguesa 

quer por inúmeros instrumentos internacionais designadamente pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC). 

Importante, sobretudo, porque um modelo de segurança social assente num Sistema Público, 

Universal e Solidário é um pilar fundamental do Estado de Direito Democrático e do Modelo 

Social Europeu, sendo um mecanismo reconhecidamente eficaz para reduzir a pobreza e 

esbater as desigualdades, promovendo um crescimento económico equitativo e contribuindo 

para uma melhoria das condições de vida dos cidadãos e para uma maior coesão social. 

Assim, e num momento em que a segurança social pública é, cada vez mais, posta em causa, 

em que as políticas seguidas tendem a reforçar o carácter assistencialista do sistema, em que, 

em nome da sustentabilidade do sistema, se introduzem alterações de fundo ao sistema, 

penalizando-se invariavelmente trabalhadores e pensionistas (maiores descontos durante mais 

tempo com direito a prestações cada vez mais baixas), a UGT não pode deixar de aproveitar a 

data que hoje se assinala para reiterar as suas preocupações e críticas relativamente às opções 

politicas que têm vindo a ser assumidas pelo Governo, opções essas que se têm 

consubstanciado num efectivo ataque à Segurança Social e das quais destacamos as seguintes: 

 

- Aumento da idade legal de reforma para os 66 anos, em 2014 e 2015; 

- Introdução de um factor de incerteza quanto à idade legal de reforma nos anos seguintes; 

- A idade legal de reforma passa a estar ligada ao factor de sustentabilidade, o qual passa a ter 

por referência o ano 2000 (e não 2006); 

- Os mecanismos de antecipação continuam suspensos (apenas se encontrando em vigor os 

mecanismos de antecipação para os desempregados de longa duração), não sendo dada 

resposta, nomeadamente, à questão das longas carreiras contributivas; 



 
 

- Aplicação de cortes cegos nas pensões da Segurança Social e da CGA com vista à redução da 

despesa pública sob a égide da necessidade de garantir a sustentabilidade do sistema e de 

uma pretensa convergência de regimes. 

 

Para além de todas as medidas já em vigor, são agora anunciadas outras que se traduzem em 

mais cortes, dando continuidade às políticas de austeridade e que visam, essencialmente, 

trabalhadores e pensionistas - o aumento das contribuições para os regimes previdenciais em 

0.2%, suportado integralmente pelos trabalhadores e a passagem de provisórios a definitivos 

dos cortes nas pensões, com a criação da nova contribuição de sustentabilidade.  

Este é um quadro que rejeitamos por absoluto. Importa por termo a estas políticas que se 

traduzem num enorme retrocesso social e que apenas potenciam mais situações de pobreza e 

exclusão.  

A UGT continuará a bater-se pela adoção de políticas justas, equitativas e transparentes, 

assentes em princípios como a universalidade, igualdade e solidariedade inter e 

intrageracionais, susceptiveis de garantir aos cidadãos uma protecção social adequada.  

Mais, defendemos que qualquer reforma estrutural do Sistema de Segurança Social deve ser 

devidamente equacionada e discutida e deve resultar obrigatoriamente de um processo 

negocial. Tal reforma não deve ser efectuada num quadro de alarmismos ou precipitações, 

como receita imediata para combater o problema do défice, deve antes resultar de um amplo 

consenso em sede de CPCS, por forma a assegurar a estabilidade a médio e longo prazo. 

Exigimos o acesso à informação “confidencial”, aos estudos e projeções (caso existam!) que 

sustentam os argumentos da falta de sustentabilidade e da necessidade urgente da criação de 

mais fontes de financiamento. 

Defendemos uma Segurança Social de Todos para Todos! 

 

Lisboa, 08 de Maio de 2014 


