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1. Apresentação 

 

Em conformidade com o compromisso assumido no Programa do XVII Governo Constitucional, o presente 

estudo que o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social apresenta sobre a evolução da Segurança 

Social nas próximas décadas, vem dar cumprimento ao estabelecido no n.º 4 do artigo 114.º da Lei de Bases 

da Segurança Social, apresentando em anexo ao orçamento da Segurança Social uma previsão actualizada de 

longo prazo da situação financeira da Segurança Social, tendo em vista a adequação das suas formas de 

financiamento. 

A imperiosa necessidade de uma reflexão sobre a situação actual e futura da Segurança Social, requer um 

diagnóstico extensivo e um conhecimento profundo da situação deste sector, que terá de levar em conta não 

só os condicionalismos revelados pela conjuntura económica e social, mas sobretudo as tendências 

demográficas e económicas que se repercutirão na evolução da Segurança Social no médio e longo prazo. 

 

Torna-se assim necessário preparar atempadamente o sistema de Segurança Social, no sentido de minimizar 

o impacto dos efeitos do envelhecimento e do aumento da esperança média de vida da população, realidade 

que será nas próximas décadas particularmente incisiva, acentuada pelo facto de estarmos perante um 

sistema ainda longe de atingir a sua maturidade, factor que será determinante nas reflexões sobre a reforma 

da Segurança Social.  

 

O compromisso de avaliar a sustentabilidade a prazo da Segurança Social, habilitando o Governo a tomar as 

medidas mais adequadas nesta área, foi reforçado no Programa de Estabilidade e Crescimento 2005-2009 e 

nas Grandes Opções do Plano 2005-2009, que realçam a necessidade de revisão dos estudos de 

sustentabilidade financeira da Conta da Segurança Social, em especial do Subsistema Previdencial. 

 

 

2. Caracterização do Sistema de Segurança Social 

A Lei nº 32/2002, de 20 de Dezembro, define as bases gerais em que assenta o Sistema de Segurança Social, 

bem como as atribuições prosseguidas pelas Instituições de Segurança Social e a articulação com entidades 

particulares de fins análogos. 

Quanto aos objectivos, o Sistema de Segurança Social visa: 

• Garantir a concretização do direito à Segurança Social; 

• Promover a melhoria das condições e dos níveis de protecção social e o reforço da respectiva 

equidade; 
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• Proteger os trabalhadores e as suas famílias nas situações de falta ou diminuição de capacidade para 

o trabalho, de desemprego e de morte; 

• Proteger as pessoas que se encontram em situação de falta ou diminuição de meios de subsistência; 

• Proteger as famílias através da compensação de encargos familiares; 

• Proteger a eficácia dos regimes prestacionais e a qualidade da sua gestão, bem como a eficiência e 

sustentabilidade financeira do sistema. 

 

Na sua composição o Sistema abrange o Sistema Público de Segurança Social, o Sistema de Acção 

Social e o Sistema Complementar. 

 

A protecção social garantida pelo Sistema Público de Segurança Social visa garantir aos respectivos 

beneficiários o direito a determinados rendimentos que se traduzem em prestações sociais exigíveis 

administrativa e judicialmente. 

 

O Sistema de Acção Social, desenvolvido por instituições públicas, designadamente pelas autarquias e 

pelas instituições particulares sem fins lucrativos tem como objectivos fundamentais a prevenção e reparação 

de situações de carência e desigualdade sócio-económica, de dependência, de disfunção, exclusão ou 

vulnerabilidade social, bem como bem como assegurar especial protecção aos grupos mais vulneráveis. 

 

O Sistema Complementar compreende regimes legais para a cobertura de eventualidades ou a atribuição 

de prestações em articulação com o sistema público, regimes contratuais, para a atribuição de prestações 

complementares do subsistema previdencial na parte não coberta por este, e esquemas facultativos, que 

visam o reforço da auto-protecção voluntária dos interessados. 

 

O presente relatório visa essencialmente apresentar a situação financeira no longo prazo, tendo em vista, 

conforme previsto na Lei de Bases da Segurança Social, a adequação das fontes de financiamento aos 

diversos subsistemas que compõem o Sistema Público de Segurança Social. 

 

Sistema Público de Segurança Social 

 

O Sistema Publico de Segurança Social consubstancia-se no subsistema previdencial, no subsistema de 

solidariedade e no subsistema de protecção familiar. 

 

O Subsistema Previdencial tem como objectivo garantir, com base num princípio de solidariedade de base 

profissional, prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos do trabalho, perdido em consequência da 

verificação das eventualidades legalmente previstas. As prestações atribuídas no âmbito deste subsistema 

são financiadas de forma bipartida, através de cotizações dos trabalhadores e de contribuições das entidades 

empregadoras.  
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 O Subsistema de Protecção Familiar visa assegurar as prestações de protecção familiar, prestações com 

forte componente redistributiva, situações determinantes de diminuição de receitas ou de aumento de 

despesas sem base contributiva específica e medidas inseridas em políticas activas de emprego e de 

formação profissional, sendo para tal financiado de forma tripartida, através de cotizações dos trabalhadores, 

de contribuições das entidades empregadoras e da consignação de receitas fiscais. 

  

O Subsistema de Solidariedade destina-se a assegurar direitos essenciais por forma a prevenir e erradicar 

situações de pobreza e de exclusão, garantindo prestações em situação de comprovada necessidade pessoal 

ou familiar não incluídas no subsistema previdencial. Este subsistema abrange também situações de 

compensação social ou económica em virtude de insuficiências contributivas ou prestativas do subsistema 

previdencial, sendo financiado por transferências do Orçamento de Estado. 

 

As consequências dos factores estruturais que afectam a sustentabilidade da Segurança Social, 

designadamente a tendência demográfica e macroeconómica e a maturidade do Sistema de Segurança Social 

português têm o seu maior reflexo ao nível do sistema contributivo, ou seja, no equilíbrio do Subsistema 

Previdencial. Nos termos da Lei de Bases da Segurança Social, este subsistema deve ser fundamentalmente 

autofinanciado, garantindo através das receitas de contribuições e cotizações dos trabalhadores os meios 

financeiros necessários ao pagamento dos encargos decorrentes dos direitos dos contribuintes, razão pela 

qual, o trabalho desenvolvido com vista a reforçar a sustentabilidade da Segurança Social, apresenta especial 

enfoque nas medidas que conduzam ao equilíbrio do Subsistema Previdencial. 

 

 

3. Situação Actual da Segurança Social 

No último triénio assistiu-se a uma significativa deterioração dos equilíbrios do Subsistema Previdencial, 

passando de uma situação de superávite para uma situação de défice em 2004. O fraco crescimento da 

economia portuguesa nos últimos anos contribuiu decisivamente para o agravamento da situação financeira, 

que se traduziu por um lado numa quebra das contribuições que constituem a principal fonte de receitas, e 

por outro lado num significativo aumento das despesas do sistema, por via do aumento de despesas com 

prestações de desemprego e pensões.  

 

Relativamente a 2000, a situação verificada em 2004 teve um impacte financeiro significativo na conta da 

segurança social, em termos de incremento das despesas, a saber: 

• aumento do número de beneficiários do subsídio de desemprego em mais 125% (223 mil em 

2004, 100 mil em 2000), 

• os pensionistas de velhice do Regime Geral aumentaram 17% por relação a 2000, e os de 

sobrevivência 8%, 
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• os novos pensionistas de velhice do RG no ano de 2004 foram superiores ao verificado em 

2000 mais de 20% (e o perfil e a dimensão dos novos pensionistas no ano base da simulação 

influencia significativamente as despesas com pensões no longo prazo). 

 

A existência desde Março de 2003 de um Programa Emprego e Protecção Social permitiu um aumento do 

número de beneficiários de subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego, até pela redução dos 

prazos de garantia para acesso aos benefícios, implicando um significativo aumento de despesas com o 

desemprego. Este diploma permitiu igualmente alargar aos desempregados de longa duração, as condições 

de acesso à pensão de velhice aos 58 anos sem penalização. Estas medidas conjugadas com o aumento do 

nível de desemprego influenciaram o crescimento de receitas de contribuições e cotizações, gerando menores 

saldos no subsistema previdencial, com consequências ao nível das transferências para o FEFSS durante os 

últimos anos, que não permitiram reforçar significativamente o Fundo. 

 

3.1 Cenário demográfico 

O novo cenário demográfico do Eurostat utilizado nas projecções a partir de 2004, em comparação com o 

cenário do estudo publicado em 2002, apresenta uma dinâmica de envelhecimento e um decréscimo da 

população residente no longo prazo mais acentuado. 

 

Projecções da população residente – Comparação Estudo 2002 / Base 2004 
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Fonte: Eurostat, Projecções Demográficas. 

 

A população residente no novo cenário é superior nos próximos 20 anos à que as anteriores projecções 

previam, mas diminuirá mais cedo do que as anteriores previsões, e de forma mais acentuada. 
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Cenários demográficos – Comparação estudo 2002 / base 2004 
 

 

 

Ao longo de todo o horizonte das projecções, verifica-se que no cenário de 2004 o índice de dependência dos 

jovens é inferior e o índice de dependência dos idosos é superior. Ou seja, o cenário 2004 contempla, quer 

do lado dos jovens, mais associado à fecundidade, quer dos idosos, associado ao envelhecimento, uma 

evolução claramente desfavorável para o sistema de Segurança Social. 

 

A leitura destas novas previsões de evolução demográfica disponibilizadas pelo Eurostat, traduzem um 

cenário que se prevê de maior envelhecimento no médio e longo prazo, com naturais consequências no saldo 

da Conta da Segurança Social no longo prazo, mesmo que a evolução económica se venha a verificar mais 

favorável. 

 

3.2 Cenário macroeconómico 

 

O enquadramento macroeconómico subjacente ao PEC 2005-2009, que foi tomado como base para a 

actualização das projecções da Conta da Segurança Social, revela diferenças significativas nas principais 

variáveis macroeconómicas face ao cenário base utilizado nas projecções divulgadas em 2002, e que 

incorporou as previsões oficiais da altura, nomeadamente a versão do PEC de Dezembro de 2001 para o 

período 2002-2005, cenários do Grupo de Trabalho sobre o Envelhecimento do Comité de Política Económica 

da UE e projecções da OCDE para o médio e longo prazo. 

 

Da comparação entre o cenário utilizado no estudo de 2002 e o cenário subjacente a este trabalho para o 

período até 2009, é de realçar a evolução verificada e prevista do PIB real anual inferior em 1,5pp (de 2,8% 

para 1,3%), com idêntica inferência negativa sobre a produtividade, uma reavaliação em baixa da evolução 

dos salários reais em média em quase 2pp (de 2,1% para 0,2%), e uma taxa de desemprego que quase que 

duplica em média no período considerado (de 4,1% para 6,9%). 
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Cenário Estudo 2002 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Crescimento do PIB Real 1,8 2,5 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 

Crescimento do Emprego  0,9 0,9 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Cresc. da Produtividade do Trabalho 0,9 1,6 2,0 2,0 2,6 2,5 2,5 2,5 

Crescimento do Salário Real  1,6 1,5 1,7 1,8 2,6 2,5 2,5 2,5 

Taxa de Inflação  2,8 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Taxa de Desemprego  4,2 4,1 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 

 

Evolução verificada 2002-2004, cenário base 2004 (PEC 2005-2009) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Crescimento do PIB Real 0,4 -1,1 1,0 0,8 1,4 2,2 2,6 3,0 

Crescimento do Emprego  0,5 -0,4 0,1 0,4 0,7 1,1 1,3 1,5 

Cresc. da Produtividade do Trabalho -0,1 -0,7 0,9 0,4 0,7 1,1 1,3 1,5 

Crescimento do Salário Real  0,3 -0,7 0,2 0,2 0,0 0,3 0,5 1,1 

Taxa de Inflação  3,6 3,3 2,4 2,7 2,9 2,5 2,5 2,4 

Taxa de Desemprego  5,0 6,3 6,7 7,4 7,7 7,6 7,3 6,9 

 

A conjugação da evolução verificada e prevista destas variáveis nesta década – menor produto, menor 

produtividade, salários inferiores, desemprego mais elevado – tem como consequência uma degradação do 

saldo da conta da Segurança Social no imediato, fruto de menores receitas do que as perspectivadas e do 

aumento das despesas com a protecção no desemprego, independentemente de ainda não se sentir nesta 

década a influência do envelhecimento da população e o consequente aumento da despesa com pensões. 

 

Para além das consequências do envelhecimento demográfico, a Segurança Social é bastante sensível às 

evoluções de longo prazo das variáveis macro-económicas, dos efeitos da imigração no mercado de trabalho, 

da competitividade das empresas, dos ganhos de produtividade induzidos por melhorias qualificacionais e 

organizacionais. A incerteza quanto à evolução previsível do PIB e do desemprego, por exemplo, não 

desvalorizando as projecções que se apresentam, que devem ser entendidas como tendências de evolução às 

quais escapam situações conjunturais e o rigor de projecções anuais, devem ser sistematicamente revistas 

em função de novos referenciais de crescimento económico e da evolução do mercado de trabalho. 

 

Comparando as hipóteses relativamente às previsões até 2050 da actual projecção com as assumidas no 

anterior trabalho, salienta-se a previsível evolução inferior do PIB (-1pp), da produtividade (-0,7pp) e dos 

salários reais (-0,7pp) e taxas de desemprego superiores (de 4% para 5,5%), com consequências na conta 
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da Segurança Social que se traduzem em menores receitas de contribuições e maiores despesas com o 

desemprego. 

 

Cenários macro-económicos (2010-2050) – Comparação Estudo 2002 / Base 2004 

  Estudo 
2002 

Base 
2004 

Crescimento do PIB Real 3,0 2,0 

Crescimento do Emprego  0,1 -0,1 

Cresc. da Produtividade do Trabalho 2,8 2,1 

Crescimento do Salário Real  2,8 2,1 

Taxa de Inflação  2,0 2,0 

Taxa de Desemprego  4,0 5,5 

 

Deste modo, neste estudo foi considerado um crescimento de 2% para o PIB real, para o horizonte temporal 

de 2010 a 2050, assumindo-se assim uma redução do actual diferencial para a média europeia. Esta evolução 

beneficiará da progressiva aceleração da produtividade do factor trabalho fruto das medidas já 

implementadas e a implementar até ao final da legislatura com vista ao aumento da qualificação da mão-de-

obra e criação de mecanismos de incentivos ao investimento privado, com particular ênfase em tecnologias e 

inovação. 

A partir de 2010 espera-se uma desaceleração no crescimento do emprego, que o Governo pretende 

combater com a implementação de  políticas de envelhecimento activo que favoreçam a permanência dos 

trabalhadores mais idosos no mercado de trabalho, garantindo assim uma maior taxa de actividade bem 

como a estabilidade do nível de emprego. 

Neste contexto, e conjugado com a pressão da diminuição da população em idade activa, espera-se um 

crescimento dos salários reais em linha com o crescimento da produtividade, resultando também de 

aumentos de salários efectivos devido à melhoria das qualificações dos trabalhadores portugueses. 

 

São ainda apresentadas duas variantes ao novo cenário macro-económico de base, uma mais conservadora 

com previsões de evolução do PIB para o período entre 2010 e 2050 de 1,2% em média, e outra mais 

ambiciosa quanto à evolução da economia portuguesa considerando uma evolução de 2,4% em média neste 

período. 

 

Cenários Alternativos (2010-2050) – Comparação Base 2004 / variantes 

  V.1 Base 
2004 V.2 

Crescimento do PIB Real 1,2 2,0 2,4 

Crescimento da Produtividade do Trabalho 1,3 2,1 2,5 
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3.3 Projecções da Conta da Segurança Social  

 

As projecções financeiras que se apresentam da Conta da Segurança Social, devem ser entendidas como 

projecções do sistema se não fossem tomadas medidas para além daquelas que já foram anunciadas ou 

mesmo regulamentadas, com significativos efeitos conjunturais e até estruturais: a subida da taxa normal do 

IVA de 19% para 21% cuja receita adicional foi afecta em 50% a receitas da Segurança Social até 2009, o 

aumento da remuneração de referência das contribuições dos trabalhadores independentes para 1,5 salários 

mínimos já em 2005, o ingresso dos novos funcionários públicos no regime geral de segurança social a partir 

de 2006, resultados das medidas de combate à fraude e evasão, a suspensão e revogação de legislação que 

permitia a antecipação da idade de reforma (Decreto-Lei nº 9/99 e PEPS). 

 

A concretizarem-se os pressupostos macro-económicos e de enquadramento do mercado de trabalho 

subjacentes a este estudo, as previsões realizadas para o Subsistema Previdencial e para o FEFSS, constantes 

do quadro da página seguinte, que incorporam já os efeitos das medidas entretanto adoptadas em 2005, 

apontariam para a necessidade de recorrer ao FEFSS já em 2007, e para um esgotamento deste em 2015.  

 

Projecções do Subsistema Previdencial – Comparação Base 2004 / variantes 

  V.1 Base 
2004 V.2 

Esgotamento do FEFSS 2014 2015 2015 

Défice efectivo (% PIB)    

2020 2,3 1,8 1,5 

2030 3,8 2,8 2,3 

2050 5,6 3,7 3,3 

 

 

As projecções considerando diferentes evoluções do PIB no longo prazo, têm como consequência natural, 

diferentes dimensões do défice efectivo do regime contributivo (que inclui o Subsistema Previdencial e a 

Protecção à Família e Políticas Activas de Emprego) por referência ao PIB: a verificar-se um crescimento 

económico de 2,4%, tal implicaria défices no longo prazo ligeiramente superiores a 3%; admitindo que o PIB 

crescia a metade deste ritmo, os défices superariam os 5% do PIB. 
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Projecção financeira do subsistema previdencial (milhões de euros, 2004 e 2005 – preços correntes, 2006/50 – preços constantes 2006) 

- cenário base - 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2040 2050
Subsistema Previdencial
Receitas Totais 10804 11090 11745 12016 12282 12656 13016 13057 13349 13629 13895 14196 15802 19588 24299 30191

     Contribuições e Cotizações Regime Geral 10429 10887 11438 11796 12060 12431 12788 12930 13220 13497 13761 14059 15651 19403 24072 29912
Contribuições e cotizações em % do PIB 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 8,1 8,2

Despesas Totais 9712 10468 11165 11592 12000 12376 12767 13217 13640 14123 14662 15248 18199 24835 32577 41337
Subsídio por Doença 506 509 512 534 544 558 575 591 607 623 637 651 725 901 1119 1392
Subsídio de Maternidade 229 231 237 243 247 253 261 269 276 283 289 296 330 409 508 632
Subsídio de Desemprego 1341 1440 1512 1558 1518 1466 1414 1380 1342 1275 1302 1328 1466 1788 2179 2656
Subsídio por Morte 147 169 166 182 186 191 197 204 211 218 226 234 278 398 568 784
Pensões:
     Sobrevivência 1238 1332 1414 1469 1533 1583 1635 1689 1735 1798 1848 1903 2186 2882 3915 5165
     Invalidez 961 1010 1011 1031 1031 1032 1036 1044 1060 1073 1088 1109 1236 1515 1736 1672
     Velhice 4962 5503 6044 6281 6637 6980 7329 7710 8071 8503 8911 9353 11541 16363 21807 28102

Pensões do Subsistema Previdencial em % do PIB 5,3 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 7,5 8,5 9,2 9,6
Despesas de Administração do Subsistema Previdencial 216 222 224 246 255 263 271 281 290 300 312 324 387 530 695 884

Despesas do Subsistema Previdencial em % PIB 7,2 7,5 7,7 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 8,0 8,1 8,2 8,4 9,1 10,1 10,9 11,4

Saldo efectivo do sistema contributivo (inclui previdencial, 
protecção à família e políticas activas de emprego) 128 46 0 -151 -290 -288 -821 -1247 -1394 -1612 -1910 -2221 -3694 -6822 -10206 -13503

Saldo efectivo em % do PIB -0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,7 -0,8 -0,9 -1,1 -1,2 -1,8 -2,8 -3,4 -3,7

FEFSS
Dotação Final do FEFSS 5779 6160 6532 6571 6473 6374 5739 4660 3401 1889 34 -2185
Dotação Final do FEFSS / Pensões RG 80,7% 78,5% 77,1% 74,8% 70,4% 66,4% 57,4% 44,6% 31,3% 16,6% 0,3% -17,7%

Dotação Final do FEFSS em % PIB 4,3 4,4 4,5 4,4 4,2 4,0 3,5 2,8 2,0 1,1 0,0 -1,2

Pensões do Subsistema de Solidariedade
RESSAA, RNCE, Complementos sociais 1997 2186 2429 2250 2269 2277 2289 2318 2336 2398 2421 2480 2797 3806 5185 6786

Pensões não contributivas em % do PIB 1,5 1,6 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,9  
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4 Medidas estudadas para reforço da sustentabilidade financeira da Segurança 

Social 

 

De entre as possíveis medidas projectou-se o contributo das mais significativas para a sustentabilidade 

financeira de longo prazo do sistema, equacionando assim, os efeitos das medidas entretanto implementadas 

e possíveis efeitos do aumento da idade legal de reforma, da introdução de tectos contributivos (vulgo 

plafonamento) e de alterações na transição para a nova fórmula de cálculo das pensões. As projecções 

apresentadas devem ser lidas à luz dos pressupostos macro-económicos e demográficos considerados, em 

termos de tendência, e sem considerações imperativas sobre os momentos de ruptura do FEFSS ou dos 

défices previsto do sistema. 

 

 

1. Promoção do Envelhecimento Activo 

 

Conforme previsto no programa do XVII Governo Constitucional, no que concerne medidas de promoção de 

envelhecimento activo, o Governo procedeu à suspensão do Decreto-Lei 9/99. Revogou-se igualmente o 

regime de antecipação da idade da reforma aos 58 anos para os trabalhadores desempregados previsto no 

Programa de Emprego e Protecção Social (PEPS), que constituía um incentivo à retirada precoce do mercado 

de trabalho para os trabalhadores mais idosos, acarretando, igualmente, efeitos negativos substanciais no 

sistema de financiamento da segurança social. 

 

Para tornar o regime de flexibilização da idade de reforma sustentável no longo prazo, este deverá ser 

actuarialmente neutro, de modo a que seja possível assegurar o equilíbrio financeiro das responsabilidades 

geradas com a antecipação da idade de reforma, sem por em causa o equilíbrio do sistema. 

 

Recorrendo a dados administrativos disponibilizados pelo Centro Nacional de Pensões, foi possível 

caracterizar os novos pensionistas da Segurança Social que ao longo do ano de 2004, se reformaram ao 

abrigo destes esquemas de antecipação da idade de reforma. Com base nestes elementos foram testadas 

várias hipóteses de taxa anual de redução de pensão com vista a aferir a situação de neutralidade financeira, 

tendo-se concluído que a situação de equilíbrio implica um agravamento do factor de penalização dos actuais 

4.5% para: 

 6.5% - para acesso à pensão antes dos 60 anos para quem acumula 30 anos de carreira aos 55 

anos de idade, admitindo a redução de 1 ano de penalização por cada 3 anos de carreira acima dos 

30; 

 6% - para acesso à pensão depois dos 60 anos para quem acumula 30 anos de carreira aos 55 anos 

de idade, admitindo a redução de 1 ano de penalização por cada 3 anos de carreira acima dos 30; 
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 5.4% - para acesso à pensão aos 60 anos de idade para quem acumula 35 anos de carreira, com 

redução de 1 ano de penalização por cada 3 anos de carreira acima dos 35 anos. 

 

Até ser definido um novo enquadramento jurídico da flexibilização da idade da reforma, a eliminação dos 

referidos esquemas de antecipação implicará uma quebra na despesa com pensões em 2006, estimada em 

cerca de 51 milhões de euros. As projecções apresentadas não estimam a manutenção da suspensão do 

Decreto-Lei 9/99, a ser revisto até ao final de 2006, e que, em virtude de concretizarem um esquema de 

antecipação da idade de reforma actuarialmente neutro, implicarão novas poupanças a partir de 2007 

inclusive. 

 

A suspensão do regime previsto no PEPS, permitirá durante algum tempo a manutenção da antecipação da 

idade de reforma ao abrigo deste diploma, uma vez que foram salvaguardadas as situações dos beneficiários 

de prestações de desemprego, que à data da entrada em vigor deste diploma reuniam idade igual ou 

superior a 55 anos à data do desemprego e que aos 55 anos tenham completado 30 anos civis com registo 

de remunerações. 

Assim, continuará a verificar-se a entrada de novos pensionistas por antecipação ao abrigo do PEPS até 2008, 

data a partir da qual se perspectiva uma poupança de cerca de 46 milhões de euros, o que corresponde a 

cerca de 13% da despesa anual com pensões antecipadas por desemprego. 

 

 

2. Aumento da base de incidência contributiva dos Trabalhadores Independentes 

 

Não obstante todas as medidas de contenção da despesa que constam do Programa de Governo, o equilíbrio 

da Segurança Social depende igualmente da capacidade do sistema para tornar mais equilibrados os regimes 

específicos, assegurando o cumprimento das obrigações contributivas. A declaração generalizada de 

remunerações abaixo dos valores reais prejudica a situação contributiva e financeira da Segurança Social, 

motivo pelo qual o Governo adoptou já medidas no sentido de reduzir o diferencial entre os valores auferidos 

e os valores declarados à Segurança Social. 

 
Como passo intermédio foi aprovada a elevação do escalão mínimo de 1 para 1,5 vezes do salário 

convencional mínimo de desconto, como base de contribuição para os trabalhadores independentes, cujo 

rendimento mensal seja superior ou igual a 1,5 vezes o SMN e que, actualmente, utilizem o escalão de 1 vez 

o SMN para efectuar tal contribuição. 

 

O cruzamento entre dados relativos aos rendimentos declarados para efeitos fiscais e informação referente às 

contribuições efectuadas por escalão de SMN dos trabalhadores independentes, admitindo como hipótese que 
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estes trabalhadores descontam generalizadamente para o regime obrigatório, permitiu estimar uma receita 

adicional que pode ascender a 115 milhões de euros em 2006, aumentando nos anos seguintes em função da 

evolução salarial. Tendo sido já aprovada, esta medida está incorporada nas projecções apresentadas. 

 

 

3. Combate à Fraude e Evasão Contributiva 

 

A sustentabilidade da Segurança Social também depende da capacidade e da eficácia do sistema para 

arrecadar receitas declaradas e não cobradas e combater a fraude. Nesse sentido a implementação do Plano 

Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Evasão Contributivas e Prestacionais, visa não só aumentar os 

recursos financeiros da Segurança Social mas também reduzir a despesa resultante de comportamentos 

fraudulentos ao nível das prestações sociais, nomeadamente através de um reforço significativo da 

fiscalização aos contribuintes, aos beneficiários de subsídio de desemprego, de subsídio de doença e do 

Rendimento Social de Inserção. 

Foi já efectuado um balanço dos resultados desta medida desde a sua implementação, com base nos quais se 

estimaram prudentemente ganhos de cerca de 150 milhões de euros em 2005 (tendo em conta a dedução de 

valores titularizados), prevendo-se que este ganhos se mantenham até 2010, em resultado do 

aperfeiçoamento do sistema informático e do nível de eficácia de cobrança e de fiscalização. Estes resultados 

já estão incorporados nas projecções apresentadas neste estudo. 

 

No domínio da evasão contributiva e da cobrança de contribuições não declaradas, o cruzamento de dados 

entre a administração fiscal, o sistema de segurança social e diversos instrumentos estatísticos a aprofundar 

num futuro próximo (entre os quais se destacam os apuramentos dos Quadros de Pessoal e o Inquérito aos 

Ganhos), sugerem valores não negligenciáveis da massa salarial que não é considerada para efeitos de 

contribuições para a Segurança Social. Naturalmente que haverá que considerar diferentes conceitos de 

bases contributivas e dos correspondentes aumentos de despesa de curto prazo com prestações imediatas 

substitutivas de rendimentos do trabalho e a longo prazo de prestações diferidas, mas crê-se que o efeito 

será positivo para a sustentabilidade da segurança social. 

 

 

4. Alteração da Idade de Reforma 

 

A esperança média de vida tem crescido de forma sustentada, prevendo-se que aumente cerca de seis anos 

(até aos 81 anos nos homens e 87 anos nas mulheres) nas próximas quatro décadas. Considerando os 

indicadores de esperança média de vida aos 65 anos, para o mesmo período, esta aumentará quatro anos, 

projectando-se que atinja em 2050 cerca de 20 anos para os homens e 23 anos para as mulheres. 
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Assim, prevê-se uma deterioração significativa da relação entre a população com mais de 65 anos e a 

população com idade compreendida entre 15 e 64 anos, situação que pode ser avaliada considerando os 

indicadores de dependência implícitos no cenário demográfico como é o caso do rácio de dependência dos 

idosos, que mais do que duplica em 2050 face aos actuais 25%.   

Este fenómeno demográfico está na base do significativo aumento da despesa com pensões previsto a médio 

e longo prazo, razão pela qual se torna relevante avaliar os efeitos no sistema de se proceder a um aumento 

da idade legal de reforma. 

 

Continuando a ser relativamente curtas as carreiras contributivas médias, estando ainda em crescimento e 

distantes de carreiras completas, um aumento no imediato da idade legal de reforma teria um impacto sobre 

a formação de direitos dos futuros pensionistas com previsíveis resultados no aumento da despesa com 

pensões, não contribuindo necessariamente para a sustentabilidade financeira do sistema. Por outro lado, 

continuando a crescer a população em idade activa e não se verificando ainda uma diminuição do 

crescimento do emprego, poderia induzir um efeito de substituição de emprego de jovens, com 

consequências no aumento das despesas com a protecção no desemprego.  

 

Os efeitos do aumento da idade legal de reforma, na medida em que podem ser potenciados quando a 

população em idade activa diminuir, prevendo um aumento da idade legal para 66 anos a ocorrer em 2020, e 

para 67 anos em 2030, poderão resultar numa diminuição do défice em percentagem do PIB de 0,2% a partir 

de 2030. 

 

Simulação de medidas – Comparação base 2004 / aumento da idade de reforma 

Projecções do subsistema 
previdencial 

Base 
2004 

Aumento 
idade 

reforma 
Défice efectivo (% PIB)   

2020 1,8 1,8 

2030 2,8 2,6 

2050 3,7 3,5 
 

 

5. Introdução de tectos contributivos 

 

Não constando do programa do Governo, e apesar dos estudos realizados a propósito do Livro Branco da 

Segurança Social apontarem para os efeitos negativos no curto e médio prazo da introdução de tectos 

contributivos, as alterações demográficas que prevêem um envelhecimento mais acentuado do que o 

prospectivado em anteriores estudos, e a evolução macro-económica mais recente, justificam que se 

actualizem projecções sobre a sustentabilidade da segurança social com a introdução do plafonamento 

contributivo. 
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A introdução de tectos contributivos, ainda que implique pagar pensões inferiores no longo prazo, tem um 

efeito significativo sobre a redução das receitas no curto prazo. Para perspectivar os efeitos no longo prazo 

quando os novos pensionistas atingirem a reforma, considerando a totalidade da sua carreira contributiva 

sujeita a plafonamento das contribuições, foram simulados os efeitos da introdução de dois limiares: 5 e 12 

salários mínimos nacionais (SMN). 

 

A definição de um tecto contributivo a partir de 5 SMN tem um impacto muito significativo no curto prazo, 

reduzindo a receita de contribuições em cerca de 14% e podendo antecipar o esgotamento do FEFSS em 5 

anos, prevendo-se que apesar da redução futura da despesa em pensões, o saldo do subsistema previdencial 

piorará anualmente entre 0.3% a 0.8% do PIB no período entre 2020 e 2030. 

 

A introdução de um limiar ao nível dos 12 SMN terá um impacto inferior no curto prazo, reduzindo a receita 

em aproximadamente 3%, estimando-se a ruptura do FEFSS em 2013, com um efeito ligeiramente inferior 

em termos de despesa no longo prazo relativamente à primeira hipótese simulada (o défice piorará 

anualmente em média 0.1% do PIB no período entre 2020 e 2030). 

 

Simulação de medidas – Comparação base 2004 / plafonamento 

Projecções do subsistema 
previdencial 

Base 
2004 

Plafon. 
12 SMN

Plafon. 
5 SMN 

Esgotamento do FEFSS 2015 2013 2010 

Défice efectivo (% PIB)    

2020 1,8 2,0 2,6 

2030 2,8 2,8 3,1 

2050 3,7 3,7 3,6 
 

Como se depreende, não contribuindo para a diminuição de défices no longo prazo, por não reduzir mais que 

proporcionalmente a despesa com pensões por relação às receitas de contribuições que não serão 

arrecadadas pelo sistema, o plafonamento contribuirá para o significativo aumento da dívida acumulada do 

sistema e para o agravamento da sustentabilidade da segurança social. 

 

 

6. Transição para a nova fórmula de cálculo das pensões  

 

O Decreto-Lei 35/2002 de 19 de Fevereiro, definiu as novas regras de cálculo da pensão para a qual a 

remuneração de referência passou a resultar da consideração da totalidade da carreira contributiva, 

aplicando-se taxas regressivas de formação da pensão aos diferentes escalões de rendimentos. Esta nova 

fórmula de cálculo veio reforçar a componente de solidariedade no plano laboral introduzindo mecanismos 

redistributivos no cálculo das pensões, que se traduzem numa taxa de formação global de pensão superior, 
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podendo atingir o limite máximo de 92%, para quem tenha remuneração de referência até 1.1 salários 

mínimos, concretizando a solidariedade inter-profissional.  

 

Para salvaguardar os direitos adquiridos e os direitos em formação, foi previsto um período transitório 

relativamente amplo, durante o qual, será garantida a atribuição do montante de pensão mais favorável que 

resulte da aplicação da antiga fórmula de cálculo, da nova fórmula de cálculo ou da aplicação proporcional 

das regras de cálculo de acordo com a fórmula antiga e a nova (através duma média ponderada pela duração 

da carreira até 2001 e após 2002).  

 

A consideração desta regra na atribuição de pensões desde 2002, traduziu-se num aumento de despesa com 

pensões dos novos pensionistas em cerca de 2.5%, face à despesa que resultaria da aplicação exclusiva da 

fórmula de cálculo antiga com base nos 10 melhores anos dos últimos 15.  

 

Assim, simularam-se várias hipóteses relativamente ao fim da cláusula de salvaguarda de onde resultam os 

seguintes efeitos, não assumindo alteração dos comportamentos contributivos:  

 a) Aplicação imediata, em 2006, das fórmulas de cálculo da pensão, com base na média ponderada 

dos períodos contributivos antes e depois de 2002, eliminando portanto, de imediato a cláusula de 

salvaguarda;  

 b) Um cenário idêntico ao da a), considerando, novas taxas de formação de pensão por referência a 

novos limiares do SMN (até 1.1 – 2.1%, até 8 – 2.05%, superiores a 8 SMN – 2%);  

 c) Manutenção da actual clausula de salvaguarda até 2011, aplicando-se posteriormente o cálculo da 

pensão apenas com base na média ponderada antes e depois de 2002; 

 

Simulação de medidas – Comparação base 2004 / nova fórmula de cálculo das pensões 

Projecções do subsistema 
previdencial 

Base 
2004 Hip.a) Hip.b) Hip.c) 

Esgotamento do FEFSS 2015 2018 2018 2015 

Défice efectivo (% PIB)     

2020 1,8 1,1 1,0 1,3 

2030 2,8 1,8 1,5 1,9 

2050 3,7 3,5 3,3 3,5 
 

Note-se que, mantendo as taxas de formação da pensão actualmente em vigor, e considerando a eliminação 

da clausula de salvaguarda (hipóteses a) e c)), as pensões calculadas com base numa média 

ponderada sofreriam uma quebra de cerca -8 e -12% para os novos pensionistas em 2020 e 

2030 respectivamente, se comparadas com a antiga fórmula de cálculo que considerava apenas os 

melhores 10 dos últimos 15 anos da carreira contributiva. A hipótese b), na qual são consideradas 

novas taxas de formação da pensão, resultaria ainda numa redução adicional de 5% nas 

pensões dos novos pensionistas relativamente às hipóteses a) e c). 
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Como se pode observar no quadro da página anterior, a transição mais rápida para a nova fórmula de cálculo 

de pensões de acordo com as hipóteses anteriores, se se abandonar a cláusula de salvaguarda já em 2006, 

poderá contribuir para a redução dos défices do subsistema para valores de cerca de 1% do PIB em 2020 e 

de 1,5% a 1,8% em 2030, consoante haja ou não alteração das taxas de formação de pensão. No final do 

período de projecção, o défice poderá reduzir-se anualmente em cerca de 0,2 a 0,4 p.p. do PIB. 

 

Registe-se ainda que esta projecção não considera, mas será de admitir, que pelo facto de começar a ser 

considerada na fórmula de cálculo da pensão toda a carreira contributiva, poderão os comportamentos dos 

beneficiários ser induzidos a maiores registos de remunerações, logo desde o início da actividade profissional, 

e não apenas nos últimos 10/15 anos de carreira, como acontecia com a antiga fórmula de cálculo, com 

alguma manipulação de registos salariais de algumas carreiras contributivas. Deste modo o efeito de redução 

na despesa com pensões seria menor, sendo compensado por outro lado, por um incremento do lado da 

receita. 
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5. Conclusões 

 

Os cenários de evolução do sistema de segurança social permitem concluir pela persistência de défices anuais 

nas décadas vindouras, fruto dos efeitos do envelhecimento. Sendo verdade que estes cenários deverão ser 

encarados com a devida reserva, devido à elevada sensibilidade dos resultados à variação dos pressupostos 

demográficos e macroeconómicos, o seu sentido global aponta, em qualquer caso, para a necessidade de 

continuar o processo de reforma da segurança social, em ordem a defender a sua sustentabilidade no longo 

prazo. 

 

Conclui-se igualmente que as medidas já adoptadas no corrente ano se revelaram positivas em termos de 

sustentabilidade financeira do sistema, porém com uma influência global ainda insuficiente sobre os 

equilíbrios de longo prazo. Haverá, pois, que dar continuidade a uma actuação reformista que, não 

prejudicando a equidade do sistema, possa continuar a contribuir para a melhoria da sustentabilidade 

financeira. 

 

Neste quadro, avança-se neste Relatório com um conjunto de estimativas dos efeitos globais de algumas 

medidas, concluindo-se que as mesmas teriam efeitos diferentes sobre a sustentabilidade financeira da 

segurança social. 

 

Assim, o aumento da idade de reforma, num prazo de cerca de duas décadas, revela-se como uma medida 

com efeitos positivos, ainda que pouco significativos, uma vez que a permanência dos trabalhadores no 

mercado de trabalho por mais anos significa também um aumento das suas carreiras contributivas e, 

portanto, um aumento dos seus direitos futuros em termos de pensões. 

 

Por outro lado, a introdução de tectos contributivos, também chamada de plafonamento, revela-se como uma 

medida negativa para o sistema de segurança social, fruto do acréscimo significativo dos défices durante todo 

o período de transição (em que se verifica uma redução de receitas sem correspondente variação nas 

despesas). Note-se que mesmo os efeitos a muito longo prazo nos défices anuais tendem a ser quase nulos, 

e serão claramente negativos, se se considerar o custo do financiamento das dívidas acumuladas no período 

de transição. 

 

Finalmente, estudaram-se os efeitos de uma aceleração da transição para a nova fórmula de cálculo das 

pensões. Conclui-se pelos efeitos positivos nas próximas décadas da antecipação do cálculo das pensões com 

base na totalidade da carreira contributiva, mas com reflexos contrários no valor das pensões. Será, pois, 

necessária a devida ponderação do novo período de transição a adoptar.  
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Tendo em conta estes resultados, o Governo propõe-se desde já: 

• Acelerar o prazo de transição para a nova fórmula de cálculo das pensões, que é mais justa e mais 

sustentável, por considerar a totalidade da carreira contributiva e adoptar medidas adicionais de 

promoção do envelhecimento activo, beneficiando assim igualmente a sustentabilidade financeira da 

segurança social; 

• Continuar a desenvolver uma política de combate à fraude e evasão contributiva e prestacional, a 

partir dos resultados já obtidos em 2005, penalizando comportamentos que promovem a injustiça 

social e a distorção da concorrência, e prejudicam igualmente a sustentabilidade da segurança social; 

• Avaliar o modelo de financiamento da segurança social, em particular no que respeita ao sistema de 

taxas contributivas e à base de incidência contributiva em vigor; 

• Avaliar de forma cuidada, quanto à equidade e eficiência, o conjunto das despesas do sistema de 

protecção social, introduzindo medidas adicionais que melhorem a sustentabilidade da segurança 

social. 

 

Em conclusão, julga-se que será de todo o interesse que estas e outras medidas sejam objecto de debate 

aprofundado no que respeita aos seus efeitos combinados sobre a sustentabilidade económica, social e 

financeira do sistema de segurança social. Será, pois, desejável, que a discussão sobre a reforma da 

segurança social seja reatada em sede de Concertação Social, em ordem a que Governo e parceiros sociais 

possam retomar o diálogo tripartido sobre esta matéria, que deverá conduzir à adopção das medidas 

necessárias à salvaguarda de uma segurança social com mais futuro e que possa proteger melhor no 

presente os seus beneficiários. 


