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Seminário UGT 

Sustentabilidade da Segurança Social 
 

A UGT, em colaboração com o CEFOSAP, realizou no passado dia 9 de Abril, na Fundação Bissaya 

Barreto, em Coimbra, um seminário sobre o tema da sustentabilidade da Segurança Social. 

Naquele que foi o primeiro de um ciclo de seminários que a UGT pretende desenvolver em 2015, 

a Central decidiu abordar uma temática estrutural para o actual modelo de Estado Social, e 

debater com deputados a actual situação da Segurança Social e as perspetivas para o futuro em 

termos de sustentabilidade financeira do sistema. 

O Secretário-geral, Carlos Silva, abriu os trabalhos e na sua intervenção inicial referiu as 

principais ameaças do sistema, com as transformações demográficas e as alterações 

conjunturais. Terminou o seu discurso desafiando os partidos a um pacto de entendimento 

sobre esta matéria a mais do que uma legislatura. 

No primeiro painel, para o qual foram convidados os deputados Pedro Roque Oliveira (PSD), 

Nuno Sá (PS) e Paulo Almeida (CDS-PP), a UGT desafiou os deputados a darem conta das suas 

perspectivas sobre a manutenção, ou não, do carácter público e unificado do sistema, sobre a 

adequação da arquitetura do mesmo às necessidades sociais actuais, e sobre possíveis reformas 

para alteração do sistema de financiamento. 

Após um debate bastante participado, os deputados foram interpelados por vários dirigentes 

sindicais que questionaram sobre a possibilidade de um envolvimento responsável dos parceiros 

sociais para uma participação tripartida na gestão e direcção do sistema. 

As conclusões estiveram a cargo dos ex-secretários de Estado da Segurança Social, Marco 

António Costa e Pedro Marques. O antigo deputado do PS, Pedro Marques, considerou que a 

sustentabilidade financeira da Segurança Social tem de ser vista a par da sustentabilidade 

económica e social. Por sua vez, Marco António Costa considerou ser este o momento mais 

adequado para introduzir reformas na Segurança Social, atendendo ao ciclo económico mais 

favorável em que, na sua opinião, nos encontramos. O vice-presidente do PSD acrescentou ainda 

que os partidos do arco da governação devem sentar-se à mesa e encontrar soluções credíveis 

aos olhos dos portugueses em matéria de Segurança Social. Finalizou afirmando que as reformas 

a introduzir não devem ser apenas discutidas entre partidos, mas também com os parceiros 

sociais, como aconteceu com a reforma do IRC. 

O seminário terminou com o discurso da Presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, que reafirmou a 

disponibilidade da Central para continuar a debater o tema da sustentabilidade da Segurança 

Social e de, com compromisso e responsabilidade, lutar por um Estado Social que os portugueses 

precisam. 

Coimbra, 09 de Abril de 2015 

 


