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No final do século XIX surgem os primeiros sistemas de pensões com o objectivo claro 

de reduzir a pobreza na velhice, permitindo a cada indivíduo o direito à protecção de 

riscos sociais ou eventualidades, ou seja, o direito à protecção em situações de pobreza, 

exclusão social, desemprego, invalidez, entre outros. Foi constituído numa base em que 

um crescente número de trabalhadores financiava, através das suas contribuições, as 

prestações de velhice de um número reduzido de pensionistas, na esperança que os seus 

filhos pudessem contribuir para as suas pensões futuras e assim sucessivamente. “A 

estrutura etária da população e dos sistemas de pensões assemelhava-se a uma pirâmide, 

com uma população grande e jovem na base e um pequeno número de idosos no topo” 

(Bravo, 2014: 9). 

Este sistema assenta num modelo de repartição de contrato de solidariedade inter-

geracional e foi desenvolvido numa época caracterizada por um boom demográfico, 

níveis elevados de crescimento económico e de trabalho estável, assim como pela 

construção de estruturas políticas facilitadoras do desenvolvimento deste tipo de 

sistemas de protecção social.  

Anos depois, o paradigma económico-institucional alterou-se substancialmente, o 

envelhecimento da população intensificou-se na generalidade dos países desenvolvidos, 

particularmente na Europa, onde o índice de fecundidade baixou, a esperança média de 

vida aumentou, os movimentos migratórios têm vindo a aprofundar-se e a causar 

instabilidade aos sistemas, o emprego já não é estável e é cada vez mais precário, a 

desigualdade salarial e o aumento do desemprego estrutural são cada vez maiores, 

contribuindo para uma diminuição do rácio de suporte (contribuintes/pensionistas) dos 

sistemas de pensões. 

Neste sentido, sempre que sejam colocadas em causa as contribuições presentes estamos 

a fragilizar a sustentabilidade financeira do sistema. Um sistema de pensões só é 

sustentável se estiver em equilíbrio, o que pressupõe que as receitas em conjunto com 

eventuais activos fundos de reserva existentes, sejam suficientes para financiar as 

despesas do sistema. No caso particular do sistema de pensões da Segurança Social, 

gerido por um sistema de repartição, as contribuições pagas pelos trabalhadores e 

empregadores terão, à partida, de ser suficientes para auto financiar o sistema. Ora, se 

isso não acontece, estamos perante um desequilíbrio de carácter estrutural do sistema, 

sendo necessário tomar medidas para fazer face a esse mesmo desequilíbrio. 
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A necessidade de mudança nos sistemas de pensões é um facto reconhecido e assumido 

em toda a Europa, apesar dos diversos estágios em que as reformas se encontram nos 

diferentes Estados-membros. De facto, enquanto que nos países do Norte os sistemas 

atingiram a maturidade à cerca de uma década e as reformas estão em curso, em 

Portugal só agora é que o sistema começa a alcançar a maturidade e, com esta, a 

necessidade de reformas onde a margem para expandir o número de contribuintes face 

ao alargamento da sua taxa de cobertura é praticamente nula. Assim sendo, constata-se 

que é indubitável o efeito desmesurado que o risco de longevidade colocará nas finanças 

públicas e no equilíbrio inter-geracional intrínseco ao funcionamento normal dos 

sistemas de repartição. A necessidade de uma reforma estrutural torna-se assim cada vez 

maior. Como já referido, a sociedade em que vivemos hoje é completamente diferente 

daquela que suportou a construção e o desenvolvimento inicial do sistema. A alteração 

profunda a que as variáveis condicionadoras do sistema foram submetidas com a 

evolução da nossa sociedade nas dimensões demográficas, emprego/mercado de 

trabalho e económicas, limitam a actuação dos agentes públicos e privados, o que obriga 

a repensar o sistema no seu modo de funcionamento. 

A sustentabilidade do modelo de repartição que caracteriza o sistema de protecção 

social em análise depende de dois mecanismos fundamentais: a componente pública do 

sistema, nomeadamente através das influências das políticas públicas, e as diferentes 

possibilidades de parametrização do sistema. Estes dois mecanismos, por sua vez, estão 

directamente condicionados pela evolução económica e demográfica, através de um 

conjunto de variáveis que condicionam directamente a evolução da sustentabilidade do 

sistema (emprego, salários, produtividade, crescimento económico, e as diversas 

variáveis demográficas). Neste sentido, o grau de liberdade com que se pode 

condicionar a evolução económica e demográfica, assim como as diferentes opções de 

parametrização do sistema, não é independente da sustentabilidade do sistema. Por 

outras palavras, a sustentabilidade do sistema está directamente dependente da 

capacidade de condicionar tanto a dinâmica económica e demográfica como a dimensão 

paramétrica do sistema. Um aspecto fulcral neste quadro decorre da relação entre a 

dinâmica económica e demográfica e a necessidade de parametrização do sistema. As 

alterações paramétricas surgem normalmente como consequências da dinâmica 

económica e demográfica, funcionando como elementos de ajustamento – fine tunning – 

do sistema. As fases de declínio na dimensão económica e demográfica pressionam os 
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responsáveis políticos a reformas tendencialmente paramétricas. Este quadro de 

funcionamento tem tendência a evoluir positivamente desde que o grau de controlo 

sobre a dinâmica económica e demográfica permita fazer ajustamentos paramétricos, 

isto é, que exista por parte dos responsáveis um grau de controlo efectivo sobre ambos 

os mecanismos.  

Por razões que serão devidamente explicitadas e aprofundadas no capítulo 1, o grau de 

controlo de ambos os mecanismos tem vindo a reduzir-se substancialmente. Esta 

redução conduzirá o sistema ao seu colapso. A dinâmica económica e demográfica – 

sobre a qual os responsáveis políticos têm cada vez menos controlo (por razões internas 

a cada país e aos contextos externos que os condicionam) – coloca uma elevada pressão 

sobre as possibilidades de parametrização do sistema que, por sua vez, se encontra 

muito próximo dos seus limites técnicos. Como consequência, países como Portugal 

sofrem daquilo que neste trabalho se designará por uma dupla ilusão: a ilusão política e 

a ilusão técnica da sustentabilidade. O carácter auto-reforçante de ambas conduz o 

sistema para níveis estruturais de insustentabilidade económica e financeira. 

As dinâmicas que consubstanciam o paradigma económico-institucional actual tem 

vindo a diminuir fortemente as opções e a eficácia das decisões políticas, o que 

consequentemente reduz drasticamente o grau de controlo sobre as variáveis chave do 

sistema, levando aquilo a que designamos por “ilusão política” da sustentabilidade. Mas 

não só, a opção política recorrente para ajustar os sistemas, sempre que se torna 

necessário reduzir as responsabilidades actuais e futuras com pensões, tem passado pelo 

recurso sistemático a alterações de natureza paramétrica. Esta parametrização do 

sistema está igualmente próxima dos seus limites técnicos, conduzindo-nos à “ilusão 

técnica” do sistema. 

Esta abordagem que procura estudar a sustentabilidade do sistema, integrando o 

paradigma económico-institucional, a dimensão política e a componente paramétrica 

numa perspectiva que se pretende coerente tem tido pouca atenção por parte da 

investigação académica. A análise integrada da sustentabilidade, assim como as 

contribuições que decorrem dos seus resultados, justificam o trabalho que se pretende 

desenvolver. 
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O objectivo principal desta tese passa por analisar, qualificar e quantificar a 

insustentabilidade do sistema de pensões português. A investigação procurará mostrar 

de forma coerente e consistente que a insustentabilidade do sistema de pensões 

português é estrutural e que tal decorre do facto dos responsáveis políticos actuarem 

num novo contexto económico, político e social que os conduz à dupla ilusão da 

sustentabilidade do sistema.  

Este objectivo assenta em duas abordagens fundamentais relativamente à 

insustentabilidade financeira do sistema de pensões de velhice em Portugal, sendo a 

primeira a análise da insustentabilidade do sistema tendo em consideração a articulação 

de duas dimensões de insustentabilidade: ilusão política e técnica que a qualificam de 

estrutural e sistemática; E a segunda, a sua quantificação a partir de dois conceitos – 

dívida implícita e taxa interna de rendibilidade – utilizando um modelo de obtenção da 

dívida implícita segundo dois métodos: Método prospectivo e Método retrospectivo, 

sendo este último novo em Portugal. Com base nos resultados obtidos determinou-se 

uma nova medida do desequilíbrio financeiro actuarial do sistema de pensões de velhice 

português. 

Por esta razão, em termos metodológicos esta tese está dividida em duas partes. Numa 

primeira parte desenvolver-se-á um quadro conceptual que permita definir os principais 

elementos do sistema em análise, estabelecer as suas principais relações e perspectivar a 

sua dinâmica de evolução conjunta. Na segunda parte do trabalho procura-se, a partir de 

dados de diversos organismos e fontes oficiais, estimar, recorrendo a diversos modelos 

actuariais, a taxa interna de rendibilidade do sistema e a sua dívida implícita. Em ambas 

as partes será realizado uma análise e discussão da literatura relevante, colocando em 

evidência os principais quadros de análise comparativos, a justificação para alguns dos 

caminhos seguidos na investigação e para a própria contextualização e relativização dos 

resultados encontrados. 

A tese encontra-se estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo pretende-se 

clarificar o enquadramento económico-institucional subjacente à investigação sobre a 

sustentabilidade do sistema de pensões da Segurança Social em Portugal, sugerindo a 

alteração de paradigma como factor condicionador do contexto de análise do objecto de 

estudo. Isto significa definir o paradigma como conceito analítico, caracterizar o 

paradigma económico institucional de partida e o actual e, por fim, analisar as 
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consequências da alteração de paradigma na análise da sustentabilidade do sistema de 

pensões português. 

O segundo capítulo tem como principal objectivo analisar o modelo de Segurança 

Social em Portugal. Neste sentido, apresentar-se-á numa primeira parte uma breve 

análise das origens e dos principais marcos históricos do modelo de segurança social 

focando-nos sempre no nosso objectivo de análise – o sistema de pensões em Portugal e 

suas reformas – e numa segunda parte expor-se-á as principais e mais recentes reformas 

a que o sistema tem sido sujeito, o seu modelo de financiamento (evidenciando numa 

fase inicial as principais diferenças existentes entre modelos de repartição e de 

capitalização) bem como as principais características e condições de elegibilidade do 

sistema. 

Tomando o sistema de pensões da Segurança Social explicitado nos capítulos 

anteriores, como ponto de partida, o terceiro capítulo oferecerá uma panorâmica geral 

da literatura académica nacional e internacional disponível sobre a sustentabilidade 

financeira do sistema de pensões e as suas reformas. Ainda neste âmbito será 

apresentado vários estudos sobre o sistema de pensões em Portugal que utilizaram o 

modelo PROST. Por fim, será realizada uma análise descritiva da evolução das 

variáveis condicionadoras da sustentabilidade do sistema de pensões da Segurança 

Social em Portugal. 

Como referido anteriormente, o objectivo central desta investigação é qualificar e 

quantificar a insustentabilidade financeira do sistema de pensões português. Neste 

sentido reveste-se de particular interesse determinar e qualificar o desequilíbrio do 

sistema (recorrendo-se ao conceito da Dívida Implícita) bem como a adequação entre 

contribuições realizadas pelos indivíduos ao longo da vida activa e as prestações de 

velhice a receber enquanto pensionistas (utilizando o indicador da taxa interna de 

rendibilidade - TIR). Consequentemente, no quarto capítulo será efectuado numa 

primeira abordagem a análise e discussão da literatura relevante sobre os dois 

indicadores, dívida implícita e TIR, e numa segunda abordagem será exposto o modelo 

actuarial utilizado nesta investigação apresentando os resultados obtidos com a sua 

aplicação no sistema português de pensões de velhice da Segurança Social. 

Tendo em conta os resultados obtidos no capítulo anterior, no quinto capítulo 

apresentar-se-á algumas contribuições para a sustentabilidade futura do sistema de 

pensões de velhice em Portugal. Averiguar-se-ão os impactos no sistema com a adopção 
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de algumas medidas paramétricas, como o aumento da taxa de contribuição, o aumento 

da idade legal de reforma e uma combinação de ambas, no desequilíbrio e na TIR do 

sistema, determinando os valores mínimos necessários para que este se torne 

sustentável. 

Comprovando-se que o paradigma económico-institucional em que o sistema foi 

concebido alterou-se radicalmente, no qual as condições actuais são estruturalmente 

diferentes das do passado, seja a nível económico, social ou político, e que as reformas e 

opções técnicas que têm vindo a ser implementadas, nomeadamente na parametrização 

do sistema, estão a esgotar-se, o sistema necessita de uma abordagem sistémica de 

longo prazo. Assim serão sugeridas no final algumas contribuições para a 

sustentabilidade futura do sistema de pensões de velhice em Portugal.  

Finalmente serão apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado, as 

principais limitações com que nos deparámos e algumas pistas de investigação futura. 
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Introdução 

Este capítulo deve ser entendido como a clarificação do enquadramento económico-

institucional que estará subjacente à investigação sobre sustentabilidade do sistema de 

segurança social português. Pretende-se colocar a investigação num enquadramento 

pragmático e actual que permita conferir eficácia a toda a análise realizada, assim como 

aos resultados e consequentes propostas finais. Apresenta-se, nesse sentido, um modelo 

conceptual e analítico que identifica os principais conceitos em análise assim como as 

suas interdependências.  

O mundo em que a Europa Ocidental vive hoje é estruturalmente diferente daquele que 

inspirou e serviu como suporte à criação e ao desenvolvimento das primeiras décadas 

dos sistemas de pensões de repartição. Iremos caracterizar esta mudança estrutural de 

condições económicas, políticas e sociais – que designaremos por alteração de 

paradigma económico-institucional – com base em três dimensões: económica, 

emprego/mercado de trabalho e demografia. A escolha destas dimensões decorre da 

importância de que se revestem relativamente às principais variáveis que condicionam a 

sustentabilidade económica do sistema de pensões suportado por um modelo de 

repartição. (ver Figura 1).  

 

Figura 1 - A alteração de paradigma económico-institucional e dimensões chave  
de viabilidade do sistema de pensões de repartição 

 

Fonte: Elaboração própria 

 



Capítulo I – A Alteração de Paradigma como Factor Condicionador  
do Contexto de Análise da Sustentabilidade do Sistema de Pensões 

 

32 

Podem considerar-se três dimensões que condicionam a evolução da sustentabilidade do 

sistema de pensões: a dimensão económica, a demográfica e o emprego/mercado de 

trabalho. Cada uma destas dimensões integra as variáveis que directa ou indirectamente 

influencia a sustentabilidade do sistema: crescimento económico, produtividade, 

emprego, desemprego, envelhecimento da população, pirâmide etária, inflação, salários, 

rendimentos, fecundidade, etc. Estas dimensões são, por sua vez, condicionadas por três 

macro-dinâmicas mais ou menos interdependentes: a dinâmica tecnológica, os modelos 

económicos prevalecentes e a dinâmica geo-política. A dinâmica tecnológica procura 

integrar as alterações tecnológicas, as inovações e a sua importância na construção de 

contextos favoráveis à competitividade económica e ao progresso social. Os modelos 

económicos pretendem captar as regularidades prevalecentes nos sistemas mundiais de 

acumulação de capital e nas dinâmicas de criação de riqueza dos diferentes países e/ou 

blocos regionais. Finalmente, a dinâmica geo-política contempla as alterações político-

institucionais de âmbito supra-nacional que contribuem para a arquitectura dos 

contextos globais onde as interacções económicas e sociais se desenvolvem. 

Não é nossa intenção fazer, nesta fase, juízos de valor sobre as dinâmicas que iremos 

apresentar. Na perspectiva que nos move, neste capítulo, trata-se tão só de apresentar as 

características factuais do paradigma económico-institucional do pós-segunda guerra 

mundial e do paradigma económico-institucional actual. Apresentaremos também, de 

forma breve e sintética, as principais dinâmicas que a literatura reconhece como as mais 

relevantes nesta alteração de contextos. O capítulo terminará com uma síntese relativa 

às consequências desta alteração de paradigma económico-institucional sobre algumas 

dimensões que condicionam directamente a viabilidade e sustentabilidade do sistema de 

pensões português.   

 

1.1. Paradigma enquanto conceito analítico 

Em termos gerais pode dizer-se que “os paradigmas definem limites cognitivos para os 

diversos actores envolvidos, sugerindo potenciais caminhos a explorar e, 

simultaneamente, limitando as opções disponíveis para os agentes” (Nunes, 2012). 

Desde a publicação do trabalho seminal de Kuhn (1962), onde introduz as bases do 

conceito de paradigma científico (ou programa de investigação científica), que vários 
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autores têm desenvolvido derivações daquele conceito para analisar a transformação de 

contextos, sejam económicos, tecnológicos sociais ou culturais. Dosi (1982) desenvolve 

o conceito de paradigma tecnológico e trajectória tecnológica, Freeman e Perez (1986) 

introduzem o conceito de paradigma tecno-económico e, mais recentemente, Perez 

(2004) desenvolve o conceito de paradigma tecno-organizacional como contexto 

orientador para o estudo das alterações na esfera socio-institucional.  

A compreensão de um dado paradigma decorre da coerência e consistência interna que 

determinados elementos lhe conferem. Essa coerência/consistência permite acomodar 

um conjunto de explicações e desenvolvimentos das várias dimensões da sociedade até 

ao ponto que se identificam novas tendências não são claramente explicadas pelo 

paradigma vigente. Neste caso, quando factos, tendências e comportamentos dos 

diversos actores (empresas, famílias, governos, instituições, etc.) precisam de um 

quadro estruturalmente novo para a sua compreensão, dizemos que estamos na presença 

de um novo paradigma, o que obrigará todos os agentes a adaptarem-se às novas regras, 

normas, quadros de pensamento e de acção do novo contexto. 

Neste trabalho designaremos por paradigma económico-institucional o contexto 

político-institucional, tecnológico e económico que suportou o desenvolvimento do 

nosso objecto de estudo. Este paradigma económico-institucional forma-se pela 

interdependência das três dimensões citadas (associadas a múltiplas dinâmicas próprias) 

que condicionam directamente o problema em estudo, isto é, o sistema de pensões e a 

análise da sua sustentabilidade. 

 

1.2. Características do paradigma económico-
institucional de partida 

Os sistemas de segurança social não foram concebidos nem desenvolvidos em abstracto. 

A sua concepção e lógica de funcionamento têm subjacente um enquadramento 

económico, social e político específico e que tem vindo a evoluir no tempo. O sistema 

de pensões português é, a exemplo da maioria dos sistemas da Europa Ocidental, um 

sistema cuja orgânica está assente no seguinte pressuposto: as contribuições actuais são 

utilizadas para pagamentos dos pensionistas actuais. Neste sentido, espera-se que os 

nossos filhos possam contribuir para as nossas pensões futuras e assim continuamente. 
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Designa-se este modelo por modelo de repartição1 que se suporta num contrato de 

solidariedade inter-geracional. Neste sentido, sempre que sejam colocadas em causa as 

contribuições presentes estamos a fragilizar a sustentabilidade financeira de todo o 

sistema. 

A figura 1 supracitada permite identificar as três dinâmicas que, analisadas em conjunto, 

permitem apresentar um enquadramento económico, político e social que caracteriza 

uma determinada época, isto é, o paradigma económico-institucional. Estas dinâmicas 

têm, por sua vez, manifestações em termos de diversas dimensões que, no nosso caso, 

são aquelas que mais directamente afectam um conjunto de variáveis económicas e 

sociais que condicionam a viabilidade do sistema de pensões.  

Do ponto de vista dos modelos económicos dominantes, os anos 60 e 70 do seculo XX 

caracterizaram-se pela coexistência de modelos económicos distintos, desde o 

capitalismo de mercado, embora com diversas restrições (comércio, mobilidade de 

pessoas, investimento estrangeiro, quotas, pautas aduaneiras, etc.) até a diversos 

modelos de inspiração socialista. Estes comtemplavam, por exemplo, modelos 

autocentrados onde a iniciativa do processo de industrialização estava a cargo do Estado 

ou modelos de substituição de importações que procuravam acomodar as desvantagens 

da divisão internacional (e espacial) do trabalho (Michalet, 2001). As interdependências 

económicas deixaram de se realizar tendo os territórios nacionais como centrais nas 

trocas internacionais de bens e serviços e passaram a realizar-se num contexto 

multinacional, no sentido de que os actores económicos principais integram não apenas 

os estados, mas também as empresas públicas e, principalmente, as empresas 

multinacionais. Consequentemente, os ganhos de competitividade decorrentes 

essencialmente dos fluxos de investimentos directos no estrangeiro obrigavam à 

convergência entre as estratégias das empresas e a política económica dos governos 

fazendo emergir de forma clara sistemas produtivos multinacionais (Michalet, 2001). 

Esta é uma tendência que está longe de afectar todas as economias da mesma forma, 

assim como apresenta igualmente diferenciações sectoriais muito acentuadas. 

Relativamente à dimensão geo-política, é no período imediatamente seguinte à II Guerra 

Mundial que, em Bretton Woods, se lançam as raízes para a construção do sistema 

monetário internacional, que na sua génese era um sistema gerido completamente por 

                                                 
1 O modelo de repartição será alvo de análise detalhada no capítulo 3. 
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instituições públicas, e que iria durar até à década de 70. Finalmente, a dimensão 

tecnológica caracteriza-se pelo facto das diferentes tecnologias existentes apresentarem 

níveis reduzidos de interdependência e de clusterização.  

No que diz respeito às três dimensões que constam da figura 1 com implicações directas 

nos sistemas de pensões, podem identificar-se as principais características inerentes a 

cada uma delas. No que concerne à economia, os sistemas de repartição foram 

introduzidos num contexto de crescimento demográfico e da produtividade elevado, 

assim como as taxas de crescimento da economia da Europa Continental rondavam os 

5% (Piketty, 2014; Aguiar, 2015). Relativamente ao emprego/mercado de trabalho estas 

dimensões assumem particular importância nomeadamente na relação directa que tem 

com o salário e com as contribuições para o sistema de pensões. Segundo Reich (2004: 

146) as características implícitas do emprego em meados do séc. XX eram as seguintes: 

trabalho estável e com aumentos salariais previsíveis, esforço circunscrito e limitado e 

compressão salarial e aumento da classe média. Finalmente, a dinâmica demográfica 

dos países desenvolvidos no início dos anos 60 do século XX fez-se num contexto de 

paz e de esforços substanciais e mundiais de reconstrução dos países envolvidos na II 

Guerra Mundial.   

 

1.3. O processo de aprofundamento da 
globalização económica como factor de 
ruptura económico-institucional global 

Muitas vezes as três macro-tendências em análise, na sua interdependência auto-

reforçante, confundem-se com o processo de globalização, uma vez que este é o seu 

resultado mais visível. As definições sobre globalização são múltiplas e nem todas elas 

concordantes quanto aos aspectos que a constituem. Neste trabalho importa considerar 

essencialmente a dimensão económica da globalização uma vez que é a dimensão que 

afecta mais directamente as variáveis que condicionam a sustentabilidade do sistema em 

análise. Em termos genéricos, pode-se afirmar que a globalização é um processo 

sistémico e integrado, porque integra simultaneamente as fases anteriores da troca de 

bens, do investimento directo estrangeiro e, actualmente, do predomínio da componente 

financeira global. Este processo em acelerada expansão favorece a emergência de 
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mercados globais: de capital, de bens e serviços, de tecnologias, conhecimento e de 

capital humano e, na dimensão que afecta mais directamente a investigação aqui 

realizada, a globalização põe em causa de forma estrutural a natureza do Estado-nação e 

o exercício do poder económico (Michalet, 2001; Giddens, 2000).  

Comecemos pela dimensão tecnológica, que parece dominar todas as explicações para o 

ambiente acelerado e hipercompetitivo que caracteriza as economias globais actuais. 

Desde a Revolução Industrial Britânica – a era do algodão, do ferro e da energia hídrica 

–, passando pela era dos caminhos-de-ferro, da energia a vapor e da mecanização, pela 

era do aço, da engenharia pesada e da electrificação até à era do petróleo, dos 

automóveis e da produção em série até finalmente a emergência de um novo paradigma 

tecno-económico – a revolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC) que 

as alterações tecnológicas têm sido o elemento impulsionador das mudanças estruturais 

na economia e na sociedade (ver, por exemplo, Freeman e Louça, 2001; Castells, 2002). 

A revolução tecnológica ao nível das TIC são um dos elementos chave da construção do 

paradigma actual. A alteração mais significativa diz respeito à integração das TIC em 

virtualmente todos os sectores de actividade2, onde avanços num determinado domínio 

tem efeitos multiplicadores noutros sectores aparentemente pouco correlacionados. 

Outro dos impactos também relevante neste contexto deu-se ao nível da redução do 

ciclo de vida dos produtos que, conjuntamente com a crescente procura cada vez mais 

diferenciada dos mercados mundiais obrigou as empresas a diversificar as suas fontes de 

competitividade de forma a garantir uma posição de destaque na economia do 

conhecimento e nas principais redes de inovação mundiais. Contudo, são diversos os 

autores que sustentam que o contexto que actualmente enquadra as relações económicas 

e sociais não teria sido possível sem as opções políticas levadas a cabo pelos principais 

responsáveis mundiais (veja-se, por exemplo, Chang, 2013; Michalet, 2001; Stiglitz, 

2002 e 2013; Ribeiro, 2014; Piketty, 2014). 

A dimensão geo-política surge assim como determinante na construção do paradigma 

económico-institucional actual. A globalização e as suas consequências são, em 

primeiro lugar, resultado directo de opções políticas explícitas e facilmente 

                                                 
2 Tomem-se como exemplos as tecnologias da vida, energias limpas, logística e retalho, microengenharias 

e nanotecnologias, biotecnologias, tecnologias dos materiais, cidades inteligentes, internet das coisas, 
saúde, vestuário high-tech, etc. 
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contextualizadas em momentos específicos da história económica mundial. A China3 

que em 1979 começa à sua abertura ao exterior e a queda do muro de Berlin são factos 

que alteram as dinâmicas económicas mundiais. Por outro lado, diversos autores 

reconhecem que a globalização teria uma dinâmica global significativamente diferente 

da actual sem o papel que desempenham o Fundo Monetário Internacional (FMI), o 

Banco Mundial (BM) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). O FMI e o BM 

concedem empréstimos contra condições que favoreçam o aprofundamento do modelo 

económico neoliberal e a OMC mobiliza os diferentes actores para a concepção e a 

implementação de um conjunto de regras que promovem s desregulamentação ao nível 

do comércio mundial, dos direitos de propriedade e do investimento estrangeiro. Nas 

palavras de Michalet (2001: 178), os políticos parecem ter ido longe demais e perdido o 

controlo de todo o processo uma vez que “deitaram pela borda foram a base da 

legitimidade da sua intervenção na economia ao escolherem o liberalismo contra o 

keynesianismo. Por outro lado, ficaram a reboque das multinacionais da indústria e da 

finança, que são os motores da mundialização”. Na europa as etapas sucessivas de 

integração constituídas pelo Mercado Único, o Tratado de Maastricht e, finalmente, a 

adopção do euro4. Este processo não pode deixar de ser visto, analiticamente, como uma 

resposta europeia ao aprofundamento da globalização económica. A própria criação da 

moeda única é neste processo um objectivo instrumental de potenciais ganhos de 

competitividade interna, por via da consolidação do mercado único, e externa com a 

criação de um sistema monetário internacional multidivisas (Ribeiro, 2014).  

Finalmente, relativamente aos modelos económicos dominantes, o papel do pensamento 

neoliberal na formatação da organização económica mundial e o desaparecimento de 

modelos alternativos são os aspectos chave do contexto económico, político e social 

actual. Margaret Thacther no Reino Unido (1979-1990) e Ronald Reagan nos EUA 

(1979-1989) são normalmente considerados como os primeiros impulsionadores da 

economia da oferta que se sintetiza do modelo económico neoliberal actual. De forma 

resumida, este modelo assenta num controlo da inflação, em programas de privatizações 

de empresas públicas, políticas monetárias e fiscais ortodoxas, desregulamentações dos 

                                                 
3 Que adere à OMC em 2000. Tal facto “representou um choque externo de primeira grandeza ao acelerar 

a transformação da China na grande periferia de baixos salários do conjunto da economia mundial” 
(Ribeiro, 2014: 100).  

4 Há quem defenda que o conteúdo neoliberal já se encontrava no tratado fundador do ideal europeu – O 
Tratado de Roma de 1957 – “mas que durante muito tempo fora ocultado pela dimensão da tradição 
estadista da Europa Continental” (Michalet, 2001: 149) 
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mercados de capitais, liberalização dos mercados de trabalho, redução do estado social e 

à eficiência da livre iniciativa associada à primazia total aos mercados, nomeadamente 

aos financeiros, (veja-se, por exemplo, Kaletsky, 2011; Chang, 2013; Michalet, 2001; 

Ribeiro, 2014; Piketty, 2014).  

 

1.4. Características do paradigma económico-
institucional actual 

Na secção anterior identificaram-se as principais características gerais do paradigma 

económico-institucional actual. Tal como foi feito na secção 1.2 apresenta-se em 

seguida as tendências de cada uma das três dimensões que contribuem directamente 

para sustentabilidade financeira do sistema de pensões. 

Uma primeira consequência da alteração de contexto global de criação e distribuição de 

riqueza foi uma aceleração da turbulência, da especulação financeira e da incerteza 

global, medidas, por exemplo, pelo número e pelas consequências das crises que desde 

1974 tem abalado a economia mundial (Reinhart e Rogoff, 2013; Piketty, 2014; Berger, 

2007). Este não é um resultado que se deva estranhar dada a convergência mundial para 

um modelo económico único, as interdependências profundas entre as diversas 

economias mundiais e o acelerador que representa a evolução sinergética e 

interdisciplinar da dinâmica tecnológica em curso.  

Por outro lado, a evolução do modelo económico capitalista de mercado tem produzido, 

entre outros resultados, uma complexidade crescente ao nível das novas 

actividades/profissões (Piketty, 2014). O aprofundamento deste modelo conduz ao 

natural desenvolvimento de múltiplos regimes dentro do próprio sistema de pensões que 

dificulta a previsibilidade da formação da pensão final. Neste sentido, uma das 

dificuldades de reformar o sistema actual reside na complexidade que o próprio sistema 

atingiu, nomeadamente as sucessivas camadas de legislação que procuraram ao longo 

dos anos acomodar todas as excepções e regimes especiais. 

Em termos demográficos, a situação actual nona generalidade dos países desenvolvidos 

e particularmente na Europa apresenta baixos índices de fecundidade, um aumento da 

longevidade a par de um envelhecimento rápido das suas populações. Por outro lado, 
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existe uma cada vez maior emigração de jovens qualificados, contribuído para um rácio 

de suporte (contribuintes/pensionistas) em tendência decrescente. 

As alterações no emprego/mercado de trabalho são profundas e aparentemente 

estruturais. As características que se apresentaram anteriormente já não existem na 

economia e na sociedade real. As novas características do emprego passam por três 

aspectos substancialmente diferentes daqueles identificados anteriormente (Reich, 

2004). Em primeiro lugar, assiste-se ao fim do emprego estável. Em segundo lugar, o 

primado dos aumentos de produtividade e de competitividade conduz, nos vários 

sectores produtivos (com maior ênfase no sector dos bens transaccionáveis e nas 

grandes áreas metropolitanas) à obrigatoriedade de esforço permanente com uma 

redução drástica do tempo afecto a outras actividades. Por último, uma desigualdade 

salarial crescente e um aumento do desemprego estrutural, onde a taxa de 

despedimentos tem vindo a aumentar e daqueles que conseguem a curto prazo um novo 

emprego cerca de dois terços são menos bem remunerados do que o eram antes do 

despedimento (Berger, 2007). Uma das consequências mais profundas da alteração de 

paradigma foi, como já foi referido, o aumento da incerteza e da instabilidade que neste 

âmbito se traduzem por incerteza no emprego e grande instabilidade nos mercados de 

emprego, mesmo dos países desenvolvidos e mais competitivos. A entrada da China na 

OMC tem levado a diversas investigações que mostram que mesmo nos países 

desenvolvidos o emprego mais qualificado será afectado pela participação da China nos 

fluxos mundiais de criação de riqueza (Samuelson, 2004; Gomory e Baumol, 2000).  

A sustentabilidade do sistema de repartição fundamenta-se no pressuposto de que o 

futuro será uma evolução controlada das condições do passado, nomeadamente no que 

concerne à entrada e manutenção de activos contribuintes para o sistema. A 

argumentação desenvolvida anteriormente sugere que o futuro será muito diferente do 

passado e incorporará uma elevada incerteza sistémica, uma vez que contribui para que 

os activos e a sua contribuição – que serve para pagar retribuições actuais – sejam cada 

vez mais incertas.  
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1.5. Consequências da alteração de paradigma na 
análise da sustentabilidade do sistema de 
pensões português 

Apesar da profunda relação e a rapidez das interdependências das três tendências 

identificadas anteriormente manifestam-se de forma diferenciada em cada país (e 

mesmo dentro de cada país) ao nível das três dimensões chave que contribuem para a 

sustentabilidade financeira do sistema. O perfil de especialização da estrutura produtiva 

e das exportações, o sistema educativo e a qualificação da força de trabalho, os sistema 

científico e de inovação, a cultura e competitividade empresarial, a natureza do sistema 

fiscal, a atracção de investimento directo estrangeiro, a política orçamental e a 

manutenção ou não da política monetária são apenas alguns exemplos que condicionam 

as manifestações espaciais e sectoriais em cada país ou região. A actual crise económica 

que grande parte dos países atravessa, com especial profundidade na Europa Ocidental e 

nos países do Sul, tem mostrado este facto sem qualquer margem para dúvidas nas 

variáveis macroeconómicas e sociais. 

Importa agora focar a nossa atenção com maior pormenor no caso português. A Figura 2 

pretende apresentar uma proposta de modelo conceptual de análise constituído por três 

dimensões estruturantes do sistema de pensões português e dois mecanismos de 

controlo deste sistema.  

Figura 2 - Dimensões estruturantes e mecanismos de controlo  
do sistema de pensões português 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A primeira dimensão estruturante é a natureza pública do sistema. O SSSP foi 

construído e aprofundado ao longo do tempo tendo esta dimensão como fortemente 

condicionadora na arquitectura do sistema, na sua evolução e nas soluções técnicas e 

políticas que tem vindo a ser implementadas e têm conduzido o sistema à sua actual 

configuração. A segunda dimensão, consequência directa da primeira, contempla a 

importância das políticas públicas. As políticas públicas condicionam directamente o 

sistema, por via das opções de política quer de natureza conjuntural quer estrutural que 

tem sido aplicadas sobre o sistema nas últimas quatro décadas. Por outro lado, de forma 

mais indirecta mas não menos relevante e estruturante do sistema, as políticas públicas 

nos seus diferentes domínios (economia, saúde, mercado de trabalho, educação, justiça, 

investimento, habitação, etc.) influenciam a evolução das variáveis macroeconómicas e 

sociais que são determinantes na evolução da sustentabilidade do sistema. Por exemplo, 

no sistema de repartição a taxa de rentabilidade é igual à taxa de crescimento da 

economia e as contribuições actuais serão tão mais elevadas quanto a progressão da 

massa salarial. Neste sentido, a sociedade em geral e os governos em particular têm todo 

o interesse em que a progressão da massa salarial se faça a ritmos elevados e procuram 

realizar investimentos na educação, em programas de natalidade, em infra-estruturas de 

suporte às diversas actividades económicas, etc. (Piketty, 2014). Finalmente, a terceira 

dimensão contempla a estrutura técnica ou parametrizável do sistema. Os diferentes 

governos optam politicamente por soluções específicas que por via legislativa são 

reflectidas na orgânica do sistema por via das alterações paramétricas de maior ou 

menor amplitude. Tome-se como exemplo as recentes alterações introduzidas no 

sistema como forma de o tornar, formalmente, mais sustentável. (indicar aqui o factor 

de sustentabilidade e outras parametrizações introduzidas recentemente)  

Em síntese, o sistema foi construído tendo sido atribuído um papel central aos serviços 

públicos na provisão deste tipo de bens, as variáveis chave que condicionam 

directamente a sustentabilidade financeira do sistema dependem, directa ou 

indirectamente, das opções políticas realizadas pelos diferentes responsáveis políticos e 

as opções técnicas, tomadas na esfera pública, materializam-se na parametrização 

técnica do sistema. 

A Figura 2 contempla igualmente dois mecanismos de controlo que condicionam 

directamente a eficácia do sistema. A eficácia do sistema, no sentido de prosseguir os 

objectivos que dele se espera, é condicionada por um mecanismo técnico em articulação 
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com um mecanismo político. Estes dois mecanismos são interdependentes e, na sua 

dimensão política (parte direita da Figura 2) integra as diferentes opções políticas que é 

possível realizar sobre a natureza e a composição da orgânica do sistema e, na sua 

dimensão técnica (parte esquerda da Figura 2) que está directamente relacionada com as 

possibilidades de parametrização do sistema, que permitem mantê-lo em funcionamento 

por períodos mais ou menos longos de tempo. 

O aspecto fulcral nesta concepção não é propriamente a identificação de cada um dos 

mecanismos, mas sim a existência de diferentes possibilidades técnicas e políticas de 

intervir sobre cada uma destas dimensões, ou seja, o aspecto chave é o grau de controlo 

técnico e político que em cada momento do tempo e do espaço os agentes têm sobre 

estes dois mecanismos em simultâneo. Neste sentido, a gestão sustentável de um 

sistema com estes contornos está dependente de, no âmbito de cada uma das 

componentes explicitadas, ser ainda possível fazer opções que permitam controlar a 

evolução do sistema mantendo-o a produzir os resultados que dele se esperam. Deste 

modo, sempre que se reduza o grau de controlo de um (ou de ambos) destes 

mecanismos, o sistema e a sua sustentabilidade é colocada estruturalmente em causa. 

Acresce o facto de que os mecanismos não são independentes. A perda de controlo 

político ou a evolução económica e demográfica sem influência institucional pressiona 

irremediavelmente o mecanismo paramétrico, conduzindo o sistema a uma espiral de 

insustentabilidade.  

Finalmente, a interdependência destas duas dimensões condiciona, pelos limites de cada 

uma delas em particular, a sustentabilidade do sistema. Por um lado, os limites da 

dimensão política – grau de controlo sobre as opções de política que condicionam 

algumas das variáveis chave que tem impactos determinantes na sustentabilidade do 

sistema. Estes limites podem ser internos ao sistema (país) uma vez que podem resultar 

de restrições orçamentais (que por exemplo não permitam realizar investimento público) 

ou simplesmente resultado de uma concepção política de sociedade defendida pelos 

responsáveis políticos. Os limites podem também ser externos no sentido das diversas 

restrições terem a sua origem em políticas ou instituições externas ao país (mas por 

exemplo internas ao espaço económico e político a que se pertence, como é o exemplo 

de Portugal no seio da União Europeia). Por outro lado, os limites da dimensão técnica 

– a parametrização do sistema têm limites que chocam com a realidade física, política, 
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económica e biológica de cada sociedade5. Ambos os limites (técnicos e políticos) que 

devem ser tomados como interdependentes e auto-reforçantes (quer estejamos perante 

um ciclo virtuoso ou, pelo contrário, vicioso) condicionam o grau de controlo que 

técnica e politicamente se podem ter sobre o sistema e sobre a eficácia do seu 

funcionamento. 

Após esta explicação sobre modelo analítico que tomamos como referência para 

analisar o problema em questão, centremos a nossa análise nas consequências de 

alteração de paradigma económico-institucional sobre este modelo. 

Em primeiro lugar, esta alteração de paradigma económico-institucional tem 

consequências sobre a evolução das variáveis económicas determinantes da viabilidade 

e sustentabilidade do modelo que, por sua vez, estão dependentes de um contexto 

macroeconómico global que se caracteriza por um elevado grau de incerteza e de 

crescimento das desigualdades (Piketty, 2014; Giddens, 2000; Stiglitz, 2013). Esta 

consequência é particularmente verdadeira para países como Portugal, cujo processo de 

integração europeia e adesão à moeda única tiveram consequências macroeconómicas 

negativas, nomeadamente ao nível da evolução dos principais indicadores de 

produtividade, competitividade e de coesão social6.  

Um segundo nível de consequências está relacionado com o grau de controlo da política 

pública como opção diferenciadora e condicionadora de contextos económicos e sociais. 

Este grau de controlo político, um dos dois mecanismos determinantes de intervenção 

no sistema, tem vindo a reduzir-se substancialmente, quer pela perda consciente de 

instrumentos de política económica – como seja a política monetária e grande parte da 

política orçamental – quer pelas restrições financeiras que caracterizam o contexto 

actual7. Acresce que devido aos desequilíbrios macroeconómicos estruturais da 

economia portuguesa não se prevê que venham a ser ultrapassados na próxima década. 

Por um lado, Portugal está inserido num contexto económico e competitivo no qual não 

                                                 
5 Sendo matematicamente possível aumentar, por exemplo, a idade de reforma para os 85 anos e a TSU 

para os 45% será socialmente e economicamente possível fazê-lo? 
6 As causas destes factos não são o objecto principal desta investigação. Veja-se, por exemplo, Ribeiro 

(2014), César das Neves (2011) e Ferreira do Amaral (2013) para uma discussão destas causas. 
7 Estas consequências não se fazem sentir apenas em países como Portugal. Giddens (2000) explicita 

claramente: “as nações perderam uma boa parte da sua soberania que detinham e os políticos perderam 
muita da sua capacidade para influenciarem os acontecimentos (p. 20)” e “os Estado-nações são, com 
certeza, ainda poderosos e os líderes políticos ainda têm papéis de relevo a desempenhar no mundo. 
Mas ao mesmo tempo o Estado-nação está a transformar-se diante dos nossos olhos. A política 
económica nacional não consegue ser tão eficiente como já foi” (p. 28). 
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consegue atingir níveis de crescimento suficientes para convergir com a média europeia 

e, por outro, o grau de controlo político sobre opções de política económica – que 

poderiam ainda que indirectamente condicionar positivamente as variáveis 

macroeconómicas – tem vindo a reduzir-se quer por opção quer por problemas de 

insuficiências competitivas estruturais. Este é um ciclo vicioso do qual é difícil sair, 

nomeadamente no contexto europeu actual. Este é um primeiro argumento que resulta 

da análise efectuada neste capítulo: a alteração de paradigma económico-institucional 

tem consequências negativas sobre a evolução das variáveis macroeconómicas chave 

(emprego, desemprego, crescimento económico, demografia, salários) e reduz 

significativamente o grau de controlo político do sistema de segurança social. Uma vez 

que estes aspectos não são explicitamente reconhecidos pelos responsáveis pelo sistema 

somos levados a sugerir que sofrem da “ilusão política da sustentabilidade” do sistema.  

Estas duas consequências (auto-reforçantes) diminuem objectivamente o grau de 

controlo sobre o mecanismo das opções de políticas públicas e conduzem ao que se 

designa neste trabalho por “ilusão política da sustentabilidade” do sistema de pensões 

(ver Figura 3). 

 

Figura 3 - A alteração de paradigma e o grau de controlo político  
  do sistema de pensões português 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Em síntese, as condições contextuais de natureza económicas, políticas e sociais em que 

vivemos actualmente são estruturalmente diferentes daquelas que serviram de 

enquadramento ao desenvolvimento do sistema de pensões assente no modelo de 

repartição. Esta alteração de paradigma económico-institucional tem consequências 

directas sobre a viabilidade do sistema no que concerne à evolução das variáveis 

económicas e sociais e, simultaneamente, na diminuição do grau de controlo político do 

sistema, conduzindo à ilusão política da sustentabilidade8. Como consequência, a 

análise e as soluções que se possam sugerir no sentido de contribuírem para a 

sustentabilidade do sistema deverão ser sempre realizadas tendo presente estes factos, 

nomeadamente considerando a hipótese de que os responsáveis políticos sofrem da 

ilusão política da sustentabilidade do sistema (ver figura 4). Sob os atributos do 

paradigma inicial decorre um grau de controlo mais elevado quer das opções políticas 

quer das possibilidades de parametrização do sistema, isto é, foi possível durante a 

vigência do contexto económico-institucional inicial fazer-se uma gestão política e 

técnica eficaz do sistema. Contudo, a alteração de paradigma conduz-nos a uma situação 

de ilusão política da sustentabilidade decorrente de, por um lado, opções políticas mais 

reduzidas e, por outro lado, o grau de controlo dessas opções também se reduziu 

substancialmente. As dinâmicas que consubstanciam o paradigma económico-

institucional actual têm vindo a diminuir fortemente as opções e a eficácia das decisões 

políticas dos países que têm consequências directas no nível do grau de controlo sobre 

as variáveis chave do sistema. Os capítulos seguintes fornecerão indícios que a 

parametrização do sistema está igualmente próxima dos seus limites técnicos, 

conduzindo-nos à ilusão técnica do sistema.  Como consequência, as propostas 

susceptíveis de conferir níveis acrescidos de sustentabilidade ao sistema terão que levar 

em linha de conta esta realidade e serão discutidas no último capítulo, permitindo dessa 

forma o preenchimento dos quadrantes em falta na Figura 4. 

Esta possibilidade coloca um nível de pressão elevado sobre a sustentabilidade do 

sistema de pensões e é tanto mais grave quanto a sua superação obrigaria ao 

reconhecimento dessa possibilidade, o que se duvida que algum político em algum 

momento tenha condições de reconhecer. 

                                                 
8 À ilusão política da sustentabilidade será somada nos capítulos seguintes a ilusão técnica da 

sustentabilidade e que nos conduz a uma situação de elevada fragilidade que se irá designar por 
insustentabilidade sistémica do sistema.  
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Figura 4 - A alteração de paradigma e a redução do grau de controlo político:  
uma síntese 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Introdução 

Desde sempre, mas principalmente nos tempos que correm, que os mecanismos de 

protecção social têm assumido um papel de relevo e extrema importância no bem-estar 

das populações e no desenvolvimento dos países. Estes promovem sobretudo o 

desenvolvimento social, mas também  o desenvolvimento económico, num processo 

não isento de algumas contradições e contendas. 

Se por um lado o bem-estar social e a satisfação das necessidades básicas, enquanto 

direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa, impõem ao Estado a 

obrigação de protecção social, por outro lado, o agente económico Estado tem de, na 

defesa dos próprios interesses nacionais, subordinar as despesas e receitas com a 

protecção social à política económica, no seu todo. Essa articulação nem sempre é fácil, 

particularmente em épocas de crise económica. 

Actualmente, sempre que se trata o tema da Segurança Social é inevitável a referência à 

difícil situação financeira que este sistema atravessa. O acentuado envelhecimento da 

população e o aumento da esperança média de vida são causas apontadas para a 

evolução negativa da situação financeira do sistema, bem como o fraco crescimento 

económico dos países europeus, o que tem vindo a influenciar de forma negativa a 

sustentabilidade financeira do sistema. 

Com efeito, o envelhecimento da população e o aumento da esperança média de vida 

após a reforma contribuíram muito para o agravamento da despesa futura de um sistema 

baseado num "contrato" entre três gerações: a geração activa, que financia as pensões da 

geração aposentada, na esperança de que a futura geração trabalhadora financie a sua. A 

cada vez mais tardia entrada no mercado de trabalho, com a consequente redução do 

período de vida activa e da carreira contributiva, é um terceiro elemento a ter em 

consideração. Em suma, caminha-se para a situação paradoxal em que um número 

decrescente de activos com carreiras contributivas mais curtas se verão obrigados a 

financiar as pensões mais elevadas de um número crescente de reformados, durante 

períodos mais longos.  

É, pois, de fácil entendimento e compreensão o aparecimento desta preocupação 

acrescida com as pensões e facilmente encontramos uma justificação para este facto: o 

valor das pensões corresponde a mais de metade dos gastos com prestações e afectam 
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milhões de pessoas que delas dependem, quase exclusivamente, para sobreviver. Assim, 

não é possível actuar eficazmente sobre o sistema sem alterar as pensões, o que não é 

fácil, pois as mudanças têm que ser objecto da mais cuidadosa ponderação de modo a 

não prejudicar o indispensável equilíbrio entre os diversos factores em causa.   

O sistema de pensões em Portugal assenta, essencialmente, em duas modalidades de 

protecção social: o Sistema de Solidariedade e Segurança Social, dirigido pelo Centro 

Nacional de Pensões, que consiste num regime geral obrigatório para todos os 

trabalhadores dependentes do sector privado bem como para todos os trabalhadores 

independentes; e o Sistema de Protecção Social da Função Pública, representado pela 

Caixa Geral de Aposentações (CGA), que consiste num regime especial que integra 

todos os funcionários públicos, forças militares e forças de segurança integradas no 

sector público. Apesar da diferente evolução dos vários regimes, a partir de 2006, 

começou a visualizar-se uma convergência entre os sistemas na tentativa de resolução 

de alguns problemas existentes até então, principalmente a nível financeiro. 

Este segundo capítulo tem como principal objectivo apresentar o sistema de protecção 

social Português. Pretende-se clarificar as origens e a evolução histórica assim como 

explicitar a classificação dos sistemas de pensões quanto ao modo de financiamento, 

distinguindo-se os sistemas de repartição dos sistemas de capitalização e a análise das 

variáveis condicionadoras do sistema. 

 

2.1. Origens do Modelo de Segurança Social 

O risco social é a ocorrência de um qualquer acontecimento gerador de efeitos 

prejudiciais para o indivíduo, e consequentemente na sua situação económica, visto que 

ficaram inaptos temporariamente ou para sempre de gerar rendimentos para satisfazer as 

suas necessidades. Estes são compostos por várias eventualidades como o desemprego, 

doença, acidentes de trabalho, pensão de velhice, pensão de invalidez e muitos outros. 

Para fazer face a estes riscos sociais surge então o conceito de Segurança Social. Este 

remonta ao início da revolução industrial no século XVIII e a sua evolução pelo mundo 

a partir do século XIX. Na verdade estávamos a assistir a uma alteração de paradigma 

socioeconómico, onde se levantava a necessidade cada vez maior de responder às 

exigências de uma sociedade em evolução. Com o contínuo desenvolvimento e 
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expansão das indústrias e da própria sociedade, os riscos sociais acentuaram-se, 

aumentando a necessidade de segurança. 

Assim, surge, o sistema de seguros sociais criado por Bismarck numa primeira fase 

tendo este conceito evoluído rapidamente durante a II Guerra Mundial tendo-se iniciado 

um período de consolidação da protecção social, tornando o conceito mais abrangente, 

incluindo outras eventualidades. Este alargamento ficou conhecido pelo modelo de 

Beveridge. O relatório de Beveridge, datado de 12 de Novembro de 1942, apresentou 

propostas que foram definidas como o “Projecto para a Segurança Social”. Os 

consensos suscitados em torno destas propostas na opinião pública portuguesa 

determinaram a sua rápida execução.  

A extraordinária difusão que, mesmo fora de Inglaterra, se deu ao relatório de 

Beveridge, e o exemplo da obra legislativa britânica nele inspirada, constituíram um 

estímulo para todos os países civilizados. Foram poucos os países que, nos anos 

seguintes, não reformularam a sua legislação da Segurança Social seguindo o modelo  

adoptado por Inglaterra, apesar de poucos países terem adoptado reformas de similar 

amplitude e profundidade. 

A crescente aproximação entre os dois modelos após a II Guerra Mundial, possibilitou 

fazer face às crescentes exigências duma sociedade, que se encontrava numa fase de 

crescimento económico bastante acentuado, tornando possível durante cerca de duas 

décadas a construção de um modelo misto de protecção social público, a que damos o 

nome de Segurança Social. 

Actualmente, quando falamos em Segurança Social pública, estamos a incluir toda uma 

série de mecanismos de protecção pública de riscos sociais, que vão do sistema de saúde 

ao sistema de assistência social, passando pelo subsídio de desemprego e pelo sistema 

de reformas sociais, entre outros (Matias, 1999). 

A Segurança Social pública vem então colmatar as falhas de mercado, das famílias e das 

sociedades na protecção contra os riscos sociais e insegurança económica. No fundo 

proporciona educação a todos, regula o mercado de trabalho e o emprego, através de um 

sistema que esteja à altura de todos os riscos baseado na solidariedade intergeracional e 

que garanta a substituição de rendimento na ocorrência de eventuais riscos sociais. 

A fim de assegurar a assistência a estes mesmos riscos aos indivíduos, foi criado um 

modelo a que se pode chamar de contrato social, onde está implícito o conceito de 
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cidadania, assumindo esta uma dimensão explícita de bem-estar e o papel do Estado ao 

assegurar aos cidadãos a Segurança Social pública baseada no conceito de garantia de 

recursos aos indivíduos. 

Este modelo de Segurança Social público a que chamamos de contrato social, veio 

permitir a aplicação da técnica actuarial de redistribuição e é sustentada por um sistema 

de repartição (conceito explicado mais à frente), onde existe um compromisso entre 

gerações, ou seja, são as contribuições actuais dos beneficiários actuais que pagam na 

totalidade as pensões atribuídas aos inactivos. Efectivamente um sistema de repartição 

permite transferências intergeracionais e repartição de riscos que podem trazer 

melhorias de bem-estar. Entenda-se por transferências intergeracionais, a transferência 

de recursos entre gerações. 

 

2.2. Principais Marcos Históricos do Modelo de 
Segurança Social do Sistema de Pensões em 
Portugal 

A reforma do sistema da segurança social em Portugal, como em todo o mundo, é 

actualmente um dos temas de maior urgência a ser tratado pelos governos. 

Indubitavelmente, o debate sobre as reformas é originada pelos sistemáticos e vultuosos 

deficits enfrentados pela maioria dos sistemas geridos pelo governo. Nas últimas 

décadas, em especial, a partir de meados da década de 80, a crise da Segurança Social, 

coloca em causa o próprio bem-estar social e levanta a questão se o nível de protecção 

social alcançado pelos países está a prejudicar o crescimento económico mundial, dado 

que se pensava ter ultrapassado o nível óptimo. 

Nesta secção apresentam-se os principais marcos históricos do modelo de segurança 

social e as principais reformas que foram feitas no sistema de pensões em Portugal. 

 

2.2.1. De 1498 a 1973 

No passado da protecção social identificam-se normalmente três períodos: o período da 

assistência social, o período da previdência social e o período da segurança social. 
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O período da assistência social caracteriza-se pela actuação das Misericórdias, 

movimento cuja criação remonta ao ano de 1498, o qual teve uma significativa 

expansão até ao século XIX. A extinção das ordens religiosas e o início do processo de 

industrialização advenientes vieram enfraquecer completamente esse modelo de 

assistência, vendo-se o Estado forçado a tomar medidas no âmbito da protecção social, 

nomeadamente através da criação de asilos. Deve, no entanto, salientar-se que o 

problema ficou longe de se poder considerar minimamente resolvido. 

Sobejamente comprovada a falta de resposta da assistência social às necessidades da 

população, procurou-se uma reformulação da mesma, com a passagem à denominada 

previdência social. Esta estava assente nos Montepios e no Mutualismo, e visava a 

prestação de auxílio aos associados com dificuldades. No entanto, e mais uma vez, a 

fraca remuneração dos trabalhadores e a falta de compreensão das vantagens inerentes à 

existência de um  sistema de previdência social comprometeram o alcance da iniciativa: 

os objectivos foram alcançados apenas de forma medíocre, o que obrigou a medidas de 

outra ordem. 

Em 1911 surgia o primeiro regime de Segurança Social (Constituição Política da 

República Portuguesa, de Agosto de 1911) assente numa concepção assistencialista do 

direito à Segurança Social. Já em 1913 era instituída a responsabilidade patronal por 

acidentes de trabalho (Lei n.º 83, de 24 de julho de 1913).  

A 1 de Maio de 1929 foi criada a Caixa Geral de Aposentações (CGA), definida como 

instituição de previdência do funcionalismo público com a missão de gerir o regime de 

Segurança Social público em matéria de pensões de aposentação. Cinco anos mais tarde, 

foi criado o Montepio dos Servidores do Estado (MSE) com o objectivo de garantir o 

pagamento das pensões de sobrevivência aos herdeiros. Unidas, a CGA e o MSE 

formavam a Caixa Nacional de Previdência (CNP), instituição esta anexa à Caixa Geral 

de Depósitos, Crédito Previdência (CGD) sujeita à sua administração. 

A existência em Portugal de um sistema de previdência social minimamente organizado 

remonta a 1935, ano em que foi publicado o Estatuto Geral da previdência (Lei n.º 

1884, de 16 de Março de 1935). Este Estatuto veio conferir protecção social obrigatória 

aos trabalhadores por conta de outrem da indústria, comércio e serviços, assim como a 

atribuição de benefícios em caso de reforma por idade, invalidez, desemprego, doença e 

maternidade. Estes seguros eram administrados por instituições autónomas de 
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previdência: Caixas Sindicais de Previdência, da iniciativa de 24 organismos  

corporativos; e Caixas de Reforma ou Previdência, relativas aos trabalhadores não 

abrangidos por convenções colectivas. O seguro social então criado era de âmbito 

pessoal, restrito a determinados grupos socioprofissionais e o seu âmbito material não 

ultrapassava a cobertura nas eventualidades de invalidez, velhice, morte e doença.  

Em 1936 foi criado o regime dos acidentes de trabalho e doenças profissionais (Lei n.º 

1942, de 27 de julho de 1936). A 29 de Julho de 1940, o Decreto – Lei n º 30710 institui 

a obrigatoriedade de seguro para os meios rurais através das Casas do Povo. Entretanto 

generalizava-se o seguro social aos trabalhadores da indústria e dos serviços (Decreto – 

Lei n º 32674, de 20 de Fevereiro de 1943). 

Em 1962, o sistema de previdência social viria a ser objecto de uma reforma com a 

publicação da Lei de Bases da Previdência (Lei n.º 2115, de 18 de Janeiro) procedendo 

ao alargamento da cobertura material dos trabalhadores por conta de outrem, 

materializado num maior número de benefícios – pensão por invalidez e prestações 

sociais – mas também à criação de diferentes tipos de instituições, de acordo com a 

actividade económica do beneficiário (Caixas Sindicais de Previdência da indústria, 

comércio e serviços, Casas do Povo para a agricultura e Casas dos Pescadores para a 

pesca). O sistema então vigente denotava ainda muitas limitações já que apenas 20 % 

dos trabalhadores da Agricultura e cerca de 70 % dos trabalhadores dos outros sectores 

se encontravam protegidos face à ocorrência de um conjunto limitado de 

eventualidades. 

Em 1963 foi aprovado o Regulamento Geral das Caixas Sindicais de Previdência, sendo 

em 1965, aprovado o Regulamento Geral das Caixas de Reforma ou Previdência, assim 

como o regime de acidentes de trabalho e doenças profissionais (Lei n.º 2127, de 03 de 

Agosto de 1965). Já em 1969, é reorganizado o regime de previdência rural (Lei n.º 

2144, de 29 de Maio de 1969) e a protecção dos trabalhadores agrícolas seria também 

profundamente revista (Decreto – Lei n º 49216, de 30 de Agosto). Passado um ano, foi 

criado o Regime Transitório dos Rurais. 

  

2.2.2. De 1974 à Actualidade 

Em 1974, na sequência da instauração do regime democrático em Portugal e num 

contexto propício a um maior intervencionismo do Estado na economia, capaz de 
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satisfazer as aspirações da população por uma melhor protecção social, teria início a 

discussão da possibilidade quer da atribuição de prestações de natureza não contributiva 

como por exemplo a pensão social de velhice e invalidez, quer o alargamento do âmbito 

de cobertura material com a criação do subsídio de desemprego para além do âmbito da 

cobertura pessoal. Mas só em 1976, foi consagrado constitucionalmente o direito à 

Segurança Social, cuja concepção foi acolhida na Constituição da República Portuguesa 

de forma ampla e aberta.  

Em 1977, foi criada a protecção em caso de desemprego, cujo subsídio era concedido 

sob condição de prova de falta de recursos, numa lógica pura de assistência social. Em 

1980, foi instituído o regime não contributivo de protecção social (Decreto – Lei n.º 

160/80, de 27 de Maio), destinado apenas aos cidadãos economicamente mais 

desfavorecidos. Para além da pensão social, o campo de cobertura material incluía 

apenas cinco prestações familiares.  

Em 1984, foi aprovada a Lei de Bases do Sistema de Segurança Social (Lei n.º 28/84, 

de 14 de Agosto) que define o sistema de Segurança Social e os seus princípios: 

universalidade, unidade, igualdade, eficácia, igualdade, eficácia, descentralização, 

garantia judiciária, solidariedade e participação. Por se considerar esta Lei importante 

para o sistema de pensões português a mesma será alvo de um estudo mais aprofundado 

na secção seguinte. 

Em 1986, criou-se a taxa social única e integraram-se os trabalhadores agrícolas no 

regime geral, tendo os pensionistas do regime especial da Segurança Social das 

actividades agrícolas passado a constituir um grupo fechado. Já em 1988, criou-se o 

regime de pensão unificada. 

 Em 1989, foi reformulado o regime de protecção social no desemprego, tendo passado 

a idade a constituir critério definidor do período de concessão da prestação. No mesmo 

ano regulamentou-se a protecção social complementar e ainda na mesma década 

tomaram-se medidas de apoio ao emprego, com isenções contributivas para jovens e 

reduções contributivas para deficientes. 

No princípio da década de noventa, reformulou-se o enquadramento jurídico dos fundos 

de pensões, instituiu-se o regime de pré-reforma, criou-se o sistema de verificação de 

incapacidades temporárias (SVIT) e foi aprovado o Código das Mutualidades. Em 1993, 

a CGA absorveu o MSE e autonomizou-se financeira e administrativamente da CGD, 
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havendo uma reformulação das pensões de invalidez e velhice do regime geral, 

introduzindo-se a igualdade entre os regimes da Segurança Social e Caixa Geral de 

Aposentações para a idade de reforma, alterando-se o método de cálculo das pensões e 

ampliando-se os prazos de garantia. Foi também criado o complemento social, sem base 

contributiva. Já em 1994, a taxa contributiva foi fixada nos 34,75%. 

Em 1995, foi reforçado o quadro sancionatório dos regimes de protecção social, 

definindo e penalizando os crimes contra a Segurança Social através do alargamento do 

campo de aplicação do regime jurídico das infracções fiscais não aduaneiras. Em 1996, 

por recomendação comunitária de 1992, foi criado o Rendimento Mínimo Garantido, 

como prestação do regime não contributivo em conjunto com um programa de inserção 

social.  

No ano 2000 foi aprovada a Lei de Bases da Segurança Social (Lei n.º 17/2000, de 08 de 

Agosto), na qual constavam as bases gerais do sistema de Solidariedade e Segurança 

Social. Devido à relevância desta Lei, a mesma será aprofundada na secção seguinte. 

A par da publicação da legislação relativa à adequação selectiva das fontes de 

financiamento (Decreto – Lei n.º 331/2001, de 20 de Dezembro) e da nova fórmula de 

cálculo das pensões (Decreto – Lei n.º 35/2002, de 19 de Fevereiro), o processo de 

regulamentação da nova Lei de Bases, conheceu outro dos seus momentos mais 

significativos com a assinatura em sede de concertação social dos acordos sobre a 

Modernização da Protecção Social e sobre a Introdução de Limites Opcionais às 

Contribuições para o Sistema de Repartição, que definiram, entre outras matérias com 

impacto financeiro directo sobre o Sistema de Solidariedade e Segurança Social, as 

condições de alteração da fórmula de cálculo das pensões. 

Em 2002, foi aprovada a terceira Lei de Bases do Sistema de  Segurança Social (Lei n.º 

32/2002 de 20 de Dezembro)  a qual entrou em vigor em 20 de Janeiro de 2003 e será 

analisada na secção seguinte. 

Em 2006, a Caixa Geral de Aposentações encerra para novas inscrições de subscritores 

passando estes a pertencer à Segurança Social. 

Em Outubro de 2006, foi assinado um acordo entre o Governo e os Parceiros Sociais para 

a reforma da Segurança Social, que deu lugar à quarta Lei de Bases da Segurança Social, 

Lei nº 4/07 de 16 de Janeiro sendo esta uma das maiores reformas do Sistema da 
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Segurança Social em matéria de financiamento e será então analisada com mais detalhe 

na secção seguinte. 

Em 2011, a taxa de contribuição da Caixa Geral de Aposentações passou de 10% para 

11%, tendo sido aplicada a contribuição extraordinária de solidariedade (CES) nas 

pensões acima dos 5000 euros e entra em vigor o novo código contributivo. Passados 

dois anos, em 2013 novas medidas foram tomadas no sentido de acelerar a convergência 

da CGA para a Segurança Social, havendo um alargamento da CES para pensões 

superiores a 1350 euros. 

Mas foi no ano de 2014 que assistimos ao aumento da idade de reforma para os 66 anos 

de idade e um novo alargamento do CES para pensões acima dos 1000 euros. Também 

neste mesmo ano são propostas várias medidas que vão de encontro à convergência da 

CGA para a Segurança Social e que estão ainda estão a ser discutidas, como por exemplo, 

o aumento da taxa de contribuição das entidades empregadoras do estado para 23,75% 

(implementada em 2015), a subida da TSU dos trabalhadores para 11,25% e a adopção de 

um factor de equilíbrio para actualização das pensões. Este factor é no fundo uma taxa de 

actualização anual das pensões em pagamento, compatível com o equilíbrio do sistema 

contributivo a médio e longo prazo. Também aqui é proposto uma alteração na fórmula de 

cálculo do factor de sustentabilidade, no qual o ano base do valor do indicador da 

esperança média de vida completa aos 65 anos passa para o ano 2000. 

 

2.3. As Grandes Reformas Implementadas no 
Sistema de Pensões em Portugal com as Leis 
de Bases 

Na presente secção apresentam-se as principais reformas aplicadas ao Sistema da 

Segurança Social de 1984 até aos dias de hoje.  

De acordo com as grandes reformas dos últimos anos, há que ter em atenção um conjunto 

de riscos inerentes às características do sistema da Segurança Social em Portugal. O 

aumento da esperança média de vida, um ano por década, irá influenciar o aumento do 

número de pensionistas de ano para ano, bem como o aumento médio dos salários no 

valor das pensões. Também o facto das carreiras contributivas dos novos pensionistas (29 

anos) serem maiores que os pensionistas anteriores (21 anos) e a perspectiva do aumento 
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das carreiras contributivas para 40 ou mais anos, levará ao agravamento das despesas com 

as pensões nas próximas décadas, dado que o valor das pensões depende do número de 

anos da careira contributiva. Para além disso, temos o aumento da esperança média de 

vida acompanhado pela diminuição da taxa de natalidade e fecundidade (1,23 filhos em 

média por mulher), o que vai diminuir a população activa que desconta, agravando assim, 

o valor de contribuições para o sistema de pensões e prestações sociais.  

Outro risco é o facto do modelo de financiamento estar assente em contribuições do 

trabalho e de já existirem níveis de tributação muito elevados, fazendo com que o possível 

aumento da carga fiscal para as empresas possa pôr em risco o modelo de competitividade 

das empresas portuguesas. Em geral esse mesmo aumento da carga fiscal será, então, 

causador de maior ineficiência económica. 

Entre 1940 e 1970, Portugal passou pelo fenómeno do “baby-boom”, ou seja, uma 

elevada taxa de natalidade que alterou as pirâmides etárias, o que gerou nos anos 

subsequentes um aumento no rácio entre a população economicamente activa e a 

população total e permitiu a construção de sistemas, actualmente deficitários, mas que em 

termos de receitas líquidas das despesas correntes eram inicialmente bastante positivas. 

Entretanto esta geração está aposentada ou em vias de estar, ao mesmo tempo que as taxas 

de crescimento da população economicamente activa caíram drasticamente, colocando 

assim alguma pressão no sistema de repartição como é o da Segurança Social. Além 

disso, a queda na taxa de mortalidade, em especial nas faixas etárias mais elevadas, 

contribui para aumentar essa mesma pressão. 

Perante esta realidade, o governo português aplicou algumas medidas para a reforma da 

Segurança social com o intuito de reforçar a coerência estrutural do sistema e a sua 

sustentabilidade, na sua tripla dimensão: social, económica e financeira, designadamente, 

através da reformulação do cálculo das pensões, da alteração do factor de 

sustentabilidade, do aumento da idade de reforma, da melhoria do índice de dependência, 

do combate à fraude e evasão e da revisão do financiamento do sistema. 

Nas últimas décadas foram aprovadas quatro Leis de Bases, 1984, 2000, 2002 e 2007, 

reforçando o papel do Estado no financiamento da Segurança Social. Estas alterações 

sofridas nos últimos anos, foram essencialmente de natureza paramétrica e restritas nas 

regras de formação das pensões. Como salienta Aguiar (2015), o sistema de pensões 

português foi-se tornando progressivamente menos generoso, ao contrariar o movimento 
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do aumento das despesas com pensões, melhorando a eficiência dos seus instrumentos. 

Na verdade, todas estas alterações visaram uma preocupação acrescida com a 

sustentabilidade financeira do sistema, descurando por vezes a equidade entre gerações, 

no sentido em que todas estas medidas tomadas, tiveram efeitos sobre as futuras pensões 

deixando para trás as pensões a pagamento dos actuais pensionistas, incidindo assim os 

custos da reforma nas gerações mais novas, exigindo-lhes o mesmo esforço contributivo, 

mas reduzindo-lhes as pensões futuras, tornando desta forma o sistema de pensões muito 

dividido e complexo em termos dos seus custos e benefícios entre gerações (Rebelo, 

2014; Aguiar, 2015). 

Por se considerar, estas últimas reformas das as Leis de Bases da Segurança Social, as 

mais significativas para o sistema, optou-se por elaborar uma análise mais profunda e 

individual de cada uma delas. 

 

2.3.1. Lei de Bases da Segurança Social de 1984 

Foi no ano de 1984 que se viu aprovada a primeira Lei de Bases da Segurança Social com 

o objectivo de proteger os trabalhadores nas eventualidades de desemprego, morte e 

situações de carência económica. Com esta nova lei, o sistema de Segurança Social sofreu 

alterações estruturantes onde se integrou o sistema num regime unitário e da pensão 

unificada para todos os trabalhadores activos dos dois sistemas existentes em Portugal, a 

Segurança Social e o sistema de pensões da função pública. Estabeleceu-se o regime 

geral, que abrangia trabalhadores por conta de outrem e independentes, e o regime não 

contributivo. Esta mesma lei definiu as instituições de Segurança Social (Instituto de 

Gestão Financeira da Segurança Social, Centro Nacional de Pensões, Departamento de 

Relações internacionais da Segurança Social, Centro de Protecção Contra os Riscos 

Profissionais e os Centros Regionais de Segurança Social), formalizou a abertura de 

espaço para a constituição de esquemas complementares e enquadrou as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social. 

Foi também estabelecido (em matéria de financiamento do sistema) o financiamento do 

regime geral contributivo pelo Orçamento de Estado da Segurança Social tendo como 

principais receitas as contribuições dos trabalhadores e das entidades empregadoras e 

também as transferências do orçamento de estado do regime não contributivo assim como 

a maior parte da acção social. Nesta altura, no ano de 1986, observou-se a entrada em 
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vigor da taxa social única afecta aos rendimentos dos trabalhadores e entidades 

empregadoras. 

2.3.2. Lei de Bases da Segurança Social de 2000 

A lei de bases da Segurança Social de 2000 veio introduzir conceitos inovadores 

definindo como objectivos fundamentais do processo de reforma: a melhoria dos níveis de 

protecção social com um reforço maior da protecção para os mais necessitados numa 

aplicação do princípio da diferenciação positiva assim como, a garantia de 

sustentabilidade financeira do sistema público de Segurança Social promovendo uma 

maior eficácia do sistema e maior eficiência na sua gestão. Para tal, as grandes reformas 

foram essencialmente efectuadas sobre o regime de financiamento da Segurança Social. 

O Sistema de Solidariedade e Segurança Social passou a estar subdividido em três 

subsistemas: o Subsistema de Protecção Social de Cidadania, o Subsistema Previdencial e 

o Subsistema de Protecção à Família. 

 O Subsistema de Protecção Social de Cidadania, visando promover o bem-estar e a 

coesão social, previa a atribuição, de acordo com determinadas regras, de um rendimento 

mínimo garantido, de pensões sociais e de complementos sociais. 

O Subsistema Previdencial tinha como objectivo a compensação pela perda ou redução 

dos rendimentos profissionais, quando ocorressem casos de doença, maternidade, 

paternidade e adopção, desemprego, acidentes de trabalho e doenças profissionais, 

invalidez, velhice e morte, encontrando-se abrangidos por este subsistema os 

trabalhadores por conta de outrem, os independentes e os que optassem por efectuar a sua 

inscrição e respectivo pagamento. O Subsistema de Protecção à Família visava garantir a 

compensação por encargos familiares acrescidos. 

O Sistema da Segurança Social passou assim a combinar diferentes formas de 

financiamento, em função da natureza das eventualidades e do regime em questão, 

podendo o seu financiamento ser tripartido (quotizações dos trabalhadores, das entidades 

empregadoras e receitas fiscais), bipartido (quotizações dos trabalhadores e das entidades 

patronais), ou exclusivamente estatal (transferências do Orçamento de Estado). 
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2.3.3. Lei de Bases da Segurança Social de 2002 

Esta terceira Lei de Bases introduziu algumas alterações à anterior sendo as mesmas de 

carácter mais estrutural,  mas também algumas paramétricas. Muitas dessas alterações não 

chegaram a ser regulamentadas e outras foram posteriormente retiradas com a aprovação 

da Lei de Bases da Segurança Social de 2007. 

Relativamente às alterações de carácter estrutural, modificou-se a arquitectura do sistema 

da Segurança Social passando este a ser composto pelo sistema público (subsistema 

previdencial, de solidariedade e de protecção familiar), pelo sistema de acção social e 

pelo sistema complementar; consagrou-se o princípio da universalidade da Segurança 

Social; passou a prever-se legalmente uma nova eventualidade, a incapacidade absoluta 

e definitiva; passou a considerar-se as pensões parciais em acumulação com prestações 

de trabalho a tempo parcial; houve um reforço do princípio da diferencialidade social; 

passou a haver um maior apoio à maternidade e criação de medidas que facilitem a 

assistência a filhos menores; houve um reforço da rede de serviços e equipamentos 

subvencionados estimulando as respostas através do apoio domiciliário; introduziu-se 

um sistema de patamares para efeitos de contribuições e pensões, com opção acima de 

certos limites por sistemas de capitalização pública, privada ou mutualista; e por último 

criaram-se mecanismos de regulação, supervisão providencial e fiscalização dos 

regimes complementares de pensões. 

No domínio do financiamento da Segurança Social, adoptou-se uma medida que visou 

concretizar o princípio da adequação selectiva, explicitando as diversas fontes de receitas 

do sistema e afectando-as às respectivas despesas de protecção social. 

No âmbito paramétrico, novas medidas legislativas foram tomadas na protecção social das 

eventualidades de invalidez e velhice, tais como, a definição de novas regras de cálculo 

para as pensões atribuídas nestas eventualidades, a qual surge na sequência da Lei 

17/2000 de 8 de Agosto, e que previa que o cálculo destas pensões tivesse por base, de 

modo gradual e progressivo, os rendimentos de trabalho, revalorizados, de toda a carreira 

contributiva reforçando desta forma a contributividade, penalizando a gestão de carreiras 

contributivas e beneficiando mais os trabalhadores com salários mais baixos ao garantir 

uma melhor relação entre a média salarial e a pensão a receber. A actualização das 

remunerações passou a depender não apenas da inflação, mas também da evolução dos 
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níveis salariais. Foram ainda aplicadas taxas regressivas de formação da pensão em 

função de diferentes escalões de remunerações. 

Outras medidas tomadas foram: a convergência gradual das pensões mínimas para o 

salario mínimo nacional, em função da carreira contributiva do trabalhador e criação de 

um complemento a atribuir aos pensionistas com mais de 75 anos de idade cujos 

rendimentos fossem inferiores ao salario mínimo nacional. 

Rodrigues e Silva (2005) criticam a fórmula de cálculo das pensões, pela sua grande 

complexidade (causando atrasos nos processamentos administrativos) e falta de 

transparência (gerando um sentimento de desconfiança social), por suscitar a criação de 

potenciais injustiças, bem como efeitos imprevisíveis (dificuldade em determinar se a 

alteração de fórmula de cálculo contribuirá ou não para assegurar a sustentabilidade 

financeira de longo prazo do sistema) e efeitos perversos e por permitir comportamentos 

estratégicos. Os autores não defendiam que o balanço da alteração da fórmula de cálculo 

seja negativo, no entanto devido à sua natureza e à dificuldade de previsão da forma de 

distribuição do número de anos de contribuições, seria impossível ter a certeza de que o 

balanço seria positivo, havendo, no entanto “uma razoável probabilidade dele ser 

negativo”. 

 

2.3.4. Lei de Bases da Segurança Social de 2007 

Em Outubro de 2006, foi assinado um acordo entre o Governo e os Parceiros Sociais para 

a reforma da Segurança Social e que deu lugar à quarta Lei de Bases da Segurança Social 

(Lei nº4/07 de 16 de Janeiro). Não se tratando de uma reforma de carácter estrutural, mas 

sim de uma reforma de carácter paramétrico, esta lei introduziu medidas muito relevantes 

e de grande impacto no sistema da Segurança Social tais como a introdução do factor de 

sustentabilidade, a alteração da fórmula de cálculo das pensões e a inalteração das 

pensões a pagamento, apesar de não se ter modificado o modelo de financiamento, 

mantendo-se o domínio das responsabilidades com pensões no papel do Estado. De 

acordo com Aguiar (2015), mantiveram-se os elevados riscos político, financeiro, 

económico e social associados a esta escolha política, tendo em conta que não foi 

fortalecida a repartição de responsabilidades entre os trabalhadores, as empresas e o 

Estado no financiamento das pensões do sistema. Segundo a autora, a referida adequação 
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das pensões passava precisamente pela partilha de risco e responsabilidades entre os 

participantes do sistema. 

Salienta-se ainda o facto de esta lei não ter alterado o modelo no que diz respeito à relação 

entre contribuições efectuadas e benefícios obtidos, ao ter mantido a regra segundo a qual 

a pensão é calculada em função do número de anos de carreira contributiva e não em 

relação às contribuições acumuladas ao longo da vida activa. Na verdade, as medidas de 

reforma de 2007, recaíram sobre as gerações mais próximas da reforma as quais (viram as 

suas expectativas frustradas) e sobre as gerações mais novas que, como referido 

anteriormente, apesar do mesmo esforço contributivo, terão no futuro um benefício 

menor. No fundo, as mesmas vieram desagravar a insustentabilidade financeira, reduzir 

substancialmente as taxas de substituição das gerações mais novas e agravar a injustiça 

intergeracional. 

Apresentam-se seguidamente as principais medidas de reforma de 2007: 

 

1) Introdução do factor de sustentabilidade 

 A introdução do factor de sustentabilidade nas fórmulas de cálculo da pensão teve como 

objectivo ajustar o sistema da Segurança Social à problemática do envelhecimento da 

população. Este é um factor de ponderação introduzido no cálculo das novas pensões, e 

que evolui em função da evolução da esperança média de vida actual e à data da reforma. 

Ajustando o sistema à evolução demográfica e permitindo que os futuros beneficiários de 

pensões se encontrem em igualdade relativa com os actuais pensionistas recebendo os 

recursos a que têm direito de modo ajustado ao maior número de anos em que 

previsivelmente deles beneficiarão, garantindo-se assim uma neutralidade financeira do 

sistema. No fundo, o factor de sustentabilidade não é mais do que o rácio entre o valor do 

indicador esperança média de vida completa aos 65 anos no ano base de 2006, e o valor 

desse mesmo indicador no ano anterior ao da reforma do trabalhador. Assim cada 

trabalhador teria uma maior margem de opção, podendo antecipar os efeitos previsíveis 

do factor de sustentabilidade, de forma a equilibrar, face à actualidade, a relação entre os 

anos de trabalho e os de pensão e podendo também optar por trabalhar mais anos adiando 

a reforma. Contudo, este factor foi ajustando anualmente a idade de reforma sem ter sido 

alterada a idade legal da reforma (65 anos). 
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Em que, 

• ������� – Esperança média de vida aos 65 anos em 2006; 

• ������ – Esperança média de vida aos 65 anos verificada no ano anterior ao do 

início da pensão. 

 

Embora a introdução do factor de sustentabilidade tenha tido um impacto positivo na 

redução da despesa da Segurança Social e na sustentabilidade financeira do sistema a 

curto prazo, não resolveu o problema a médio e longo prazo, ficando adiada mais uma vez 

a aplicação de medidas que confiram sustentabilidade financeira ao sistema a médio e 

longo prazo. Outro efeito importante a salientar com a introdução do factor de 

sustentabilidade é o facto de se terem agravado as desigualdades sociais, visto não se  

terem protegido as pensões mais baixas devido ao impacto que esta iria ter com o 

aumento da esperança média de vida à data da reforma (Aguiar, 2014). 

Para Meneu et al. (2013), o factor de sustentabilidade é um instrumento que segue a 

tendência observada nas reformas recentes dos sistemas de pensões da UE face ao 

envelhecimento demográfico. Uma das vantagens deste instrumento traduz-se no facto de 

este ser um mecanismo automático de ajustamento, diminuindo o risco político na tomada 

de decisões e ajudando o sistema a fazer face aos riscos demográfico e económico, 

exógenos ao próprio sistema, fazendo no entanto recair o ajustamento apenas sobre os 

novos pensionistas, pelo que se prevê um forte efeito individual, como é o caso português 

em que o ajustamento faz-se directamente na pensão inicial. 

 

2) Alteração da fórmula de cálculo das pensões 

Outra medida tomada pelo Governo com esta lei é a aplicação de uma nova fórmula de 

cálculo das pensões, com o objectivo de reforçar a contributividade, visto ter-se 

introduzido no cálculo, as remunerações de toda a carreira contributiva, penalizando 

assim, a gestão de carreiras contributivas. Esta medida vem assim beneficiar os 

trabalhadores com salários mais baixos, garantindo uma melhor relação entre a média 
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salarial e a pensão a receber. Para tal foi introduzido um regime transitório sendo as 

pensões calculadas segundo dois métodos: o método designado por método antigo (P1) e 

o método designado por método novo (P2), consoante se trate do cálculo de pensão entre 

1994 e 2001 em que a referência do cálculo é baseada nos dez melhores anos dos últimos 

quinze anos de carreira ou no cálculo de pensão a partir de 2002 em que a referência é 

baseada em toda a carreira contributiva, respectivamente. Esta medida tinha como 

objectivo proteger as pensões dos trabalhadores inscritos antes de 2001, principalmente os 

que se encontravam próximos da reforma. 

Mas a definição de um período transitório amplo, durante o qual, seria garantido a 

atribuição do montante de pensão mais favorável que resultasse da aplicação da antiga 

fórmula de cálculo ou da nova fórmula de cálculo, traduziu-se num acréscimo de despesa 

para o sistema, neutralizando, assim, o impacto positivo na Segurança Social que se 

esperava com a entrada em vigor destas novas regras.  

Assim, antecipando os efeitos da nova fórmula de cálculo das pensões, para que mais 

rapidamente se pudessem sentir os benefícios da maior justiça e melhoria dos 

comportamentos contributivos que tal fórmula induzia, o governo propôs que a pensão 

dos novos pensionistas fosse calculada, a partir de 2007, de modo proporcional aos 

períodos da carreira cumpridos na vigência de cada uma das regras de cálculo da pensão. 

A nova pensão resultaria, assim, da pensão calculada pela aplicação da antiga fórmula de 

cálculo (baseada no cálculo da pensão nos melhores dez dos últimos quinze anos da 

carreira), ponderada pelo número de anos de carreira contributiva registada até 31 de 

Dezembro de 2001, e da pensão calculada com base em toda a carreira contributiva que 

seria ponderada pelo número de anos de descontos desde 1 de Janeiro de 2002, como se 

pode constatar na fórmula abaixo indicada. 

 

���
���� =	 �����

	

�������
	

�

�                                  [2] 

 

Onde, 

• ���
����– Valor da primeira pensão de velhice com início até 31 de Dezembro de 

2016, calculada pelo método misto no momento “t”; 
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• ��� – Valor da primeira pensão de velhice, calculada pelo método antigo no 

momento “t”; 

• ��� – Valor da primeira pensão de velhice, calculada pelo método novo no 

momento “t”; 

• ������ – Número de anos da carreira contributiva com registo de remunerações 

relevantes para os efeitos da taxa de formação da pensão completados até 31 de 

Dezembro de 2006; 

• �����  – Número de anos da carreira contributiva com registo de remunerações 

relevantes para os efeitos da taxa de formação da pensão completados a partir de 

1 de Janeiro de 2007; 

• � – Número de anos da carreira contributiva com registo de remunerações 

relevantes para os efeitos da taxa de formação da pensão total. 

 

3) Novo indexante para as prestações sociais e definição de uma regra para a 

actualização anual das pensões 

A actualização do Salário Mínimo Nacional nos anos mais recentes foi condicionada pelo 

impacto que produzia na evolução da despesa com as prestações sociais. Para que este 

referencial mínimo voltasse a constituir-se como um verdadeiro instrumento de regulação 

das relações laborais, o governo, ainda no âmbito da reformulação do cálculo das pensões, 

propôs a sua substituição como referencial de actualização e cálculo das prestações 

sociais por um novo Indexante de Apoios Sociais (IAS). Este novo indexante, à data de 

entrada em vigor, apresentaria um valor idêntico ao do Salário Mínimo Nacional, sendo 

sujeito anualmente a uma regra de actualização pré-definida e independente da 

actualização que viesse a ser aplicada ao Salário Mínimo Nacional.  

Para além de se apresentar como um novo referencial para o cálculo das prestações 

sociais, o indexante proposto, constituiria igualmente um obstáculo relativamente à qual 

seria estabelecida uma Regra de Actualização Anual das Pensões, que eliminava a 

margem de discricionariedade na decisão política de que foram alvo as actualizações de 

pensões no passado. Esta regra passaria a ser definida de acordo com a evolução da 

situação económica, assentando na definição de diferentes aumentos percentuais das 

pensões em função da evolução anual da inflação e do Produto Interno Bruto, de tal modo 
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que permitiria salvaguardar o poder de compra aos beneficiários de prestações de valor 

mais baixo. 

Segundo a opinião de alguns analistas, nomeadamente Silva e Goes (2006), estas medidas 

tiveram uma avaliação positiva na generalidade, dado que os benefícios se ajustavam  

melhor às contribuições efectuadas assim como prevenia a gestão da carreira de forma a 

maximizar a pensão nos últimos anos de trabalho. O factor de sustentabilidade era 

potencialmente injusto para os mais jovens que viram a sua pensão diminuída para um 

mesmo esforço contributivo e inconsistente com a filosofia do sistema de repartição, mas 

em contrapartida, o factor reduzira a pressão sobre o sistema. Relativamente à nova regra 

de actualização de pensões, os autores acima mencionados defendiam que esta estaria 

menos dependente da conjuntura política e mais ajustada à realidade económica, 

garantindo uma manutenção do poder de compra dos mais desfavorecidos, mas 

considerando que o plafonamento das pensões seria injusto a partir do momento em que 

se contabilizava toda a carreira contributiva. Já para Aguiar (2015), esta medida de taxas 

regressivas teria consequências negativas para a competitividade da economia portuguesa, 

dado que originaria taxas de substituição mais baixas para trabalhadores qualificados (que 

auferissem salários mais elevados e com progressão na carreira) e mantinha na fórmula de 

cálculo das pensões o número de anos de carreira sobre as contribuições acumuladas, 

levando a uma penalização na acumulação de capital humano. 

 

4) Melhoria do Índice de Dependência 

Com o intuito de promover o envelhecimento activo e melhorar o índice de dependência, 

o governo português introduziu maiores penalizações para a saída precoce do mercado de 

trabalho, ou seja, antes da idade legal de reforma. Anteriormente esta era de 4,5% ao ano 

(dependendo o valor final de algumas condicionantes associadas à carreira contributiva) 

passando para cerca de 0,6% ao mês, cerca de 6% ao ano para trabalhadores com pelo 

menos 30 anos de descontos aos 55 anos. Para as longas carreiras contributivas, a idade 

de reforma sem penalização será reduzida de um ano por cada grupo de três anos de 

carreiras acima dos 30 anos aos 55 anos de idade. Criaram-se mecanismos de bonificação 

da permanência no mercado de trabalho para os pensionistas que pudessem antecipar a 

idade de reforma sem qualquer penalização, e essa bonificação deveria ter em 

consideração o facto de o trabalhador beneficiar desta bonificação durante mais anos que 
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os pensionistas que se reformassem depois dos 65 anos, permitindo-lhes também através 

deste mecanismo uma maior amplitude de compensação do efeito do factor de 

sustentabilidade. Esta bonificação variaria entre os 0.33% e 1% por cada mês de 

permanência extraordinária no mercado de trabalho, sendo a diferenciação baseada na 

idade e carreira contributiva do beneficiário, estabelecendo-se uma bonificação máxima 

que permitiria ao pensionista beneficiar de uma taxa de substituição de 92% 

Outro aspecto a ter em conta é o problema da natalidade, o governo em funções, já deu 

um passo, ao lançar o programa de alargamento da rede de equipamentos sociais, 

aumentando em 50% as vagas em creches, sendo os níveis de oferta em Portugal ainda 

muito escassos. Mas há ainda muito para fazer relativamente a esta matéria, e uma outra 

proposta é de aumentar o período de concessão dos subsídios de maternidade e 

paternidade a partir do segundo filho, com um acréscimo adicional a partir do terceiro 

filho. Outra medida é a diferenciação da taxa social única dos trabalhadores, em função 

do número de filhos, ainda que de uma forma ligeira, sendo no início só apenas para os 

trabalhadores mais jovens. 

Segundo Silva e Goes (2006) estas medidas são positivas pela sua natureza, mas os 

incentivos propostos poderão não ser suficientes e ter um potencial efeito perverso. 

Para Murteira (2008), a reforma de 2007 do sistema de pensões português foi adoptada 

com o objectivo de promover o equilíbrio financeiro do sistema, assumindo como 

principais alterações a introdução do factor de sustentabilidade e a alteração da fórmula de 

cálculo da pensão inicial, passando a abarcar a totalidade da carreira contributiva para o 

cálculo da remuneração de referência. Seguindo a linha argumentativa da importância que 

deve ser dada à função social dos sistemas de pensões, neste trabalho fez-se uma 

avaliação crítica, concluindo que a reforma negligencia os objectivos sociais, pois uma 

vez que coloca o encargo do ajustamento exclusivamente nos reformados, pelo que tem 

um impacto negativo no bem-estar dos pensionistas e diminui a sua garantia de 

rendimento.  
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2.3.5. Alterações à Lei de Bases da Segurança Social 
de 2007 

Em três décadas foram aprovadas quatro leis de bases da Segurança Social – 1984, 2000, 

2002 e 2007 – sendo que a lei de 2007 sofreu algumas alterações nos últimos dois anos 

com impacto directo na formação de benefícios e na despesa do sistema de pensões. 

Uma das grandes alterações e, no meu entender, com maior impacto no sistema de 

pensões foi a alteração do factor de sustentabilidade em Dezembro de 2013 (entrada em 

vigor em Janeiro de 2014), com a passagem do ano de referência inicial da esperança 

média de vida para os 65 anos de 2006 para 20009. A consequência desta alteração é que 

os ganhos de esperança média de vida passaram, a partir de 2014, a retroagir a 2000, o 

que levou a um aumento na redução da pensão de cerca de 7% entre 2013 e 201410. Foi 

ainda alterada a fórmula de cálculo do factor de sustentabilidade com o objectivo de 

posicionar a idade legal de reforma nos 66 anos em 2014. Com o anterior factor de 

sustentabilidade, a idade de 66 anos seria alcançada em 2030 e a idade de 67 anos por 

volta de 2050, no entanto com esta alteração antecipa-se a idade legal de reforma aos 66 

anos para 2014 e projecta-se os 67 anos para o final da década de 20. Além disso a opção 

que era dada ao trabalhador de poder trabalhar mais anos para compensar os ganhos de 

longevidade ou reformar-se com uma redução no montante da pensão foi abolida sendo 

que a nova fórmula de cálculo do factor de sustentabilidade só será aplicada com o intuito 

de reduzir o montante da pensão no caso da reforma antecipada, retirando a liberdade de 

escolha ao trabalhador entre trabalhar mais anos e a redução do montante da pensão. 

Outras alterações que importa referir são o aumento da idade de reforma para os 66 anos 

de idade e a aceleração da convergência da Caixa Geral de Aposentações para a 

Segurança Social, nomeadamente aumentando a taxa de contribuição global da CGA para 

23,75%. 

Foi ainda proposto em 2014 e, com o intuito de entrar em vigor em 2015, a subida da taxa 

social única dos trabalhadores para 11,25%, a adopção de um factor de equilíbrio onde se 

inseriria uma taxa de actualização anual das pensões em pagamento compatível com o 

equilíbrio a longo prazo do sistema, mas as mesmas não chegaram a ser implementadas. 

                                                 
9 A nova fórmula de cálculo do factor de sustentabilidade será apresentada pormenorizadamente mais à 
frente nas condições de elegibilidade do sistema de pensões em Portugal. 
10Segundo Aguiar (2015) o factor de sustentabilidade teve um efeito de redução de 11,73% comparado 
com 2013 em que o seu efeito de redução tinha sido de 4,78%. 
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Prevê-se que o sistema de pensões português continue no futuro sujeito a reformas, 

provocando alguma incerteza aos actuais contribuintes (futuros pensionistas) quanto ao 

valor da sua pensão, bem como quanto à idade em que poderão reformar-se. Ideia 

defendida também pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério de 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social e por autores como Santos (2014), Bravo 

(2014), Aguiar (2014), Rebelo (2014), Bravo e Herce (2014), entre outros. 

No Quadro 1 apresentamos, então, um resumo das principais reformas no sistema de 

pensões em Portugal. 

Quadro 1 - Resumo das Principais Reformas no Sistema de Pensões em Portugal 

1984 
Lei de Bases do Sistema de Segurança Social (Lei n.º 28/84, de 14 
de Agosto) 

1986 Entrada em vigor da TSU 

1989 
Criação do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social 
(FEFSS) 

1993 
Igualdade entre os regimes da Segurança Social e Caixa Geral de 
Aposentações para a idade de reforma, alterando-se o método de 
cálculo das pensões e ampliando-se os prazos de garantia 

1994 Taxa contributiva fixada nos 34,75% 

2000 
Nova Lei de Bases da Segurança Social (Lei n.º 17/2000, de 08 de 
Agosto) 

2002 O cálculo da pensão tem em conta toda a carreira contributiva 

2006 
Os funcionários públicos admitidos a partir de 2006 passam a estar 
abrangidos pela segurança social, fechando a caixa geral de 
aposentações a novos subscritores 

2007 

Entra em vigor a grande reforma no sistema; introdução do factor de 
sustentabilidade; pensões passam a estar indexadas à inflação e à 
variação do PIB tanto na Segurança Social como na Caixa Geral de 
Aposentações 

2011 
Taxa de contribuição da Caixa Geral de Aposentações passa de 10% 
para 11%; aplicação da contribuição extraordinária de solidariedade 
(CES) nas pensões acima dos 5000 euros 

2013 
Novas medidas são tomadas no sentido de acelerar a convergência 
da CGA para a Segurança Social 

2014 

Aumento da idade de reforma para 66 anos de idade; aumento da 
taxa de contribuição das entidades empregadoras do estado para 
23,75%; alteração na fórmula de cálculo do factor de 
sustentabilidade onde o ano base passa a ser o ano 2000 

2015 
Adopção de um factor de equilíbrio para actualização das pensões; 
subida da TSU dos trabalhadores para 11,25% (medidas ainda em 
discussão) 

Fonte: Elaboração própria
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O gráfico 1 apresenta a linha da sustentabilidade financeira do sistema tendo em conta as 

receitas com contribuições e as prestações pagas no sistema ao longo dos últimos anos (esta 

linha foi feita pela diferença entre as Despesas e as Receitas). O objectivo é analisar o impacto 

das diferentes reformas, implementadas ao longo dos anos, na sustentabilidade do sistema. 

Observando o mesmo, verifica-se que o sistema de pensões sofre ligeiras melhorias aquando da 

aplicação das reformas mas, como se pode constatar, não são suficientes e o desequilíbrio está-

se a acentuar cada vez mais. Assim, coloca-se uma questão central: Será que o caminho a seguir 

se deverá manter nesta linha de actuação ou será que se tem que alterar? Esta é a base deste 

trabalho de investigação, sendo aprofundado nos capítulos seguintes. 

 

Gráfico 1 - Sustentabilidade financeira do sistema de pensões da Segurança Social 
 e as principais reformas implementadas ao longo dos anos (€) 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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2.4. Modelos de Financiamento do Sistema de Pensões 
da Segurança Social  

O papel do Estado em matéria de protecção social é de assegurar a assistência aos indivíduos, 

sujeitos a determinados riscos sociais, baseado num conceito de garantia de recursos aos 

mesmos. Se por um lado os indivíduos não apresentam um perfil de rendimentos de equilíbrio 

ao longo da vida para fazer face a períodos de carência, sobretudo na velhice, também há 

razões de miopia e falta de literacia financeira dos cidadãos em gerir as suas poupanças. 

A identificação do modelo de financiamento adoptado por um país, considerando a lógica dos 

princípios e das técnicas inerentes a cada um, é condição necessária para o entendimento das 

variáveis em jogo, para a fundamentação de medidas de reforma e de ajustamento. 

O modelo de financiamento de um sistema de Protecção Social público, nomeadamente no 

sistema de pensões, tem sido tema de acesos debates. Podemos encontrar diferentes modelos 

de gestão dos sistemas, tais como o modelo de repartição, o modelo de capitalização ou um 

modelo misto que engloba tanto o modelo de repartição como o de capitalização. 

 

Modelo de Repartição 

 Nos regimes de pensões geridos por um modelo de repartição, as pensões são suportadas 

pelas contribuições dos activos e dos respectivos empregadores. Este, que assume 

normalmente a designação anglo-saxónica Pay As You Go (PAYG), é predominante na 

generalidade dos países europeus e está subjacente à ideia de solidariedade entre gerações, de 

acordo com a qual as actuais gerações no activo pagam as pensões das gerações anteriores, 

esperando que, posteriormente, as gerações seguintes assumam o pagamento das suas pensões 

de reforma. Trata-se, portanto, de um sistema de transferência de rendimentos, com base num 

contrato de gerações. Este sistema compreende uma pensão pública universal, financiada por 

contribuições sobre remunerações pagas e recebidas em regime de benefício definido, ou seja, 

trata-se de um sistema financiado por repartição dos rendimentos de trabalho. Este tipo de 

financiamento corresponde a uma transferência de rendimentos da população mais jovem para 

a camada mais idosa da população (Simões, 2002). 

Santos (2010, 2014) define o sistema de repartição como sendo o pagamento efectuado pelos 

actuais contribuintes, das pensões dos actuais pensionistas na expectativa de que os futuros 

contribuintes paguem as suas pensões aquando da altura sua reforma sendo esta posição 
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também defendida por outros autores tais como Aguiar (2014, 2015), Carneiro (2013), 

Mendes (2011), Devesa (2008), Hinz (2005), Holzmann e Barr (2005), Silva (2002), Orszarg 

(1997), Teixeira (1992). 

A sustentabilidade deste modelo, em que ninguém financia com o seu esforço contributivo a 

sua própria pensão, depende da evolução de vários factores condicionantes como os factores 

económicos (crescimento económico, desemprego, produtividade do trabalho), demográficos 

(aumento da longevidade, redução da fecundidade, movimentos migratórios), fiscais (carga 

fiscal, composição do esforço fiscal), políticos (visão de curto prazo, miopia geracional, 

descontinuidade de politicas) e sociológicos (cultura, literacia financeira). A vontade de 

manter a configuração deste regime no futuro, fundamentalmente na capacidade de as 

gerações vizinhas assumirem os encargos com as pensões das gerações contribuintes 

anteriores tem, pois, demonstrado ser um problema. Um sistema de pensões assente numa 

lógica de repartição deve, ao longo da vida, evoluir no sentido de procurar garantir a sua 

sustentabilidade financeira de um modo permanente, aproximando a todo o tempo o valor das 

contribuições que recebe, do valor das prestações que paga, mas na verdade isso não está a 

acontecer.  

Esta é uma das questões mais importantes neste modelo de repartição, e a qual nos levou a 

este estudo. São vários os autores e organismos internacionais que proclamam a falência 

futura dos sistemas de pensões devido ao facto de estes assumirem um carácter de repartição. 

Nesse sentido tem vindo a propor-se alternativamente a adopção de sistemas de capitalização, 

nomeadamente Feldstein (1995) ou a implementação de regimes mistos, propostos, a título de 

exemplo por Aguiar (2014, 2015) e pelo Banco Mundial (1994). Mas Boldrin et al (1999) 

consideram que a perspectiva dos defensores dos sistemas de capitalização é bastante 

incompleta no seu diagnóstico quanto às deficiências dos sistemas PAYG. Os autores 

referidos no seu estudo, recorrendo a simulações numéricas, exploram as falhas de análise e 

mostram que invertendo a tendência das escolhas políticas, os sistemas de repartição de 

pensões públicas podem ser salvos. 

Mas também é verdade que os sistemas de pensões públicos estão condenados a tornar-se 

tornarem-se financeira e politicamente insustentáveis nos próximos quinze a vinte anos 

devido a vários factores como tendências demográficas, aumento da população idosa, 

diminuição da fecundidade, aumento das taxas de desemprego, taxas de crescimento 

económico baixas, tal como referido anteriormente. Quando os países adoptaram este sistema, 
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vivia-se o fenómeno do baby-boom reflectindo-se na taxa de crescimento da população, não 

se adivinhando alterações significativas nas estruturas populacionais e na própria economia 

do país. 

 

Modelo de Capitalização 

O Regime de Capitalização tem como característica principal o pré-financiamento do 

benefício, ou seja, o próprio trabalhador, durante a sua fase activa, produzirá um montante de 

recursos necessários para sustentar a sua pensão no futuro. Dessa forma, não existe o contrato 

implícito entre as gerações, pois é a geração actual (o próprio contribuinte) que financia a sua 

própria pensão.  

A lógica do regime capitalizado consiste no próprio trabalhador, durante a sua fase activa, 

gerar o montante de recursos necessários para suportar o custo total da sua reforma, sendo 

responsável pela mesma e pelas opções tomadas ao nível da escolha de fundos, numa lógica 

puramente individualista, ainda que sujeito à intervenção do Estado ao nível da 

regulamentação da gestão de fundos. Neste regime, os factores que mais o condicionam são as 

alterações das taxas de juros e da expectativa de vida da sociedade. O rendimento futuro dos 

fundos pode ser absorvido por aumentos da taxa de inflação inerentes à capitalização dos 

activos financeiros, pelo que a taxa de crescimento da economia é uma variável estratégica de 

maior importância para o valor da pensão futura (Santos, 2014). 

Salienta-se ainda que o papel da entidade gestora dos fundos é crucial em termos de 

rentabilidade, no sentido em que as contribuições de igual montante poderão dar origem a 

diferentes prestações. Aqui, o papel regulador do Estado é determinante no cumprimento das 

regras por parte das entidades gestoras de fundos.  

A transição para um sistema de capitalização, ainda que parcialmente, apresenta alguns 

problemas, nomeadamente no que diz respeito ao pagamento da dívida pública implícita que 

corresponde aos compromissos assumidos pelo Estado perante os actuais contribuintes e 

pensionistas, mas também comporta riscos que não devemos ignorar, como por exemplo, as 

falhas do mercado financeiro pois atendendo à evolução da taxa de inflação, enquanto num 

regime de repartição o Estado consegue a indexação de pensões, num sistema de capitalização 

não salvaguarda essa possibilidade (Santos, 2014; Carneiro, 2013; Pereira, 2000; Matias, 

1999). 
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Em conclusão, os modelos de pensões europeus baseiam-se numa multiplicidade de modelos 

e ideias, com o objectivo de gerar solidariedade entre gerações, ou seja, uma repartição 

intergeracional equilibrada. Esta definição que tem de ser objectiva, clara e transparente, de 

forma a incentivar e facilitar o debate público e político, é muito pertinente quando se estuda a 

hipótese de alterar o sistema de financiamento das pensões de um país, pois origina alterações 

profundas na arquitectura do Estado-Previdência tal como ele foi concebido e altera 

completamente o sistema de valores, equidade e justiça social. 

No Quadro 2 podemos observar uma análise comparativa entre os dois sistemas de 

financiamento mais usados na Europa e no Mundo, o de repartição e o de capitalização. 

 

Quadro 2 - Sistemas de Repartição e de Capitalização: Uma Análise Comparativa 

  Sistema de Repartição Sistema de Capitalização 

Fundamentos Demográficos Tem necessariamente que 

haver quem reparta 

Mais imune aos choques 

demográficos 

Sociais Conjunto de indivíduos 

inseridos no mercado de 

trabalho 

Mais imune às alterações sociais 

e do mercado de trabalho 

Económicos Indivíduos que auferem um 

determinado salário 

Taxa de inflação; taxa de juro 

Princípios 

Construtivos 

Sistema composto por uma pensão universal 

financiada por contribuições sobre 

remunerações pagas e recebidas em regime de 

benefício definido. Paga-se à medida que se 

recebe 

Acumulação das contribuições 

individuais e patronais recebidas 

ao longo da vida activa, 

acrescidas de juros compostos 

para satisfação dos encargos 

futuros com pensões de reforma 

Valores Solidariedade inter-geracional 

Equidade 

Justiça Social 

Individualismo 

Justiça social posta em causa 

Fonte: Santos (2010) citando Simões (2002) 
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2.4.1. Financiamento do Sistema de Pensões da 
Segurança Social em Portugal 

Integradas nos sistemas de Protecção Social, os sistemas de pensões de velhice, representam 

uma das principais componentes da despesa social dos países europeus. 

O modo de financiamento dos sistemas de pensões tem sido tema de vários debates, onde se 

discutem diferentes modelos de gestão dos sistemas, como referido anteriormente.  

Nesse sentido, e especificamente em relação a Portugal, foi criado um sistema de Segurança 

Social público com objectivos e princípios de actuação definidos e suportados por um 

modelo, ao qual se pode chamar de contrato social, visto estar implícito o conceito de 

cidadania, assumindo este uma dimensão explícita de bem-estar e onde o estado desempenha 

um papel determinante. 

Este modelo que se designa por contrato social, veio permitir a aplicação da técnica actuarial 

de redistribuição e é sustentada por um sistema de repartição, no qual existe um compromisso 

entre gerações, ou seja, são as contribuições actuais dos activos actuais que pagam na 

totalidade as pensões atribuídas aos inactivos, no compromisso implícito de que novas 

gerações assumirão, no futuro, os encargos com as pensões das gerações dos contribuintes 

precedentes.  

O regime de pensões em Portugal é um regime contributivo, i.e., as contribuições dos 

contribuintes e dos seus empregadores deveriam, à partida, ser suficientes para financiar o 

sistema. Nos casos em que se verifica a insuficiência de proveitos obtidos desta forma para 

assegurar o pagamento dos encargos com as pensões, é necessário recorrer a fontes de 

financiamento externas ao regime, que no caso português têm passado sistematicamente pelo 

recurso a dotações anuais crescentes provenientes do Orçamento de Estado, ou seja, receitas 

de impostos, sendo uma situação flagrante no caso da CGA.  

“A sustentabilidade financeira deste modelo de financiamento depende da evolução esperada, 

mas incerta, a longo prazo de um conjunto numeroso de factores de natureza demográfica e 

económica, dos quais depende a capacidade efectiva das gerações futuras assumirem os 

encargos com as pensões das gerações de subscritores que as antecederam. É por isso 

fundamental que, num regime de pensões assente neste modelo de financiamento, se efectue 

uma avaliação regular e sistemática da relação entre o valor dos direitos constituídos sobre o 

sistema pelas gerações actuais e futuras, e as condições materiais e objectivas nas quais as 
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gerações futuras estarão efectivamente em condições de assegurar o cumprimento das 

obrigações assumidas, assegurando o respeito por princípios de equidade intra e inter-

geracional” (Bravo et al., 2013: 13).  

 

2.5. Características Básicas do Sistema de Pensões da 
Segurança Social em Portugal 

O sistema de pensões em Portugal é caracterizado, por um lado, por um sistema de segurança 

pública, que integra um subsistema previdencial de base contributiva e tendência universal e 

um subsistema de solidariedade de carácter não contributivo, que prevê as eventualidades de 

carência económica ou social de todos os cidadãos e, por outro lado, por um regime 

específico para os funcionários da administração pública, militares e forças de segurança. O 

primeiro também conhecido por Sistema de Solidariedade e Segurança Social, dirigida pelo 

Centro Nacional de Pensões, que consiste num regime geral obrigatório para todos os 

trabalhadores assalariados e não assalariados do sector privado, e o segundo, conhecido como 

o Sistema de Protecção Social da Função Pública representado pela Caixa Geral de 

Aposentações (CGA), o qual consiste num regime especial para os funcionários públicos, para 

a polícia e para os militares e que estão cobertos pela ADSE em matéria de saúde. Existe 

ainda um regime voluntário à disposição das pessoas residentes em Portugal que não estejam 

abrangidos pelo sistema de Segurança Social português. 

 O Sistema de Solidariedade e Segurança Social integra todos os trabalhadores por conta de 

outrem do sector privado, bem como os trabalhadores independentes. Integra também os 

residentes em Portugal que não estejam abrangidos por um sistema de regime obrigatório e os 

nacionais portugueses que residam ou trabalhem no estrangeiro. Existe ainda uma outra 

modalidade que são os fundos de pensões e que são dirigidos por instituições privadas, 

essencialmente companhias de seguros e empresas de gestão de fundos de pensões. Assim, o 

sistema de Segurança Social em Portugal é repartido em Regime Geral Contributivo 

(integrando também o Regime Voluntário), Regime Não Contributivo e Regimes de 

Protecção Complementar. 

A CGA é a instituição que tem por missão gerir o regime de segurança social público em 

matéria de pensões de aposentação, de reforma, de sobrevivência e de outras de natureza 

especial (que não têm na sua génese quaisquer quotas ou contribuições), como as pensões de 

preço de sangue, pensões por serviços excepcionais e relevantes prestados à Pátria, pensões de 
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ex-prisioneiros de guerra, pensões por méritos excepcionais na defesa da liberdade e da 

democracia, pensões por condecorações, subvenções mensais vitalícias, entre outras. São 

subscritores da CGA os funcionários e agentes administrativos – civis e militares – da 

Administração Pública Central, Local e Regional. Neste regime de previdência estão também 

abrangidos os magistrados, assim como os professores do ensino particular e cooperativo e 

trabalhadores de algumas empresas públicas e sociedades anónimas de capitais públicos (ex-

empresas públicas). A CGA tem a seu cargo a gestão do regime de segurança social dos 

funcionários públicos e trabalhadores equiparados admitidos até 31-12-2005, data em que o 

sistema foi encerrado para novas inscrições de subscritores.  

O regime de pensões da CGA é um regime público, instituído, gerido e garantido 

financeiramente pelo Estado, que visa garantir prestações substitutivas de rendimentos de 

trabalho nas eventualidades de velhice, de morte e de invalidez. 

 

2.6. Condições de Elegibilidade no Sistema de 
Pensões da Segurança Social em Portugal 

O cálculo da pensão de reforma por velhice é diferente consoante o pensionista esteja 

abrangido pela C.G.A ou pelo sistema da S. S., mas tal como referido anteriormente, 

actualmente estamos num processo de convergência entre os dois sistemas. Neste sentido e 

tendo em conta o presente estudo, apresentam-se de seguida as condições de elegibilidade 

para o sistema de pensões por velhice do sistema da Segurança Social. Será ainda apresentado 

as condições de elegibilidade da Caixa Geral de Aposentações dado que apesar de não 

entrarem mais trabalhadores neste regime desde 2006, ainda existe muitos a regerem-se pelo 

mesmo.  

 

2.6.1. Segurança Social 

Condições de Acesso para uma pensão completa 

Para terem direito a uma pensão de velhice, os beneficiários da Segurança Social devem ter 

completado a idade legal de acesso à pensão, 66 anos em 2014 e 2015 (artigo 20º do Decreto-

lei nº 167-E/2013 e artigo 1º da Portaria nº 378-G/2013 do Diário da República), e cumprido 

um período contributivo mínimo de quinze anos civis, seguidos ou interpolados com registo 
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de remunerações (Decreto-Lei nº 187/2007, de 10 de Maio do Diário da República), sendo 

que para efeitos de preenchimento deste prazo de garantia são tidos em conta para períodos 

anteriores a 1 de Janeiro de 1994, cada períodos de 12 meses com registo de remunerações a 

que corresponde 1 ano civil, nos casos em que o beneficiário não tenha cumprido o prazo de 

garantia ao abrigo de legislação anterior. Já para períodos posteriores a 1 de Janeiro de 1994 

consideram- se os anos civis que tenham, pelo menos, 120 dias seguidos ou interpolados, com 

registo de remunerações por trabalho prestado ou situação de equivalência. 

Há ainda que referir que os anos civis com menos de 120 dias de registo de remunerações, 

podem ser agregados para completar um ano civil. Se o número de dias registados, num 

determinado ano civil, contado individualmente ou agregado a outros, for superior a 120 dias, 

os dias que excederem este número já não são considerados para a contagem de outro ano 

civil. 

 

Idade legal de Reforma 

Com a nova alteração na regra da idade legal de reforma e após o ano de 2014, a idade de 

acesso à pensão varia em função da evolução da esperança média de vida aos 65 anos de 

idade, e corresponde à idade normal de acesso à pensão de velhice em 2014 acrescida do 

número de meses apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

!"	#∑ %	���&	����&'	(∗��∗� *+,
&-	
�.

                                            [3]  

 

Sendo, 

• ! – número de meses a acrescer à idade normal de acesso à pensão relativa a 2014 (o 

resultado é aproximado, por excesso ou por defeito, à unidade mais próxima); 

• / – ano de início da pensão; 

• ��� – esperança média de vida aos 65 anos; 

 

Logo, em 2016, a idade normal de acesso à pensão de velhice será de 66 anos e 2 meses. 
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É ainda possível haver uma redução da idade normal de acesso à pensão de velhice em 4 

meses por cada ano que excedam os 40 anos de carreira contributiva, para os beneficiários 

que na data completem 65 anos. 

 

Pensão Unificada 

Todos os beneficiários que pertencem actualmente ao regime geral da Segurança Social, mas 

que tenham pertencido e descontado anteriormente para a Caixa Geral de Aposentações, 

podem pedir a atribuição de uma pensão unificada. 

 

Reforma Antecipada 

As pessoas com pelo menos 60 anos de idade que completaram um período contributivo de 

pelo menos 40 anos poderão ter direito à reforma antecipada, sendo o valor da pensão 

reduzido em 0,5% por cada mês de antecipação. 

Já para os desempregados de longa duração, ou seja de desemprego involuntário, será 

possível obterem a reforma antecipada sem redução, a partir dos 62 anos, desde que tenham 

57 anos ou mais no momento do desemprego e tenham cumprido o período contributivo 

mínimo. Relativamente aos desempregados, que à data do desemprego tenham pelo menos 52 

anos e tenham realizado contribuições durante pelo menos 22 anos, será também possível 

terem acesso à reforma antecipada a partir dos 57 anos com redução da pensão em 0,5% por 

cada mês de antecipação em relação aos 62 anos de idade. 

Analogamente se o desemprego resultar da cessação do contrato de trabalho por acordo, a 

redução será de 0,25% por cada mês de antecipação entre os 62 anos e a idade normal de 

acesso à pensão de velhice em vigor. 

 

Reforma Diferida 

O diferimento é possível e ilimitado, desde que se tenha idade superior à idade normal de 

acesso à pensão e pelo menos 15 anos com registo de remunerações relevantes para efeitos da 

taxa de formação da pensão, sendo bonificada pela taxa global de bonificação que é composta 

pelo número de meses a bonificar e a taxa de bonificação mensal. A taxa de bonificação 

mensal varia entre 0,33% e 1% de acordo com o número de anos de contribuição adicional 

para além da idade legal de reforma, conforme Quadro 3 abaixo. 



Capítulo II – Segurança Social em Portugal 

 

81 

Quadro 3 - Taxa de Bonificação em função do Período Contributivo 

Período Contributivo (anos) Taxa de Bonificação Mensal (%) 
15-24 0,33 
25-34 0,5 
35-39 0,65 

Superior a 40 1 

Fonte: Segurança Social consultado a 23 Junho de 2015 

 
 
 

Fórmula de Cálculo do valor da primeira pensão 

No sistema da Segurança Social, o valor da pensão depende do período contributivo e do 

salario médio auferido ao longo daquele período, bem como do factor de sustentabilidade. 

Nos últimos anos e devido ao agravamento da situação financeira do sistema, este tem sofrido 

constantes alterações, adoptando-se sucessivas medidas da Lei de Bases da Segurança Social, 

nomeadamente no que diz respeito à fórmula de cálculo das pensões de reforma. 

Até 1993, a fórmula de cálculo das pensões era baseada nos 5 melhores anos dos últimos 10 

de carreia contributiva. No período entre 1994 e 2001, o cálculo da pensão passou a ser 

baseado nos 10 melhores anos dos últimos 15 anos de carreira (adiante designado por método 

antigo). A partir de 2002, a base para o cálculo da pensão passou a ser toda a carreia 

contributiva aplicando-se a todos os trabalhadores que entraram no sistema a partir de 2002 

(método novo). Já em 2007, a fórmula de cálculo da pensão sofreu novas alterações, mas com 

a introdução do factor de sustentabilidade com o objectivo de adequar o sistema de pensões às 

modificações demográficas. Em finais de 2013, inícios de 2014 este mesmo factor sofreu 

alterações na sua fórmula de cálculo, período em que o ano base do valor do indicador da 

esperança média de vida completa aos 65 anos passou para o ano 2000. 

Os trabalhadores que entraram no sistema antes de 2001, regem-se por aquilo a que 

chamamos de método misto. 

Assim, no regime da Segurança Social podemos considerar três métodos de cálculo das 

pensões de reforma - método antigo, método misto e método novo – os quais apresentamos de 

seguida. 
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Método Antigo 

 

��� = 0∑
�12�
	%345�(

��
65
�#67                                                            [4] 

 

Em que, 

• ��� – Valor da pensão de velhice no momento “t”, calculada pelo método antigo; 

• 0 – Taxa Global de formação (a taxa anual é de 2% por cada ano de remunerações); 

• 89 – Idade de Entrada; 

• 8: – Idade de Reforma até 31 de Dezembro de 2001; 

• � – Salário em 8: − <, ∀	>8: − <? ≤ 10. 

 

A fórmula [4] acima apresentada corresponde ao cálculo do valor da primeira pensão segundo 

o método antigo. A remuneração de referência S corresponde ao total das remunerações mais 

elevadas dos dez anos civis dos últimos quinze anos. Há ainda a salientar que, se o número de 

anos civis com registo de remunerações for inferior a dez, a remuneração de referência obtém-

se dividindo o total de remunerações registadas pelo produto de catorze vezes o número de 

anos civis a que as mesmas correspondem. Relativamente à taxa global de formação da 

pensão, a mesma obtém-se pelo produto entre a taxa anual de formação e o número de anos 

civis com registo de remunerações com os limites mínimos e máximos de 30% e 80% 

respectivamente.   

 

Método Novo 

 

��� = 0∑
3C45�D

%��EF3�G(H5�

�×�J ���
65
�#67                                                   [5] 

 

Onde, 

• ��� – Valor da primeira pensão de velhice, calculada pelo método novo no momento “t”; 

• 0 – Taxa de formação global; 
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• �>65��? – Salário associado a >8: − <?; 

• KL�MN – Taxa de crescimento dos salários nominais; 

• � – Período contributivo ∀�:	8: − 89. De acordo com o método novo, a remuneração de 

referência baseia-se na totalidade das remunerações auferidas em toda a carreira 

contributiva com limite de 40 anos; 

• ��� – Factor de sustentabilidade no momento “T”. 

 

A taxa de formação anual T, aplicada aos indivíduos com 20 ou menos anos de registo de 

remunerações é de 2%. Assim, a taxa global de formação resulta do produto entre os 2% e o 

número de anos civis com registo de remunerações com o limite mínimo de 30%. Assim, para 

o cálculo do valor da primeira pensão aplica-se a seguinte fórmula: 

 

��� = 2%∑
3C45�D

%��EF3�G(H5�

�×�J ���
65
�#67                                            [6] 

 

Onde, 

• ��� – Valor da primeira pensão de velhice, calculada pelo método novo no momento “t”; 

• � – Salário associado a >8: − <?; 
• KL�MN – Taxa de crescimento dos salários nominais; 

• � – Período contributivo ∀�:	8: − 89.  
• ��� – Factor de sustentabilidade no momento “T”. 

 

Relativamente aos indivíduos com pelo menos 21 anos de registo de remunerações, a taxa de 

formação anual varia entre 2% e 2,3%, consoante o valor da remuneração de referência, tal 

como se pode observar no Quadro 4. O valor do IAS continua a ser de 419,22 euros em 

201511.  

  

 

                                                 
11 O valor do indexante dos Apoios sociais foi obtido de acordo com a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, 
consultada em https://dre.pt/application/file/66015866 no dia 10 de Fevereiro de 2015 



Capítulo II – Segurança Social em Portugal 

 

84 

Quadro 4 - Taxa de Formação anual em Função da Remuneração de Referência 

Remuneração de Referência 

em função do IAS 

Taxa de Formação Anual (%) 

Até 1,1 IAS 2,3 

Entre 1,1 IAS e 2 IAS 2,25 

Entre 2 IAS e 4 IAS 2,2 

Entre 4 IAS e 8 IAS 2,1 

Superior a 8 IAS 2 

Fonte: http://www4.seg-social.pt/pensao-de-velhice consultado a 10 de Fevereiro de 2015 

 

Para o cálculo do valor da primeira pensão de velhice dos beneficiários com pelo menos 21 

anos de registo de remunerações, a fórmula de cálculo a aplicar é em função do valor da 

remuneração de referência, conforme as expressões algébricas que se seguem. 

 

• Remuneração de referência igual ou inferior a 1,1 IAS 

 

��� = [2,3%��]���                                                                   [7] 

 

 

• Remuneração de referência superior a 1,1 IAS e inferior a 2 IAS 

 

��� = [1,1KM�2,3%� + %%� − 1,1KM�(2,25%�(]���                           [8] 

 

 

• Remuneração de referência superior a 2 IAS e igual ou inferior a 4 IAS 

 

��� = [1,1KM�2,3%� + %0,9KM�2,25%�( + %%� − 2KM�(2,2%�(]���                [9] 



Capítulo II – Segurança Social em Portugal 

 

85 

• Remuneração de referência superior a 4 IAS e até 8 IAS 

 

��� = [1,1KM�2,3%� + %0,9KM�2,25%�( + %2KM�2,2%�( + %%� − 4KM�(2,1%�(]���  
[10] 

 

 

• Remuneração de referência superior a 8 IAS 

 

��� = [1,1KM�2,3%� + %0,9KM�2,25%�( + %2KM�2,2%�( + %4KM�2,1%�( +
%%� − 8KM�(2%�(]���                                                                                                  [11] 

 

Ao cálculo do valor da primeira pensão como anteriormente apresentado é aplicado o factor 

de sustentabilidade (���), que evolui em função da evolução da esperança média de vida hoje 

e à data da reforma. A sua fórmula de cálculo varia consoante as condições de acesso à 

pensão de velhice. 

Para o caso dos beneficiários que em 31 de Dezembro de 2013 estivessem em condições de 

atribuição da pensão e a solicitassem após aquela data mas antes de perfazerem a idade 

normal de acesso à pensão em vigor a fórmula de cálculo será de acordo com a legislação em 

vigor a 31 de Dezembro de 2013 e que se expressa da seguinte forma: 

 

��� =	 ���	

�
�����

                                                             [12] 

 

Em que, 

• ������� – Esperança média de vida aos 65 anos em 2006; 

• ������ – Esperança média de vida aos 65 anos verificada no ano anterior ao do início da 

pensão. 

De acordo com informação da Segurança Social, o factor de sustentabilidade para estas 

condições a aplicar em 2015 é de 0,938312. 

                                                 
12 http://www4.seg-social.pt/pensao-de-velhice, consultado a 10 de Fevereiro de 2015 
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Já para os beneficiários que solicitem a pensão antes da idade normal de acesso à pensão em 

vigor no ano em que requerem a pensão, a fórmula de cálculo do factor de sustentabilidade é 

dada de acordo com a legislação actualmente em vigor e que se apresenta de seguida: 

 

��� =	 ���	



�����

                                                        [13] 

 

Em que, 

• ������� – Esperança média de vida aos 65 anos em 2000; 

• ������ – Esperança média de vida aos 65 anos verificada no ano anterior ao do início da 

pensão. 

 

De acordo com informação da Segurança Social, o factor de sustentabilidade para estas 

condições a aplicar em 2015 é de 0,869812. 

 

Método Misto 

A pensão calculada pelo método misto pode resultar segundo duas condições diferentes, uma 

para aqueles que se reformem até 31 de Dezembro de 2016 e a outra para aqueles que se 

reformem a partir de 1 de Janeiro de 2017. Em relação aos primeiros, o valor da primeira 

pensão é calculada através da aplicação da fórmula antiga, cujo salário de referência se 

baseava nos melhores dez anos dos últimos quinze de carreia contributiva, ponderada de 

acordo com o número de anos de carreira registada até 31 de Dezembro de 2006, e da pensão 

calculada com base em toda a carreira contributiva que será ponderada pelo número de anos 

de desconto desde 1 de Janeiro de 2007. Já a segunda situação, o valor da primeira pensão é 

calculada através da aplicação da antiga fórmula, cujo salário de referência se baseava nos 

melhores dez anos dos últimos quinze de carreia contributiva, mas ponderada de acordo com 

o  número de anos de carreira contributiva registada até 31 de Dezembro de 2001, e da pensão 

calculada com base em toda a carreira contributiva mas que será ponderada pelo número de 

anos de desconto desde 1 de Janeiro de 2002. 
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Tendo em conta o atrás descrito, o valor da primeira pensão é calculado de modo proporcional 

atendendo aos períodos contributivos e à data de início da pensão como se pode observar nas 

expressões algébricas que se seguem. 

 

• Início da Pensão até 31 de Dezembro de 2016 

 

���
���� =	 �����

	

�������
	

�

�                                      [14] 

 

Onde, 

• ���
����– Valor da primeira pensão de velhice com início até 31 de Dezembro de 2016, 

calculada pelo método misto no momento “t”; 

• ��� – Valor da primeira pensão de velhice, calculada pelo método antigo no momento “t”; 

• ��� – Valor da primeira pensão de velhice, calculada pelo método novo no momento “t”; 

• ������ – Número de anos da carreira contributiva com registo de remunerações relevantes 

para os efeitos da taxa de formação da pensão completados até 31 de Dezembro de 2006; 

• �����  – Número de anos da carreira contributiva com registo de remunerações relevantes 

para os efeitos da taxa de formação da pensão completados a partir de 1 de Janeiro de 

2007; 

• � – Número de anos da carreira contributiva com registo de remunerações relevantes para 

os efeitos da taxa de formação da pensão total. 

 

• Início da Pensão após 1 de Janeiro de 2017 

 

���
��� =	 �����

	

�������
	

	

�                                       [15] 

 

 Onde, 

• ���
��� – Valor da primeira pensão de velhice com início a partir de 1 de Janeiro de 2017, 

calculada pelo método misto no momento “t”; 
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• ��� – Valor da primeira pensão de velhice, calculada pelo método antigo no momento “t”; 

• ��� – Valor da primeira pensão de velhice, calculada pelo método novo no momento “t”; 

• ������ – Número de anos da carreira contributiva com registo de remunerações relevantes 

para os efeitos da taxa de formação da pensão completados até 31 de Dezembro de 2001; 

• ������ – Número de anos da carreira contributiva com registo de remunerações relevantes 

para os efeitos da taxa de formação da pensão completados a partir de 1 de Janeiro de 

2002; 

• � – Número de anos da carreira contributiva com registo de remunerações relevantes para 

os efeitos da taxa de formação da pensão total. 

 

Há que salientar ainda que para além do período contributivo são também assegurados no 

cálculo da primeira pensão os períodos não contributivos de doença, maternidade, 

desemprego, serviço militar, indemnização inerente a riscos de trabalho, cuidados dos filhos, 

entre outros. 

 

Contribuição Extraordinária de Solidariedade 

As pensões pagas de acordo com o artigoº 79.º da lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro estão 

sujeitas ao pagamento de uma contribuição extraordinária de solidariedade. Esta contribuição 

varia consoante o montante da pensão anual do pensionista e será reduzida em 50% em 2016 

e eliminada em 2017. O seu cálculo é efectuado da seguinte forma: 

15% sobre o montante que exceda 4.611,42 EUR (11IAS) e não ultrapasse 7.126,74 EUR 

(17IAS); 

40% sobre o montante que ultrapasse 7.126,74 EUR (17IAS). 

Há ainda de referir que na determinação desta taxa, o décimo quarto mês ou equivalente ao 

subsídio de natal são considerados autonomamente. 

 

Pensão Mínima 

De acordo com os dados do MISSOC (Janeiro de 2015), a pensão mínima corresponde a 30% 

dos salários médios mensais. No entanto, o valor da pensão não pode ser inferior aos valores 
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mínimos definidos por lei e que estão indexados ao IAS. As percentagens variam de acordo 

com o período contributivo, da seguinte forma: 

• Pensão mínima para pensionistas com período contributivo com menos de 15 anos: 

62,48% do indexante mensal IAS (261,95 EUR); 

• Pensão mínima para pensionistas com período contributivo entre 15 e 20 anos: 

65,54% do indexante mensal IAS (274,79 EUR); 

• Pensão mínima para pensionistas com período contributivo entre 21 e 30 anos: 

72,33% do indexante mensal IAS (303,23 EUR); 

• Pensão mínima para pensionistas com período contributivo igual ou superior a 31 

anos: 90,41% do indexante mensal IAS (379,04 EUR). 

Os valores da pensão mínima apresentados anteriormente não se aplicam às pensões 

antecipadas atribuídas no âmbito do regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de 

velhice. 

 

Pensão Máxima 

Não existe. 

 
Indexação 

As pensões de velhice do regime geral da Segurança Social são actualizadas anualmente em 

função do crescimento real do produto interno bruto (PIB) e da variação média anual do 

índice de preços do consumidor (IPC) sem habitação. 

 

Complementos por dependentes 

Não existe. 

 
Complementos especiais 

O sistema de pensões português da Segurança Social no que diz respeito aos complementos 

especiais contém o complemento por dependência e o complemento solidário de idosos. 

No que diz respeito ao complemento por dependência, este abrange os pensionistas de 

velhice, invalidez e sobrevivência que têm necessidades de assistência permanentes por parte 

de terceiros e em que o valor do montante da pensão não exceda os 600€. De acordo com 
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MISSOC (2015), o valor deste complemento, indexado ao valor do indexante dos apoios 

sociais (IAS), é de 100,77€ ou 181,37 €, de acordo com o grau de dependência (1º ou 2º) e é 

pago catorze vezes ao ano, sendo que o mês de Dezembro ao qual corresponde também o 

subsídio de Natal é pago em duodécimos desde Janeiro de 2015. No que diz respeito ao 

complemento solidário para idosos, este compreende os pensionistas com 66 anos de idade ou 

mais, com residência em Portugal nos últimos 6 anos e cujo rendimento anual seja inferior a 

4.909 € (indivíduo solteiro) ou 8,590.75€ (casal). O montante referente a este complemento 

pago ao pensionista corresponde à diferença entre o seu rendimento e os valores de 

rendimento anual apresentados anteriormente (MISSOC, 2015). 

 

2.6.2. Caixa Geral de Aposentações (CGA) 

Inscrição de subscritores  

Até 31 de Dezembro de 2005, todos os trabalhadores da administração pública, que tivessem 

a qualidade de funcionários e agentes administrativos e recebessem remunerações 

susceptíveis de pagamento de quotas eram obrigatoriamente inscritos na caixa Geral de 

Aposentações. A partir de 1 de Janeiro de 2006, com o processo de convergência entre a 

Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações, todos os indivíduos admitidos na função 

pública passaram a pertencer ao regime geral da Segurança Social, ficando a CGA fechada a 

novos subscritores. 

Os funcionários públicos na CGA até 31 de Dezembro de 2005 mantêm-se abrangidos por 

esse mesmo regime enquanto não cessarem, a título definitivo, o exercício de funções. 

 

Quotas de Subscritor 

O montante da quota mensal para a CGA é de 11%, sendo 8% destinado à aposentação e 3% 

destinado à sobrevivência. A mesma incide sobre todas as remunerações recebidas pelo seu 

trabalho, sendo que no caso de o subscritor acumular cargos, a quota será aplicada sobre o 

cargo com a remuneração mais elevada. 
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Condições de Acesso 

Para terem direito a uma pensão de velhice, o subscritor da CGA deve ter no mínimo 5 anos 

de serviço ou 3 anos de serviço no caso de incapacidade absoluta e permanente para toda e 

qualquer profissão. 

A aposentação pode ser solicitada pelo subscritor (aposentação voluntária) ou pode advir 

directamente da lei devido ao limite de idade (70 anos).  

Para ter acesso à pensão completa, o subscritor deve ter pelo menos 15 anos de serviço e ter 

atingido a idade normal de acesso à pensão de velhice. No Quadro 5 pode observar-se a idade 

normal de acesso tendo em conta o tempo de serviço aos 65 anos de idade. 

 

Quadro 5 - Idade Normal de Acesso à Pensão de Velhice 

Tempo de Serviço aos 65 anos de idade (anos) Idade normal de acesso à pensão de velhice 

< 41 66 anos 

=> 41 e < 42 65 anos e 8 meses 

=> 42 e < 43 65 anos e 4 meses 

=> 43 65 anos 

Fonte: CGA consultado em Março de 2015 

 

O subscritor pode ainda requerer a pensão completa, se tiver pelo menos 5 anos de serviço ou 

completar este período com o tempo de descontos para outras instituições de previdência e 

reunir uma das seguintes condições:  

• Ter atingido o limite de idade para o exercício das suas funções; 

• Ser declarado, pela junta médica da CGA, absoluta e permanentemente incapaz para o 

exercício das suas funções; 

• Ser punido com a pena disciplinar de aposentação compulsiva. 

Se o subscritor tiver pelo menos 3 anos de serviço ou completar este período com o tempo de 

descontos para outras instituições de previdência e for declarado pela junta médica da CGA, 

incapaz de exercer funções em qualquer profissão de forma absoluta e permanente, pode 

também solicitar a pensão. 
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Por último, todos os subscritores que tinham pelo menos 60 anos de idade e 36 anos de 

serviço em 31 de Dezembro de 2005, podiam aposentar-se quando quisessem. 

No caso de o subscritor querer antecipar a sua reforma, teria que ter pelo menos 55 anos de 

idade e à data ter pelo menos 30 anos de serviço. 

 

Fórmula de cálculo da Pensão 

 

A) Subscritores inscritos até 1993-08-31 com condições para aposentação até 

2005-12-31 (salvaguarda de direitos de 2005) 

 

Se o subscritor tiver pelo menos 3 anos de serviço ou completar este período com o tempo de 

descontos para outras instituições de previdência e for declarado pela junta médica da CGA, 

incapaz de exercer funções em qualquer profissão de forma absoluta e permanente, pode 

também solicitar a pensão. 

Por último, todos os subscritores que tinham pelo menos 60 anos de idade e 36 anos de 

serviço em 31 de Dezembro de 2005, podiam aposentar-se quando quisessem. 

No caso de o subscritor querer antecipar a sua reforma, teria que ter pelo menos 55 anos de 

idade e à data ter pelo menos 30 anos de serviço. 

 

P	 = 	 %R	x	T1(	/	36                                                       [16] 

 

em que: 

• L −	é a remuneração auferida à data da aposentação, deduzida da quota de 10% 

para a CGA; 

• 01 −	é a expressão em anos do número de meses de serviço para a CGA prestado 

até à data da aposentação, com o limite máximo de 36 anos. 

 

Em alternativa, se mais favorável, aposentam-se nos mesmos termos dos subscritores 

inscritos até 1993-08-31 com condições para aposentação entre 2006-01-01 e 2007-12-31 

(Grupo B). 
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B) Subscritores inscritos até 1993-08-31 com condições para aposentação 

antecipada até 2005-12-31 (salvaguarda de direitos de 2007) 

 

Os subscritores inscritos até 1993-08-31 com, pelo menos, 36 anos de serviço mas menos 

de 61 anos de idade ou 37 anos de serviço em 2007-12-31 podiam aposentar-se de acordo 

com o regime em vigor nesta última data, independentemente do momento em que viesse 

a ocorrer a aposentação. 

 

� = �1 + �2                                                           [17] 

em que: 

• �1 −	 é a primeira parcela da pensão, calculada com base no Estatuto da 

Aposentação e no tempo de serviço que podia ser contado até 2005-12-31; 

 

�1 = %L ∗ 01(/40                                                  [18] 

em que: 

• L −	 é 80% da remuneração ilíquida auferida até 2005-12-31 revalorizada; 

• 01 −	é a expressão em anos do número de meses de serviço (contados nos termos 

do Estatuto da Aposentação) passível de ser considerado pela CGA em 2005-12-

31, com o limite máximo de 40 anos. 

• �2 −		é a segunda parcela da pensão, determinada por aplicação das regras do 

regime geral de segurança social, à semelhança do que sucede relativamente aos 

subscritores inscritos a partir de 1993-09-01, com a especificação de não haver 

limite mínimo (30%) de taxa de formação da pensão, e corresponde ao tempo de 

serviço posterior a 2005-12-31 estritamente necessário para, somado ao da 

primeira parcela, perfazer a carreira completa de 40 anos. 

 

�2 = LL ∗ 02 ∗ �                                                [19] 

 



Capítulo II – Segurança Social em Portugal 

 

94 

em que: 

• LL −	é a remuneração de referência  

• 02 −	é a taxa anual de formação da pensão, entre 2% e 2,3% em função do valor 

da remuneração de referência e de serviço após 2005;  

• � −	é o número de anos civis com densidade contributiva igual ou superior a 120 

dias com registo de remunerações completados a partir de 2006-01-01, para que 

somados aos anos registados até 2005-12-31, possam perfazer a carreira completa 

de 40 anos. 

 

LL = 0L/%/ ∗ 14(                                                  [20] 

em que: 

• 0L −	 é o total das remunerações anuais revalorizadas mais elevadas registadas a 

partir de 2006-01-01 correspondentes ao tempo de serviço necessário para, 

somado ao contado até 2005-12-31, perfazer a carreira completa de 40 anos; 

• / −	 é o número de anos civis com registo de remunerações. 

 

C) Subscritores inscritos até 1993-08-31 sem condições para aposentação até 

2007-12-31 (sem salvaguarda de direitos) 

 

A pensão de aposentação dos subscritores inscritos até 1993-08-31, que não tivessem 36 

anos de serviço e 61 anos de idade ou 37 anos de serviço em 2007-12-31 era calculada da 

seguinte forma: 

 

� = �1 + �2                                                           [21] 

em que: 

• �1 −	é a primeira parcela da pensão, calculada com base no Estatuto da 

Aposentação e no tempo de serviço que podia ser contado até 2005-12-31;  

 

�1 = %L ∗ 01(/40                                                  [22] 
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em que: 

• L −	é 80% da remuneração ilíquida auferida até 2005-12-31 revalorizada 

(limitada a 12 IAS, salvo se a pensão, calculada como o P2 da Lei n.º 60/2005, de 

29 Dezembro, com base na remuneração mensal média desde 1993, for superior); 

• 01 −	é a expressão em anos do número de meses de serviço (contados nos termos 

do Estatuto da Aposentação) passível de ser considerado pela CGA em 2005-12-

31, com o limite máximo de 40 anos; 

• �2 −	é a segunda parcela da pensão, determinada por aplicação das regras do 

regime geral de segurança social, à semelhança do que sucede relativamente aos 

subscritores inscritos a partir de 1993-09-01, com a especificação de não haver 

limite mínimo (30%) de taxa de formação da pensão, correspondendo ao tempo de 

serviço posterior a 2005-12-31 estritamente necessário para, somado ao da 

primeira parcela, perfazer a carreira completa de 40 anos.  

 

�2 = LL ∗ 02 ∗ �                                             [23] 

em que: 

• LL −	 é a remuneração de referência; 

• 02 −	é a taxa anual de formação da pensão, entre 2% e 2,3% em função do valor 

do valor da remuneração de referência e de serviço após 2005; 

• � −	 é o número de anos civis com densidade contributiva igual ou superior a 120 

dias, com registo de remunerações, completados a partir de 2006-01-01 para que 

somados aos anos registados até 2005-12-31, perfazerem a carreira completa de 

40 anos. 

 

LL = 0L/%/ ∗ 14(                                   [24] 

em que: 

• 0L −	 é o total das remunerações anuais revalorizadas mais elevadas registadas a 

partir de 2006-01-01 correspondentes ao tempo de serviço necessário para que 

somado ao contado até 2005-12-31, perfazer a carreira completa de 40 anos; 

• / −	 é o número de anos civis com registo de remunerações. 
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D)  Subscritores inscritos entre 1993-09-01 e 2001-12-31 com condições para 

aposentação até 2005-12-31 (salvaguarda de direitos de 2005) 

 

Os subscritores inscritos entre 1993-09-01 e 2001-12-31, com 60 anos de idade e 36 anos de 

serviço em 2005-12-31, podem aposentar-se de acordo com o regime em vigor à data, 

independentemente do momento em que venha a ocorrer a aposentação. Já os que tenham 

36 anos de serviço mas menos de 60 anos de idade (ou da idade que lhes for aplicável, 

quando beneficiem de um regime especial) em 2005-12-31 podem aposentar-se 

antecipadamente ao abrigo do artigo 37.º-A de acordo com o regime em vigor nesta última 

data, independentemente do momento em que venha a ocorrer a aposentação. 

Para aqueles que em 2001-12-31 tivessem já completado o prazo de garantia (5 anos), bem 

como para os que venham a aposentar-se até 2016-12-31, o valor da pensão a atribuir é o 

que resultar da mais favorável das seguintes três modalidades (quando, por aplicação do 

cálculo das 2.ª e 3.ª modalidades, o montante da pensão estatutária for igual ou inferior aos 

limites mínimos de pensão garantidos, é obrigatoriamente atribuída a pensão calculada pela 

1.ª modalidade): 

 

1.ª Modalidade (Decreto-Lei n.º 329/93, de 25 de Setembro) 

 

� = LL ∗ 0 ∗ �                                                  [25] 

em que: 

• LL −	é a remuneração de referência;  

• 0 −	é a taxa anual de formação da pensão de 2%; 

• � −	é o número de anos civis com densidade contributiva igual ou superior a 120 

dias com registo de remunerações, tendo por limites mínimo e máximo, 15 e 40 

respectivamente. 

 

LL = L/140                                                          [26] 
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em que: 

• L −	é o total das 140 remunerações dos 10 anos civis a que correspondam as 

remunerações mais elevadas, compreendidos nos últimos 15 anos da carreira 

contributiva até ao mês de início da pensão, com registo de remunerações. 

 

2.ª Modalidade (artigos 10.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 35/2002, de 19 de fevereiro) 

 

� = LL ∗ 0 ∗ �                                                      [27] 

 

em que: 

• LL −	é a remuneração de referência;  

• 0 −	é a taxa anual de formação da pensão, de 2% para os subscritores que tenham 

até 20 anos de serviço à data da aposentação, e entre 2% e 2,3% para os restantes, 

de acordo com o Quadro 6, que se apresenta de seguida: 

 

Quadro 6 - Taxa Anual da Formação da Pensão 

Definição das parcelas da remuneração de referência 
(RR) tendo por referência o indexante dos apoios 

sociais (IAS) 

Taxas anuais 
(percentagem) 

1.ª parcela Até 1,1 x IAS 2,30 

2.ª parcela Superior a 1,1 x IAS até 2 x IAS 2,25 

3.ª parcela Superior a 2 x IAS até 4 x IAS 2,20 

4.ª parcela Superior a 4 x IAS até 8 x IAS 2,10 

5.ª parcela Superior a 8 x IAS 2,00 

Fonte: CGA consultado Março de 2015 
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• � −	é o número de anos civis com densidade contributiva igual ou superior a 120 

dias com registo de remunerações, tendo por limites mínimo e máximo, 15 e 40 

respectivamente. 

 

LL = 0L/%/ ∗ 14(                                                [28] 

em que: 

• 0L −	é o total das remunerações anuais revalorizadas de toda a carreira 

contributiva; 

• / −	é o número de anos civis com registo de remunerações, até ao limite de 40 

(quando o número de anos civis com registo de remunerações for superior a 40, 

considera-se, para apuramento de RR, a soma das 40 remunerações anuais, 

revalorizadas, mais elevadas). 

 

3.ª Modalidade (artigo 13.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 35/2002, de 19 de Fevereiro) 

 

� = %�1 ∗ a1( + %�2 ∗ a2(/a                                        [29] 

em que: 

• �1 −	é a pensão calculada de acordo com a 1.ª modalidade; 

• �2 −	é a pensão calculada de acordo com a 2.ª modalidade; 

• a1 −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação de pensão 

completados até 2001-12-31; 

• a2 −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação de pensão 

completados após 2001-12-31; 

• a −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação da pensão. 

 

A pensão dos subscritores que venham a aposentar-se após 2016-12-31 sem que tivessem 

já, em 2001-12-31, completado o prazo de garantia (5 anos) é a que resultar da mais 
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favorável das 2.ª e 3.ªmodalidades (se o montante da pensão estatutária resultante da 

aplicação da 2.ª for igual ou inferior aos limites mínimos de pensão garantidos, é 

obrigatoriamente atribuída a pensão calculada pela 3.ª) Em alternativa, se for mais 

favorável, aposentam-se nos mesmos termos dos subscritores inscritos em 2006-01-01 e 

2007-12-31 (Grupo E ou Grupo F, consoante a aposentação ocorra até ou após 2016-12-31, 

respectivamente). 

 

E)  Subscritores inscritos entre 1993-09-01 e 2001-12-31 com condições para 

aposentação entre 2006-01-01 e 2007-12-31 (salvaguarda de direitos de 2007) 

aposentados até 2016-12-31 

 

A pensão de aposentação dos subscritores inscritos entre 1993-09-01 e 2001-12-31 que 

contassem com, pelo menos, 36 anos de serviço e 61 anos de idade ou 37 anos de serviço 

em 2007-12-31 e que se aposentem até 2016-12-31 é a que resultar da mais favorável das 

seguintes duas modalidades: 

 

1.ª Modalidade (artigo 33.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio) 

 

� = %�1 ∗ a1( + %�2 ∗ a2(/a                                                  [30] 

 

em que: 

• �1 −	é a pensão calculada de acordo com a 1.ª modalidade do Grupo D; 

• �2 −	é a pensão calculada de acordo com a 2.ª modalidade do Grupo D; 

• a1 −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação de pensão 

completados até 2006-12-31; 

• a2 −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação de pensão 

completados após 2006-12-31; 
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• a −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação da pensão. 

 

2.ª Modalidade (artigo 33.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio) 

A fórmula de cálculo da pensão neste grupo corresponde à 2.ª modalidade do Grupo D. 

 

F) Subscritores inscritos entre 1993-09-01 e 2001-12-31 com condições para 

aposentação entre 2006-01-01 e 2007-12-31 (salvaguarda de direitos de 2007) 

que se aposentem após 2016-12-31 

 

A pensão de aposentação dos subscritores inscritos entre 1993-09-01 e 2001-12-31 com 

condições para aposentação entre 2006-01-01 e 2007-12-31 que venham a requerê-la após 

2016-12-31 é a que resultar da mais favorável das seguintes duas modalidades: 

 

1.ª Modalidade (artigo 33.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio) 

 

A fórmula de cálculo da pensão neste grupo corresponde à 3.ª modalidade do Grupo D. 

2.ª Modalidade (artigo 33.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio) 

 

A fórmula de cálculo da pensão neste grupo corresponde à 2.ª modalidade do Grupo D. 

 

G)  Subscritores inscritos entre 1993-09-01 e 2001-12-31 sem condições para 

aposentação até 2007-12-31 (sem salvaguarda de direitos) que se aposentem 

até 2016-12-31 

 

A pensão de aposentação dos subscritores inscritos entre 1993-09-01 e 2001-12-31 sem 

condições para aposentação até 2007-12-31 que se aposentem até 2016-12-31 é a que 

resultar da mais favorável das seguintes duas modalidades. 
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1.ª Modalidade (artigo 33.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio) 

 

� = %�1 ∗ a1( + %�2 ∗ a2(/a                                                    [31] 

 

em que: 

• �1 −	é a pensão calculada de acordo com a 1.ª modalidade do Grupo D, com a 

seguinte especialidade: �1 está limitado a 12 vezes o Indexante dos Apoios 

Sociais (IAS), salvo se �2 for superior a �1 (neste caso não se aplica qualquer 

limite) ou se �1 for superior a �2 e este, por sua vez, superior a 12 vezes o IAS 

(neste caso aplica-se na totalidade a 2.ª modalidade do Grupo D, não havendo, por 

isso, lugar a �1 e �2); 

• �2 −	é a pensão calculada de acordo com a 2.ª modalidade do Grupo D; 

• a1 −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação de pensão 

completados até 2006-12-31; 

• a2 −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação de pensão 

completados após 2006-12-31; 

• a −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação da pensão. 

 

2.ª Modalidade (artigo 33.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio) 

 

� = LL ∗ 0 ∗ �                                           [32] 

 

em que: 

• LL −	é a remuneração de referência; 
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• 0 −	é a taxa anual de formação da pensão, de 2% para os subscritores que tenham 

até 20 anos de serviço à data da aposentação e entre 2% e 2,3% para os restantes, 

de acordo com o Quadro 6 anteriormente apresentado; 

• � −	é o número de anos civis com densidade contributiva igual ou superior a 120 

dias com registo de remunerações, tendo por limites mínimo e máximo, 15 e 40 

respectivamente. 

 

LL = 0L/%/ ∗ 14(                                                  [33] 

 

em que: 

• 0L −	é o total das remunerações anuais revalorizadas de toda a carreira 

contributiva; 

• / −	é o número de anos civis com registo de remunerações, até ao limite de 40 

(quando o número de anos civis com registo de remunerações for superior a 40, 

considera-se, para apuramento de RR, a soma das 40 remunerações anuais, 

revalorizadas, mais elevadas); 

 

H) Subscritores inscritos entre 1993-09-01 e 2001-12-31 sem condições para 

aposentação até 2007-12-31 (sem salvaguarda de direitos) que se aposentem 

após 2016-12-31 

 

A pensão de aposentação dos subscritores inscritos entre 1993-09-01 e 2001-12-31, sem 

condições para aposentação até 2007-12-31, que se aposentem após 2016-12-31 é a que 

resultar da mais favorável das seguintes duas modalidades: 

 

1.ª Modalidade (artigo 33.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio) 

 

� = %�1 ∗ a1( + %�2 ∗ a2(/a                                                    [34] 
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em que: 

• �1 −	é a pensão calculada de acordo com a 1.ª modalidade do Grupo D, com a 

seguinte especialidade: �1 está limitado a 12 vezes o Indexante dos Apoios 

Sociais (IAS), salvo se �2 for superior a �1 (neste caso não se aplica qualquer 

limite) ou se �1 for superior a �2 e este, por sua vez, superior a 12 vezes o IAS 

(neste caso aplica-se na totalidade a 2.ª modalidade do Grupo D, não havendo, por 

isso, lugar a �1 e �2); 

• �2 −	é a pensão calculada de acordo com a 2.ª modalidade do Grupo D; 

• a1 −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação de pensão 

completados até 2001-12-31; 

• a2 −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação de pensão 

completados após 2001-12-31; 

• a −	é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações relevantes para os efeitos da taxa de formação da pensão; 

• FS é o factor de sustentabilidade, tal como definido no Grupo C. 

 

2.ª Modalidade (artigo 33.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio) 

 

A fórmula de cálculo da pensão neste grupo corresponde à 2.ª modalidade do Grupo G. 

 

I)  Subscritores inscritos após 2001-12-31 com condições para aposentação 

até 2005-12-31 (salvaguarda de direitos de 2005) ou com condições para 

aposentação entre 2006-01-01 e 2007-12-31 (salvaguarda de direitos de 2007) 

 

A pensão dos subscritores inscritos após 2001-12-31, com 60 anos de idade e 36 anos de 

serviço em 2005-12-31, ou com 36 anos de serviço mas menos de 60 anos de idade (ou da 

idade que lhes for aplicável, quando beneficiem de um regime especial) em 2005-12-31 que 

venham a aposentar-se antecipadamente ao abrigo do artigo 37.º-A com 36 anos de serviço 
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e 61 anos de idade ou com 37 anos de serviço em 2007-12-31 era calculada de acordo com 

a 2.ª modalidade definida para o Grupo D. 

 

J) Subscritores inscritos após 2001-12-31 sem condições para aposentação até 

2007-12-31 (sem salvaguarda de direitos) 

 

A pensão de aposentação dos subscritores inscritos após 2001-12-31, sem condições para 

aposentação até 2007-12-31 era calculada de acordo com a fórmula correspondente à 2.ª 

modalidade do Grupo G. 

Como pudemos observar anteriormente, o valor das pensões calculadas de acordo com as 

fórmulas dos Grupos C, G (ambas as modalidades), H e J atribuídas a quem, à data da 

aposentação, não tivesse ainda atingido a idade normal de acesso à pensão de velhice era 

multiplicado por um factor de sustentabilidade, apurado a partir do valor da esperança 

média de vida aos 65 anos publicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística. 

A fórmula de cálculo do factor de sustentabilidade, factor este introduzido em 2007 na 

fórmula de cálculo da pensão, com o objectivo de ajustar o sistema à evolução demográfica 

e garantindo uma neutralidade financeira do sistema, foi alterado em 2014 nomeadamente o 

ano de referência inicial da esperança média de vida aos 65 anos, que era até então o ano de 

2006 passou para o ano 2000. Assim para a CGA teremos que ter em conta as duas 

fórmulas de cálculo dado que para a aposentação antecipada (ao abrigo do artigo 37.º-A do 

Estatuto da Aposentação ou de regimes especiais) e compulsiva utilizava-se a nova fórmula 

de cálculo e a antiga para as aposentações com fundamento em incapacidade permanente e 

absoluta para o exercício de funções, a partir do dia 1 do mês seguinte àquele em que o 

aposentado completava 65 anos de idade. 

Fórmula de cálculo do factor de sustentabilidade: 

o Nova 

FS	 = 		 �������	/	���1"d	e��                                             [35] 

em que: 

• �������	 −	é a esperança média de vida aos 65 anos verificada em 2000; 
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• ���1"d	e�� −	é a esperança média de vida aos 65 anos verificada no ano 

anterior ao de início da pensão. 

 

 

o Antiga 

FS	 = 		 �������	/	���1"d	e��                                                     [36] 

em que: 

• ������� −	é a esperança média de vida aos 65 anos verificada em 2006; 

• ���1"d	e�� −	é a esperança média de vida aos 65 anos verificada no ano 

anterior ao de início da pensão. 

 

Relativamente à aposentação antecipada, os subscritores com 36 anos ou mais de serviço em 

2005-12-31 que tivessem a pensão de aposentação antecipada, calculada de acordo com as 

regras existentes até àquela data (Grupo A, Grupo D e Grupo I) teriam uma penalização de 

4,5% do valor da pensão por cada ano ou fracção de antecipação da aposentação em relação à 

idade normal de acesso à pensão de velhice. Os subscritores que em 2005-12-31 tivessem 

menos de 36 anos de serviço e aqueles que, embora tivessem 36 anos de serviço naquela data, 

não tinham a respectiva pensão de aposentação antecipada calculada de acordo com as regras 

então em vigor (Grupo A, Grupo D e Grupo I), teriam uma penalização de 0,5% por cada mês 

ou fracção de antecipação da aposentação em relação à idade normal de acesso à pensão de 

velhice. 

O número de anos de antecipação a considerar para a determinação da taxa global de redução 

da pensão é reduzido em 1 ano por cada módulo de 3 anos em que o tempo de serviço exceda 

36 anos, para os subscritores do Grupo A, do Grupo D ou do Grupo I que tenham a pensão 

calculada de acordo com as regras em vigor em 2005-12-31. 

Os restantes subscritores não beneficiam de qualquer mecanismo de despenalização da pensão 

antecipada. As penalizações aplicadas ao valor da pensão de aposentação antecipada no 

momento do seu cálculo são definitivas, isto é, não são posteriormente reduzidas, 

nomeadamente em função da evolução da idade do pensionista. 
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Relativamente à bonificação, a pensão de aposentação atribuída aos subscritores da CGA com 

a idade normal de acesso à pensão de velhice e 15 anos de serviço é calculada nos termos 

gerais e bonificada pela aplicação de um factor determinado pela fórmula 1 + y, em que y é 

igual à taxa global de bonificação, que corresponde ao produto da taxa mensal do Quadro 7, 

em função do tempo de serviço no momento do acto determinante do artigo 43.º do Estatuto 

da Aposentação, pelo número de meses apurados entre a data em que se verificaram as 

condições acima referidas e o acto determinante, com o limite de 70 anos. 

Para efeitos de apuramento das taxas de bonificação da pensão, tomam-se em consideração 

apenas os meses de exercício efectivo de funções a partir de 2008-01-01, não podendo o 

montante da pensão bonificada, em qualquer circunstância, ser superior a 90% da última 

remuneração mensal do subscritor. 

 
Quadro 7 - Taxa de Bonificação Mensal da Pensão 

Tempo de serviço no momento da 

aposentação (anos) 

Taxa de bonificação 

mensal (%) 

15 a 24 0,33 

25 a 34 0,50 

35 a 39 0,65 

Superior a 39 1,00 

Fonte: CGA consultado Março de 2015 

 

No que concerne ao cálculo da parcela da pensão de aposentação dos subscritores inscritos na 

CGA até 31 de agosto de 1993 relativa ao serviço prestado a partir de 1 de Janeiro de 2006 e 

das pensões dos subscritores inscritos a partir de 1 de Setembro de 1993, a fórmula de cálculo 

da pensão é a que está em vigor para o regime geral da Segurança Social. 
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Introdução 

Este capítulo tem como objectivo oferecer uma panorâmica geral da literatura académica 

disponível sobre a sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões europeus e em 

Portugal, bem como uma breve análise descritiva das fontes estatísticas das variáveis 

demográficas e económicas que influenciam a evolução financeira do sistema de pensões em 

Portugal.  

 

3.1. Sustentabilidade Financeira do Sistema de 
Pensões no Contexto Europeu 

O desenvolvimento dos mecanismos de cobertura dos sistemas de pensões é uma herança de 

tradição europeia que remonta ao século passado e que se aprofundou de forma intensa no 

pós-guerra, período durante o qual se assistiu a um boom geracional e a um desenvolvimento 

económico, político e social, transformando-se num dos pilares essenciais do chamado 

modelo social europeu. É hoje pacífico que a construção dos sistemas de pensões da 

Segurança Social como elemento fulcral do modelo social europeu representou, 

simultaneamente, uma resposta a necessidades sociais que as comunidades deixavam de poder 

cumprir pelos processos tradicionais, um aprofundamento notável dos direitos de cidadania e 

um instrumento de desenvolvimento económico, podendo-se observar que um crescente 

número de trabalhadores financiavam, através das suas contribuições, as prestações de velhice 

a um número reduzido de pensionistas. 

Passados três ou quatro décadas a expansão económica e demográfica alterou-se 

radicalmente, tendo as dinâmicas dos sistemas de pensões que se defrontar hoje com novos 

desafios e um futuro incerto. Os sistemas de pensões atingiram já a sua fase de maturidade 

existindo, por isso, pouca margem para expandir o número de contribuintes à custa do 

alargamento da sua taxa de cobertura (Bravo, 2014). 

O próprio paradigma económico institucional em que o sistema foi desenhado inicialmente, 

alterou-se. Para Stewart (2013), os sistemas de pensões são complexos sendo a estrutura 

institucional (governação) uma das complexidades que é muitas vezes ignorado em termos 

dos estudos e análise de dados. Em alguns estudos com estruturas teóricas específicas 
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baseados em mercados perfeitos, podem resultar soluções totalmente inadequadas para os 

problemas nos sistemas de pensões de hoje. 

Em Portugal, assim como noutros países europeus, a alteração de factores demográficos, 

sociais, económicos e até políticos levou a que a sustentabilidade financeira dos sistemas de 

pensões, tal como funciona hoje, se tornasse inviável. A evolução demográfica em diversos 

países ampliou de forma drástica o peso dos beneficiários dos sistemas de protecção social. A 

emergência de situações de desemprego estrutural age duplamente na redução dos activos 

empregados com capacidade contributiva e na ampliação dos beneficiários. Os efeitos do 

envelhecimento da população sobre a sustentabilidade financeira do sistema de pensões 

público são bem conhecidos desde os anos noventa, quando instituições internacionais como a 

Comissão Europeia, a OCDE e o Banco Mundial e algumas investigações académicas 

realizaram as primeiras projecções (Banco Mundial (1994), Comissão Europeia (1996), 

Roseveare et al (1996), entre outros. 

Cipriani (2013), no seu estudo Population Ageing and PAYG Pensions in the OLG Model, 

mostra os efeitos da mudança demográfica num sistema de pensões pay-as you-go (PAYG), o 

sistema de pensões adoptado pela maior parte dos países europeus, com base no modelo de 

gerações sobrepostas padrão. O autor conclui que o envelhecimento da população devido ao 

aumento da longevidade pode ser uma ameaça para o sistema de pensões de repartição, 

implicando uma redução das pensões a pagamento. 

No seio do Conselho da Europa e da União Europeia nomeadamente no Ageing Report 2015, 

as diferentes projecções e cenários já elaborados deixam antever, ainda que admitindo 

diferentes evoluções futuras das variáveis fecundidade, mortalidade e migrações, o aumento 

do número de idosos perante a população jovem, ou seja, um aumento do rácio de 

dependência da população idosa em relação à população jovem. Segundo este relatório, o 

rácio de dependência entre 2013 e 2060 passará de 27,8% para 50,01% na média dos estados 

membros da União Europeia. O crescimento da taxa de dependência dos idosos, a redução das 

taxas de natalidade e a tendência decrescente das taxas de fertilidade são factores importantes 

para as dificuldades presentes e futuras de solvência do sistema de pensões na generalidade 

dos países desenvolvidos, associados à fraca relação entre contribuições (dos activos) e 

benefícios (dos pensionistas) do sistema. Para Santos (2010), pode antever-se uma influência 

negativa nos rendimentos futuros dos mercados de capitais causada pela diminuição da 

procura da população activa que é cada vez menor. 
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A necessidade de se proceder a uma reforma dos sistemas de pensões é conhecida há vários 

anos, tendo sido sucessivamente adiada nomeadamente pelo facto de muitas das medidas a 

implementar serem polémicas e de difícil aceitação social. Martin e Whitehouse (2008) 

defendem ainda que a reforma do sistema pensões pode ser politicamente difícil, no entanto, a 

experiência dos países da OCDE ao longo dos últimos 10-15 anos sugere que a reforma do 

sistema de pensões tem de ser prosseguida. 

Existe uma vasta literatura nacional e internacional acerca da política de pensões, 

complementada com estudos para países que implementaram reformas nos seus sistemas de 

pensões, sendo as reformas mais ambiciosas nuns países do que noutros. Entre os estudos 

mais importantes destacam-se os do Banco Mundial (1994, 2005), Comissão Europeia (1997, 

2005, 2012, 2014, 2015) com um vasto leque de assuntos também apresentados por exemplo 

por Feldstein (1995,1996), Mitchell e Zeldes (1996), Diamond (1997), Holzman (1997, 2004, 

2012, 2013), Barr (1998, 2000, 2001 e 2002), Bank for International Settlements (1998), 

Davis (1998), , Feldstein e Samwick (1998), Silva et al. (2004), Murteira (2008), Holzman, 

Palmer e Robalino (2012, 2013), Santos (2010, 2014), Natali e Stamati (2014), Bravo (2014), 

Serra (2014), Díaz-Giménez (2015), Aguiar (2015) entre outros. 

Alonso e Conde-Ruiz (2007), no seu artigo Reforma de las Pensiones: La Experiencia 

Internacional fizeram um inventário das principais reformas efectuadas nos países europeus, 

enfatizando as lições da experiência internacional que pudessem ser aplicadas em Espanha. 

Estes pretendiam mostrar as principais tendências quanto às políticas mais importantes que 

foram realizadas em alguns países europeus, de forma a fazer face ao problema da 

sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões. Estabeleceram também uma comparação 

destas reformas com as realizadas em Espanha no mesmo período, assinalando que era difícil 

estabelecer um ponto comum quanto ao período de implementação de reformas e quanto às 

linhas principais de cada uma delas, situação que consideram lógica e previsível pois os 

programas de pensões são instituições muito complexas e com uma grande heterogeneidade 

entre os países. Em alguns países que realizaram importantes reformas nos seus sistemas de 

pensões, foram efectuadas no momento em que não se observava a emergência quanto às 

dificuldades orçamentais a curto prazo. 

No estudo desenvolvido sobre os regimes de pensões em Portugal e Espanha, Bravo e Herce 

(2014) explicam que se assiste, actualmente, a uma mudança neste sector, fenómeno que se 

intensificará no futuro devido à evolução demográfica em curso, caracterizada pelo aumento 

da esperança média de vida e que exigirá um maior esforço aos actuais trabalhadores e aos 
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futuros pensionistas. Tais alterações serão visíveis a nível económico, através das 

contribuições ou das poupanças reforma e a nível profissional, em vidas laborais mais longas.  

Uma característica comum na maior parte dos estudos existente nesta área, é a de que, a partir 

da segunda década do século XXI, as pensões de velhice não deverão ser financiadas por 

impostos sobre os rendimentos, mas antes por anuidades geradas por activos financeiros, que 

são títulos representativos do stock de capital existente. São vários os estudos que defendem 

que, a reafectação dos recursos em contribuições do sistema PAYG aos mercados financeiros 

pode eliminar muitas lacunas dos sistemas actuais, na medida em que eliminar-se-ia a 

interferência política nos rendimentos em pensões de velhice, encorajar-se-ia a poupança e o 

investimento e as alterações demográficas não afectariam a viabilidade financeira do 

pagamento das pensões. Feldstein (1995) apresenta uma lista de condições de acordo com as 

quais, a mudança de sistemas não capitalizados para sistemas de capitalização deverá 

melhorar o bem-estar social: crescimento económico positivo, taxa de rendibilidade do capital 

superior à taxa de crescimento do rendimento nacional, taxa de rendibilidade do capital 

superior à taxa de preferência temporal. 

Natali e Stamati (2014) estudaram a reforma dos sistemas de pensões adoptadas na Grécia, 

Itália, Portugal e Espanha no período que decorreu entre 1990 e 2013, focando a sua análise 

em três dimensões: “muiti-pilarização”, harmonização institucional e tendências da despesa 

(contenção de custos/expansão) e constataram que, todos as economias alvo do estudo 

incentivam a aposta nas pensões privadas e respectiva harmonização com os esquemas 

públicos. Evidenciaram ainda a contenção de custos, pondo em causa a adequação futura ao 

risco. Em conclusão, alertam para o facto de que, no período em análise, que coincidiu com 

austeridade e crise, estes sistemas sofreram alterações e adaptaram-se, mas continuam a ter 

que enfrentar desafios novos e antigos, nomeadamente a iniquidade, o risco individual e a 

crescente vulnerabilidade a choques externos.  

Um estudo com o mesmo objectivo que o de Alonso e Conde-Ruiz (2007) é o de Martin e 

Whitehouse (2008), Santos (2014), que fazem também um levantamento das reformas dos 

sistemas de pensões implementadas nos países da OCDE, de modo a obterem os melhores 

exemplos. Os autores analisam inicialmente quais os países que aplicaram reformas nos seus 

sistemas de pensões e descrevem as medidas de reforma, que incluem, entre outras, o 

aumento da idade de reforma, alterações na forma de cálculo das pensões e aumento do valor 

das pensões mínimas. Exploram também o impacto destas reformas no valor futuro das 

pensões a receber pelos actuais pensionistas, mostrando uma clara tendência para o 
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decréscimo do seu valor futuro entre os actuais trabalhadores (futuros pensionistas) – isto 

significa que as pessoas precisam de poupar mais para a sua reforma, via sistemas de pensões 

privados - sendo os principais desafios que os sistemas de pensões da OCDE deverão 

enfrentar no futuro. 

Os autores concluem que há ainda vários aspectos a tratar na reforma dos sistemas de pensões 

da OCDE: alguns países continuam a precisar de uma reestruturação importante nos seus 

sistemas de pensões; algumas reformas importantes estão a ser implementadas de forma muito 

morosa; o incentivo aos indivíduos a fazerem poupanças privadas voluntárias poderá não ser 

suficiente para assegurar a substituição dos rendimentos auferidos durante a pré-reforma; 

muitos países incentivam a reforma antecipada, apesar da idade reforma padrão estar a crescer 

para os 65 anos, ou mais; e muitas reformas poderão resultar num maior risco de pobreza 

entre os idosos de baixos rendimentos. 

Neste contexto, surgem várias opções de reforma dos sistemas públicos de pensões do tipo 

pay-as-you-go com benefícios definidos, tais como reformas paramétricas, a introdução de 

contas individuais fictícias ou a criação de um sistema multi-pilar (tal como propõe o Banco 

Mundial). As reformas aplicadas por áreas ou países podem ser consultadas em Börsch-

Supan, Palacios e Tumbarello (1999), Schwarz e Demirgue-Kunt (1999), Social Security 

Administration (1999), Palacios e Pallarés (2000), Fox e Palmer (2000 e 2001), Devesa e 

Vidal (2001), Lindeman, Rutkowsky e Sluchynsky (2001), Müller (2001b), Devesa e Devesa 

(2005, 2008), Murteira (2008), Devesa et al. (2012a), Devesa et al. (2012b), Devesa et al. 

(2012c), Dorfman, Mark e Palcios (2012), Holzman, Palmer, Robalino (2012,2013), Bravo e 

Herce (2014), Rosado e Dominguez (2014), Serra (2014), Bravo (2012a, 2012b, 2014), Bravo 

et al.(2013), Santos (2010, 2014), Serra (2014), Peinado e Serrano (2014), Aguiar (2015), 

entre outros. 

No caso das reformas paramétricas, a melhoria da sustentabilidade do sistema é conseguida 

através da alteração de alguns parâmetros-chave como por exemplo, a idade de reforma, a 

fórmula de cálculo da pensão inicial, a introdução do factor de sustentabilidade ou as taxas de 

contribuição, mantendo-se inalterado o seu tipo de financiamento. Já em 2006, o Comité da 

Politica Económica da Comissão Europeia recomendava várias medidas de reforma 

paramétricas para promover a sustentabilidade financeira dos sistemas europeus. 

Relativamente ao aumento da idade de reforma, muitos são os que, a este propósito, têm 

preconizado a imediata elevação da idade legal de acesso à pensão de velhice. O raciocínio é 
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evidente: se os activos empregados atrasarem por um, dois ou três anos a passagem à reforma, 

continuam a descontar para a Segurança Social e reduzem por igual período o número de anos 

em que recebem pensões, aliviando a pressão sobre as finanças públicas. A maior parte dos 

países da união europeia têm vindo a implementar esta medida, nomeadamente até aos 65, 66 

e 67 anos de idade. 

De acordo com Jimenéz-Martin e Prieto-Rodríguez (2002), seguindo as actuais perspectivas 

de envelhecimento, se nada for alterado, os rácios de dependência em Portugal e em Espanha 

serão, até 2050, os piores da OCDE. Assim, as projecções para o rácio despesa em pensões 

como percentagem do PIB é dos mais elevados em Portugal e em Espanha, comparativamente 

com os outros países da OCDE. Os autores defendem que motivar os trabalhadores mais 

velhos a manterem-se no mercado de trabalho, bem como penalizar as empresas que tentem 

reduzir a respectiva mão-de-obra com recurso a programas de despesa social para 

trabalhadores mais velhos, constituirão duas vias para que se verifiquem melhorias relativas 

ao cenário pessimista anteriormente apresentado.  

De acordo com Peinado e Serrano (2014), o envelhecimento demográfico tem vindo a agravar 

os problemas de sustentabilidade dos sistemas de pensões. As reformas definidas para 

reestabelecer o equilíbrio financeiro dos sistemas pensões podem pôr em risco um dos 

principais objectivos dos sistemas: reduzir a pobreza entre os idosos. No estudo analisam o 

efeito que as reformas implementadas no sistema de pensões espanhol terão sobre a taxa de 

pobreza da população reformada, incidindo nos trabalhadores mais vulneráveis e as reformas 

são estudadas tendo em conta a situação laboral dos indivíduos nos três anos anteriores à 

entrada na reforma. As reformas estudadas são, por um lado, o aumento da idade legal de 

reforma dos 65 para os 67 anos e, por outro, o aumento do número de anos de contribuições 

considerados para o cálculo da pensão inicial. Segundo os autores, os resultados obtidos 

mostram o aumento da probabilidade cumulativa da população em estudo tornar-se pobre, 

quando o mercado de trabalho deixar de garantir a oportunidade de manter estes indivíduos a 

trabalhar. Pelo contrário, se os indivíduos se mantiverem integrados no mercado de trabalho, a 

probabilidade de se tornarem pobres diminui. 

Um estudo de Jimeno (2000), Devesa (2008) onde se faz a previsão, para Espanha, da despesa 

em pensões como percentagem do PIB, apresentam-se dois possíveis cenários: primeiro 

supondo uma idade de reforma de 65 anos e segundo atrasando a idade de reforma para 70 

anos, mostra que a despesa em pensões continuará a ser elevada e o seu crescimento 

acelerado, ainda que evidentemente mais baixa no segundo cenário.  
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Também Santos (2010, 2014), nos seus estudos sobre os sistemas de pensões da União 

Europeia, analisou o efeito de algumas medidas paramétricas, nomeadamente do aumento da 

idade de reforma no sistema de pensões de cada país, concluindo que esta medida beneficia o 

sistema e consequentemente a sustentabilidade financeira do sistema de pensões. 

Nesta linha, Sigg (2007) defende que se deve favorecer o prolongamento da vida activa, seja 

através da limitação da generosidade dos regimes de reforma, seja através da instauração de 

medidas incentivadoras para que os trabalhadores mais velhos continuem a trabalhar, pois 

considera que é uma das formas mais privilegiadas para consolidar os regimes de Segurança 

Social. 

Riedel et al. (2015) no seu artigo analisa a relação entre as características dos sistemas de 

pensões europeus e a idade individual planeada para a reforma. Os autores concluem que nos 

países mais ricos a idade legal de reforma parece ter uma maior influência na idade planeada 

para a reforma, comparativamente ao que acontece nos países mais pobres ou nos novos 

países membros da UE. A influência do valor da pensão é maior nos novos países membros e 

menor nos países mais ricos na EU15. Por outro lado, os efeitos indústria e profissão 

divergem de país para país. 

No entanto, análises empíricas de Blöndal e Scarpetta (1998a), de Gruber e Wise (1999) e de 

Boldrin, Jiménez-Martín e Peracchi (1999) identificam algumas fontes legislativas que 

desincentivam a participação de indivíduos mais idosos no mercado de trabalho. 

Relativamente à introdução do factor de sustentabilidade na fórmula de cálculo da pensão 

para fazer face ao aumento da esperança média de vida são vários os países que introduziram 

um mecanismo deste tipo. No fundo, o factor de sustentabilidade não é mais do que um 

instrumento que segue dentro da tendência observada nas reformas recentes dos sistemas de 

pensões da UE face ao envelhecimento demográfico. Uma das vantagens deste instrumento 

traduz-se no facto de ser um mecanismo automático de ajustamento, diminuindo o risco 

político na tomada de decisões e ajudando o sistema a fazer face aos riscos demográfico e 

económico, exógenos ao próprio sistema (Devesa et al., 2013). 

Bravo e Herce (2014) fazem referência à importância, relativamente ao tema da 

sustentabilidade dos sistemas de pensões públicos, da implementação em Espanha e Portugal 

do factor de sustentabilidade, o qual ajusta o valor da pensão de reforma ao aumento da 

esperança média de vida. Para os autores o factor de sustentabilidade ajuda a enfrentar a 

evolução demográfica e melhorar a sustentabilidade financeira do sistema; a amenizar os 
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efeitos do ciclo económico; a repartir o ajustamento entre colectivos, isto para que o esforço 

de ajustamento não recaia apenas sobre os contribuintes, mas também sobre os pensionistas; e 

a melhorar a qualidade actuarial intergeracional, reequilibrando a relação a nível individual 

entre contribuições pagas e prestações recebidas. 

No estudo apresentado por Devesa et al. (2013) analisa-se a forma como os outros países da 

União Europeia integraram o factor de sustentabilidade ou outros mecanismos similares nos 

seus sistemas. A partir desta análise apresentam-se definições alternativas para o caso 

espanhol, valorizando os aspectos de cada um deles sobre os parâmetros do sistema, 

utilizando as projecções recentes do Instituto Nacional de Estatística. 

Entre as experiências de outros países da EU que adoptaram o factor de sustentabilidade os 

autores destacaram os que fazem recair o ajustamento apenas sobre os novos pensionistas, 

pelo que se pode prever um forte efeito individual. A Dinamarca, a Grécia e a Holanda 

adoptaram uma vinculação à idade de reforma. Em Portugal e na Finlândia, o ajustamento 

faz-se directamente na pensão inicial, havendo também outra forma de ajustamento mais 

suave via revalorização das pensões e tipo de contribuição pelo qual se amplia o número de 

pessoas (colectivo) afectado. No entanto, não foi adoptada por qualquer país. Outras 

definições do factor de sustentabilidade, existentes na Alemanha e na Suécia, vinculam a 

revalorização das pensões a indicadores que dependem tanto da evolução demográfica como 

da evolução económica, promovendo a estabilidade financeira do sistema.  

Relativamente às contas individuais fictícias, estas representam no essencial a passagem para 

um sistema pay-as-you-go com contribuições definidas, no qual cada indivíduo receberá 

como pensão inicial um montante equivalente ao que obteria num sistema capitalizado, dadas 

as suas contribuições e uma taxa de rendibilidade fixada administrativamente.  

A experiência internacional sugere que a maioria das reformas foi realizada em países com 

sistemas de pensões de prestação definida para um modelo de contribuição definida. Alguns 

investigadores tais como: Whiteford e Whitehouse (2006), Galasso (2006), Alonso e Conde-

Ruiz (2007), OCDE (2005, 2013), Natali e Stamati (2014) entre outros, tentaram classificar e 

comentar estas políticas.  

Por último, o sistema multi-pilar é, na sua forma mais completa, composto por três elementos 

básicos. Um primeiro pilar que continuaria a funcionar nos moldes do sistema anterior pay-

as-you-go com benefícios definidos, ou eventualmente passaria a ter contribuições definidas, 

mas apenas até um determinado nível de rendimento. Um segundo pilar, com carácter ainda 
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obrigatório, mas em regime de capitalização, para salários entre o limite anterior e um novo 

limite a ser estabelecido. A partir deste valor de rendimento aplicar-se-ia o terceiro pilar, que 

poderia assumir formas muito diversas, mas que seria essencialmente caracterizado por ser 

capitalizado e ter uma natureza voluntária.  

Ao contrário dos outros tipos de reformas, a introdução de um sistema multi-pilar implicaria, 

a curto e médio prazos, a diminuição acentuada de contribuições, enquanto que a despesa em 

pensões se iria reduzir de forma mais gradual, agravando-se como consequência, o saldo 

orçamental. Com efeito, de acordo com uma decisão do Eurostat de Março de 2004, os 

sistemas de pensões capitalizados com contribuições definidas não podem ser classificados 

dentro do sector das administrações públicas, mesmo que uma entidade pública esteja 

envolvida como gestora dos fluxos de contribuições e pensões ou garantindo o risco de 

incumprimento no pagamento de pensões. No entanto, na revisão do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, os efeitos orçamentais da introdução de um pilar de Segurança Social 

capitalizado foram tidos em consideração de forma explícita. No que respeita ao carácter 

preventivo, este tipo de reforma pode justificar um desvio temporário na convergência para o 

objectivo orçamental a médio prazo. Já no âmbito correctivo dos défices excessivos, os custos 

líquidos da reforma serão considerados, de forma linear regressivos nos cinco anos seguintes 

à sua implementação. 

De notar que, nos casos da introdução de contas individuais fictícias ou de um sistema multi-

pilar, a melhoria da sustentabilidade do sistema ocorre tipicamente devido ao facto da pensão 

calculada com base no valor actuarial das contribuições realizadas ser inferior à resultante das 

regras anteriores. Actualmente, vários países da União Europeia já transformaram os seus 

sistemas pay-as-you-go com benefícios definidos em esquemas deste tipo. Refira-se, a título 

de exemplo, o caso da Suécia que tem actualmente um pilar público pay-as-you-go a 

funcionar em regime de contas individuais fictícias, tendo introduzido, em 1999, um segundo 

pilar obrigatório e capitalizado. 

As tendências de reforma defendidas pelos principais organismos internacionais, por 

académicos e pelo próprio Banco Mundial nos últimos anos, baseiam-se nos três pilares: um 

primeiro pilar não capitalizado, obrigatório e de gestão pública; um segundo pilar 

capitalizado, obrigatório e de gestão privada; um terceiro pilar, baseado em regimes 

complementares, voluntários e gestão privada. Esta reforma é a mais apoiada, uma vez que, 

ao incluir elementos de modelos diversos, diversifica o risco que os países assumem a longo 

prazo, podendo estes utilizar em diferentes momentos, os elementos que lhes sejam mais 
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favoráveis. No entanto, nem todos os teóricos estão de acordo com a proposta do Banco 

Mundial, sendo Orszag e Stiglitz (1999) ou Barr (2000) alguns dos mais conhecidos críticos 

em relação a esta proposta. 

 

3.2. Sustentabilidade Financeira do Sistema de 
Pensões Português 

Actualmente sempre que se fala do tema da Segurança Social é inevitável a referência à 

situação difícil que esta atravessa, principalmente no que toca à sua sustentabilidade 

financeira. São vários os factores determinantes e que se têm reflectido negativamente no 

sistema público de Segurança Social.   

O envelhecimento da população, no topo e na base, o aumento da esperança média de vida, a 

diminuição no índice de fecundidade, o que reflecte as baixas taxas de natalidade, o emprego 

e outras, são as principais causas apontadas para o desequilíbrio financeiro do sistema. 

Câmara (2014) elaborou um estudo que visava analisar, se o risco da insustentabilidade do 

sistema público de Segurança Social se devia (fortemente) ao envelhecimento da população e 

quais as alternativas a explorar. Para o efeito, a autora parte das causas do envelhecimento 

demográfico para, de seguida, analisar a forma como estas causas influenciavam a estrutura 

etária, em 3 momentos distintos: 1960 – quando Portugal ainda apresentava uma estrutura 

populacional jovem; 2012 – a actualidade; 2060 – o futuro. A autora constata, então, o 

profundo efeito da demografia na sustentabilidade da Segurança Social. É de salientar, no 

entanto, que a demografia não é a única condicionante da sustentabilidade do sistema.  

Sendo o sistema público de Segurança Social em Portugal baseado num sistema de repartição, 

segundo o qual os actuais contribuintes pagam as pensões dos actuais pensionistas na 

expectativa de que os futuros contribuintes paguem as suas pensões aquando da sua reforma, 

o impacto das variáveis demográficas entre as quais o rácio de dependência de idosos e o 

comportamento das variáveis macroeconómicas têm vindo a agravar em muito os custos do 

sistema. 

Em suma, estamos a caminhar para a situação paradoxal em que o número decrescente de 

contribuintes activos se verão obrigados a financiar as pensões mais elevadas de um número 

crescente de reformados durante períodos mais longos. 
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Assim, a preocupação crescente com a sustentabilidade financeira do sistema, nomeadamente 

no que concerne às pensões de velhice, que representam mais de metade dos gastos com 

prestações, leva a que as mudanças no sistema sejam cada vez mais urgentes. De acordo com 

o Ageing Report 2015, os dados relativos ao rácio despesa em pensões como percentagem do 

PIB poderá atingir 1% entre 2013 e 2040 em Portugal, tendo em conta os actuais cenários 

demográfico e do mercado de trabalho.  

De acordo com estes dados, o debate em torno do que é e deve ser a justiça intergeracional 

assume uma importância outrora inexistente. Questiona-se hoje, fundamentalmente, a 

legitimidade do modelo de repartição (designadamente pay-as-you-go), enquanto modelo de 

financiamento da Segurança Social, já que este parece implicar pesados e insuportáveis 

encargos financeiros para as gerações vindouras, pondo em risco a sustentabilidade financeira 

futura do sistema (Silva, 2014). Desta forma, torna-se evidente que as tensões sobre os 

modelos de financiamento da Segurança Social são crescentes e questionam a sua 

sustentabilidade estratégica. 

De acordo com Saraiva (2014), a sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões da 

Segurança Social é um problema que deve suscitar um debate profundo, de forma a reflectir 

sobre escolhas fundamentadas, por parte de toda a sociedade, com implicações a longo prazo 

(2014: 75). A mesma ideia foi também defendida por outros autores tais como Silva (1996ª, 

1999, 2001, 2006, 2014), Simões (2002), Silva et al. (2004), Silva e Goes (2006), Martinho 

(2006), Mendes (2006, 2011), Serra (2006, 2014), Santos (2010, 2014), Mendes (2011), 

Bravo (2014), Branquinho (2014), Coelho (2014), Santos e Dominguez (2014), Aguiar (2014, 

2015), entre outros. 

Murteira (2008) defende que, a discussão acerca do financiamento dos sistemas de segurança 

social está relacionado com problemas económicos, sendo exemplo disso o lento crescimento 

do produto, o desemprego e uma desigual distribuição dos rendimentos associados ao 

trabalho. A autora enfatiza que no processo de reformulação das políticas de protecção social, 

a função social dos sistemas de pensões deve assumir uma relevância especial, considerando 

que a crise actual tem um potencial transformativo, propondo a reflexão sobre os princípios 

organizativos da solidariedade e o real compromisso com a justiça social e com a sua 

institucionalização.  

Para a autora uma metodologia consistente de definição das políticas sociais tem como ponto 

de partida um conjunto de objectivos sociais a atingir, sendo a prossecução desses objectivos 
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condicionada pela restrição financeira (2008: 73). Nesta perspectiva, considera-se fulcral 

sustentar o objectivo de prevenção da pobreza entre idosos mas também o objectivo numa 

maior paridade de níveis de vida entre pensionistas e os seus contemporâneos, por razões de 

justiça social . Assim, no ajustamento o ónus não deve ser colocado nos reformados, mas sim 

ser feito de forma a não gerar conflitos em relação aos objectivos sociais dos sistemas de 

pensões (Murteira, 2008).  

É evidente a necessidade de mudança no sistema de pensões português. Para alguns autores 

como Silva (1996ª, 1999, 2001, 2006), Martinho (2006), Mendes (2006, 2011), Albergaria 

(2014), Bravo (2014), Aguiar (2014, 2015) as mudanças no sistema de pensões português 

devem ser estruturais e vão para além da reformulação do actual sistema de repartição. Para 

os autores mencionados as mudanças devem passar por um modelo pluridimensional de 

protecção social.  

Já em 1998, o Livro Branco da Segurança Social (LBSS) diagnosticara com rigor estes danos 

estruturais e propusera medidas de reforma para Portugal, destacando-se, pela sua 

radicalidade, a criação de uma pensão base, de encargos modestos, a financiar por repartição 

acoplada a uma pensão complementar no sistema público, a financiar por capitalização. Pouco 

se avançou desde então, tendo-se somente instituído uma nova forma de cálculo da pensão 

contributiva, ficando as recomendações da LBSS guardadas.  

Face à dimensão financeira, social e política dos problemas que estes modelos de reforma 

apresentam, iremos, então, comparar as diversas linhas de actuação. 

São várias as opções de reforma do sistema de pensões da Segurança Social em Portugal, 

sistema este que se baseia num sistema de repartição. Entre elas temos as reformas 

paramétricas, que são as que se tem implementado nos últimos anos no país, a introdução de 

contas individuais fictícias ou a criação de um sistema multi-pilar. 

No caso das reformas paramétricas, a melhoria da sustentabilidade do sistema é conseguida 

através da alteração de alguns parâmetros-chave como por exemplo, a idade de reforma, a 

fórmula de cálculo da pensão inicial, a introdução do factor de sustentabilidade ou as taxas de 

contribuição, mantendo-se inalterado o seu tipo de financiamento. 

Para Matos (2006), o aumento da idade efectiva da idade da reforma é uma medida necessária 

e provavelmente a mais eficiente, seja pelo aumento da idade legal, seja pela flexibilização da 

idade de reforma, desde que garanta a necessária neutralidade financeira para a Segurança 

Social e a devida adequação ao sistema fiscal, o qual segundo este e outros autores, necessita 



Capítulo III – Sustentabilidade Financeira do Sistema de Pensões da Segurança Social 

 

121 

de ser profundamente remodelado, face às realidades actuais em termos de competitividade da 

economia portuguesa. 

Santos (2010) aponta o aumento da idade de reforma como possível alternativa para reduzir a 

pressão que o factor demográfico exerce sobre a despesa em pensões em Portugal, 

contribuindo positivamente para o emprego e para a população activa, diminuindo assim o 

valor do factor demográfico e, portanto, a sua influência sobre a despesa em pensões. 

Martins, Novo e Portugal (2007) consideram que o estímulo ao emprego entre os 

trabalhadores mais velhos poderá ser parcialmente contraído pela rigidez dos mecanismos de 

determinação salarial vigentes no mercado de trabalho português, consubstanciado pelo 

recurso generalizado a dispositivos contratuais de progressão salarial associados à antiguidade 

dos trabalhadores, e pela protecção ao emprego, que no caso português, traduz-se em elevados 

custos de despedimento. 

Domínguez e Silva (2008), no seu estudo analisaram o impacto de um aumento da idade de 

reforma bem como o aumento da taxa de contribuição no sistema e concluiram que este traria 

melhorias na solvência financeira do sistema mas que as mesmas são muito severas, e com 

um elevado custo social e político. 

Para Murteira (2008), com vista à promoção da sustentabilidade financeira do sistema, devem 

ser adoptadas políticas que afectam não só o lado da despesa, mas também o lado da receita. 

Nesta linha de pensamento, a autora defende a adopção de medidas tais como o aumento das 

taxas de contribuição, o aumento da idade de reforma (se o mercado de trabalho o permitir) e 

uma regulação macroeconómica mais favorável ao crescimento e ao emprego. 

Em 2013 vimos a idade de reforma no sistema de pensões português aumentar para 66 anos. 

Para Branquinho (2014), o aumento da idade de reforma significou um acréscimo de apenas 

seis meses e com um ganho financeiro potencial de mais de cem mil milhões de euros que 

iriam onerar o sistema previdencial até 2060. 

Já para Mendes (2006), o aumento da idade legal de acesso à pensão de velhice pode ter um 

efeito perverso sobre tais interacções, ao contrário do que a lógica de raciocínio atrás descrita 

sugere.  

Também Proença (2006) defende que o aumento da idade legal da reforma é frontalmente 

uma solução a rejeitar, considerando que, para além de socialmente injusta, nem sequer 

representa uma resposta eficaz aos possíveis problemas financeiros da Segurança Social, pois 

segundo este autor, esta medida limita-se a transferir custos com pensões de velhice para 
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custos com o desemprego, agravando os impactos sociais e colocando uma ainda maior 

pressão nas politicas de emprego e de formação profissional para este grupo. Defende ainda 

que a questão da sustentabilidade da Segurança Social não pode ser vista só pelo lado das 

despesas, ignorando as receitas. Realça também a importância (como modelo a seguir) do 

desempenho positivo de estados membros como a Finlândia, país que ocupa, actualmente, 

uma das posições cimeiras no ranking mundial da competitividade, tendo apostado no 

diálogo, na concertação social e na melhoria da protecção social. Foi um estado membro que 

demonstrou ser possível aliar um alto desempenho económico e uma elevada competitividade 

internacional com a melhoria da protecção e da Segurança Social. 

Mas outras reformas paramétricas têm sido discutidas e em alguns casos implementadas, 

como é exemplo a introdução do factor de sustentabilidade na fórmula de cálculo das pensões 

como factor de ponderação, e que evolui em função da evolução da esperança média de vida 

hoje e à data da reforma. 

Domínguez e Silva (2008), no seu estudo analisaram o impacto da introdução do factor de 

sustentabilidade na fórmula de cálculo na solvência financeira do sistema e concluiu que este 

proporcionava sinais de solvência, ou seja, proporcionava uma rentabilidade sobre as 

contribuições realizadas sempre que se aplicar o factor corrector de sustentabilidade. 

Santos e Domínguez (2014) no seu estudo, avaliam o impacto sobre a sustentabilidade 

financeira do sistema de pensões Português se um montante máximo da pensão de velhice 

fosse adoptado. Os resultados mostram que o sistema de pensões Português é insolvente e a 

pensão máxima beneficia a solvabilidade financeira do sistema. 

Para Murteira (2013), a reforma aprovada em 2007 tornou-se uma mudança fundamental nos 

princípios e objectivos da política de pensões. 

Já Bravo (2014), considera erradas as opções políticas de reformas paramétricas dos sistemas 

de pensões que têm vindo a ser adoptadas em Portugal. Apresenta várias justificações para tal 

posição: os sistemas apresentam-se demográfica, económica e financeiramente insustentáveis 

a médio e longo prazo, pressionando o equilíbrio das finanças públicas; os sistemas não 

proporcionam hoje (e ainda menos no futuro) níveis de segurança económica adequados; os 

sistemas não garantem um tratamento intra e intergeracionalmente justo entre todos os 

participantes no sistema; as reformas paramétricas que têm sido adoptadas têm vindo a minar 

a confiança no contrato geracional e têm vindo a repercutir a quase totalidade dos custos de 

ajustamento nas gerações futuras; os sistemas não estimulam a cultura de poupança dos 
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trabalhadores e não promovem a responsabilidade individual na prossecução da segurança 

económica na velhice, mantendo-se uma lógica de dependência total para com o Estado, com 

o aumento da sensação de incerteza quanto ao real recebimento das pensões no futuro. 

Tendo em linha de conta os desafios apresentados pela crise nos últimos anos, em Portugal 

têm sido implementadas importantes reformas para fazer com que o regime de pensões 

públicas contributivas seja financeiramente sustentável e tornar os sistemas de pensões 

privadas mais atractivos (Bravo e Herce, 2014: 33). 

Bravo e Herce (2014) no que respeita às pensões privadas em Portugal, consideram que estas 

dificilmente conseguirão ultrapassar a diferença existente nos montantes garantidos pelos 

sistemas de pensões públicas, pois funcionam como complementos e utilizam, na sua maioria, 

esquemas de capitalização e de contribuição definidas. Segundo os autores, para que aspirem 

a mais do que complementos é necessário que o sector das pensões privadas evolua de modo 

a reclamar maiores quotas de mercado, menores custos para os seus beneficiários ou durante 

o processo de acumulação de capitais de reforma e retornos mais atractivos durante o 

processo de transformação dos referidos capitais em rendas complementares de reforma. 

(2014: 34).  

Os autores terminam concluindo que esta meta apenas será alcançada através de um (…) 

mercado mais eficiente e competitivo, com economias de escala, capaz de entender as 

necessidades dos contribuintes e pensionistas e que possa operar através de veículos 

promotores de poupança a longo prazo com tratamentos fiscais pelo menos tão bons como os 

de qualquer outro instrumento financeiro. (2014: 34). 

Na verdade são vários os autores que, apesar de reconhecerem as melhorias no sistema com as 

últimas reformas - maioritariamente paramétricas - defendem que estas solucionam o 

problema no curto prazo mas não no médio e longo prazo. Assim surgem várias propostas 

para sistemas de contribuição definida e multipilar. 

Mendes (2006), defende uma abordagem diferente para a sustentabilidade do sistema, onde a 

reforma essencial passa pela adopção de um esquema de segunda pensão baseada na 

capitalização. Não se trata de privatizar o sistema, mas sim de introduzir a “contribuição 

definida” em vez do “beneficio definido” na formação da pensão pública ligada aos 

rendimentos do trabalho. 

A Suécia foi um dos países que adoptou tal estratégia e tem obtido bons resultados. Com 

efeito, os esquemas de benefício definido são determinados por taxas contributivas 
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politicamente fixadas, as quais dependem do crescimento das remunerações reais tanto quanto 

das decisões politicas e dos riscos económicos e demográficos. Os esquemas de contribuição 

definida são influenciados pelas taxas de juro determinadas pelo mercado, assim como pelas 

taxas de contribuição e o crescimento económico. Os correspondentes benefícios estão 

expostos a riscos decorrentes das flutuações das taxas de juro e das mudanças de políticas 

públicas, designadamente, fiscais e de regulação, e menos aos riscos da demografia. 

Matos (2006) defende que para além de medidas como aumento da idade de reforma, será 

necessário reduzir o peso da despesa pública no sistema de pensões, avançando-se para o 

desenvolvimento de sistemas complementares e modelos de capitalização públicos e/ou 

privados, pois os custos actuais suportados pelas empresas são elevados e não incentivam a 

criação de emprego.  

Serra (2006, 2014) nos seus estudos evidencia a pertinência dos modelos propostos pelo 

Banco Mundial no sentido de promover a sustentabilidade dos sistemas de pensões, desde que 

o primeiro pilar assegure um mínimo de dignidade e conforto aos mais desprotegidos; que na 

gestão dos pilares obrigatórios seja assegurada a adequada participação dos contribuintes, 

cabendo ao estado zelar pela elaboração e aplicação das regras de transparência, de 

informação, de gestão e controlo e aplicação dos critérios e princípios social e legalmente 

fixados (Serra, 2006: 37). 

O autor refere ainda que são evidentemente necessárias reformas em profundidade e que estas 

devem ter em consideração a diferentes vectores (económicos, sociais e políticos) para além 

de serem gradativas. Salienta, no entanto, que qualquer reforma estará condenada ao 

insucesso, se o quadro económico e social que lhe serve de suporte for depressivo e se 

continuar a degradar-se, tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos/décadas em 

Portugal. Por outro lado, no que se refere à adopção de um modelo de capitalização, há que 

considerar que este se traduzirá numa maior financeirização da economia e na transferência 

para o trabalhador de muitas das responsabilidades que hoje recaem sobre as entidades 

patronais (Serra, 2014, 34). 

Para Campos (2000) um sistema multi-pilar “reduziria, a prazo, a responsabilidade do sistema 

público, melhorando o seu equilíbrio e a sustentabilidade financeira futuros, quando ela entra 

na zona de alto risco por força do efeito combinado da demografia, do aumento das carreiras 

contributivas e do aparecimento de novos pensionistas com taxas de substituição mais 

elevadas”. 
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Também para Silva (1996, 2001,2014), o regime financeiro do sistema de Segurança Social 

deve conjugar as técnicas de repartição e de capitalização de forma a ajustar-se à alteração das 

condições económicas, sociais e democráticas, pois é um mecanismo de salvaguarda do 

regime público imunizando-o, tanto quanto possível, contra os riscos económicos e 

financeiros ligados aos aspectos demográficos da população portuguesa, às mudanças das 

formas de trabalho e às mutações sociais impulsionadas pelo avanço da sociedade de 

informação. Segundo o autor, trata-se de uma medida positiva de previdência pública, 

semelhante à que existe em muitos outros países, nomeadamente nos Estados Unidos da 

América, em alguns países da Europa, como a Suécia, a Irlanda e os Países Baixos. 

Segundo Silva et al. (2004), a projecção da conta da Segurança Social obtida no seu estudo é 

conducente para que os autores possam afirmar que o sistema está condicionado por diversos 

factores de natureza demográfica, assim como da sua própria maturação. Estas condicionantes 

prenunciam um cenário provável de ruptura financeira a longo prazo, que é, por natureza, 

estrutural. Assim, de acordo com os autores, de forma a assegurar a sustentabilidade do 

sistema financeiro, será necessário implementar modificações que alcancem mais do que 

aquelas necessárias apenas para restaurar o balanço actuarial durante o período projectado. 

Tais modificações incluem necessariamente a introdução de uma pensão complementar 

obrigatória, em esquemas individuais ou em grupo, combinada com o estabelecimento de um 

tecto para a pensão estatal. 

Também Bravo (2014) no seu estudo apresenta os traços gerais de uma proposta de reforma 

sistémica dos sistemas de pensões em Portugal, assente numa estrutura multi-pilar. Seguindo 

a proposta do autor, os sistemas devem basear-se num princípio de diversificação das fontes 

de rendimento na reforma. O 1º pilar corresponderá a rendimentos, direccionados 

essencialmente para o combate à pobreza e para a redistribuição do rendimento, atribuídos ao 

abrigo dos princípios de solidariedade e financiamento fiscal das prestações sociais. Neste 1º 

pilar estarão incluídas três componentes: a) um sistema maioritário, baseado num sistema de 

repartição de contribuição definida nocional, baseado em contas individuais, de contribuição 

definida, com revalorização anual nocional (ndc) das contribuições efectuadas usando a TIR 

do sistema (dependente dos seus fundamentos macroeconómicos); b) um sistema 

complementar privado integrado de capitalização real, fundeado, minoritário, de participação 

obrigatória de contribuição definida, assente em contas individuais, com escolha das 

entidades gestoras do património por parte do trabalhador; c) um sistema de complementos 

para a pensão garantida (mínima) do regime contributivo financiado com impostos, calculado 
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com base nas contribuições efectuadas quer para o sistema público, quer para o privado. Os 

rendimentos integrados no 2º e 3º pilares corresponderão a associados a ou facultativos, de 

transferência intrapessoal de rendimento, da fase de vida activa para a reforma. O 2º pilar 

compreenderá os planos de pensões ocupacionais, totalmente fundeados, de participação 

voluntária, de contribuição definida. O 3º pilar corresponderá aos regimes complementares de 

pensões de iniciativa e adesão individual, fundeados.  

Por fim, defende que esta proposta tornará o sistema mais transparente, eficaz e eficiente e 

promoverá a separação clara das funções de redistribuição de rendimento e de combate à 

pobreza (da responsabilidade do Estado) da função de poupança ou redistribuição intrapessoal 

do rendimento (da responsabilidade dos trabalhadores e das empresas). 

Também Aguiar (2015), para a discussão do modelo de Segurança Social, defende que é 

necessário colocar no mesmo plano de sustentabilidade financeira, as noções de adequação do 

rendimento, de reforma e equidade intergeracional, constituindo estes os três objectivos que o 

sistema deve procurar alcançar. Para a autora, não haverá solução se não formos capazes de 

ler correctamente a realidade demográfica, económica e financeira e compreender que os 

factores que estiveram na origem dos sistemas de pensões de repartição (elevadas taxas de 

natalidade e elevados crescimentos económicos) são os mesmos que hoje lhes estão a ditar as 

dificuldades. 

Assim, a autora propõe uma reforma do sistema de pensões, onde considera antes de mais que 

a abordagem à dívida implícita é fundamental para avaliar a dimensão da ruptura financeira 

de um sistema de pensões. Defende também que uma boa estimativa da dívida implícita, ou 

seja, a determinação do montante das responsabilidades com pensões sem cobertura 

financeira (nível de passivos do sistema), torna-se essencial para a reforma de um sistema de 

pensões. A melhor definição de dívida implícita é aquela que inclui o valor actual das 

contribuições e das pensões de todas as gerações, tendo em conta um determinado horizonte 

temporal. Desta forma, a autora sugere um modelo para a redução da dívida implícita onde a 

metodologia abordada passa pela sua decomposição em parcelas de responsabilidade, isto é, a 

proposta apresentada consiste num caminho com duas linhas centrais: 1) a gestão da “Herança 

Social” do actual sistema público de pensões, onde se incluem as pensões em pagamento (P1) 

e as pensões em formação próximas da reforma (P2); 2) a criação de um novo sistema de 

pensões que abrange as pensões em formação longe da reforma (P3) e as pensões das 

gerações que entrarão no mercado de trabalho (P4). Nesta proposta, mantem-se a natureza de 



Capítulo III – Sustentabilidade Financeira do Sistema de Pensões da Segurança Social 

 

127 

repartição nas pensões actuais, e ocorre uma transição gradual para o novo sistema consoante 

a entrada de novos trabalhadores no mecanismo de contribuição. 

Quanto ao novo sistema da Segurança Social, a autora defende um sistema multi-pilar, 

composto por três componentes: contribuição definida para as contingências a longo prazo 

(pensões de reforma), mutualização para as contingências imediatas (desemprego e doença) e 

fiscalidade para as contingências de solidariedade. 

Segundo Bragança (2004), e tomando em consideração os principais factores dos dois 

modelos de financiamento, modelo de repartição e de capitalização respectivamente, quando a 

taxa de rendibilidade dos investimentos excede a soma da taxa de crescimento do emprego 

com a taxa de crescimento dos salários, o modelo de capitalização permite a concessão de 

pensões de valor superior ao das atribuídas pelo modelo de repartição, ou seja, o modelo de 

capitalização é preferível ao de repartição. Ora a economia tem os seus ciclos e os modelos de 

financiamento não podem variar de acordo com estes, daí resultando as grandes dificuldades 

pelos quais os sistemas de segurança social às vezes se deparam, não esquecendo questão 

demográfica, talvez a principal fonte de problemas. 

Para a autora optar, por um sistema de capitalização pressupõe, entre outros requisitos 

igualmente essenciais (como a existência de mercados financeiros adequados), que haja um 

período inicial relativamente longo, em que não sejam pagas quaisquer pensões. Desta forma 

os inactivos por velhice e invalidez, enquanto se dá a “acumulação primitiva”, financiam o 

seu consumo com reservas que eles próprios criaram ou através de subsídios provenientes do 

Orçamento de Estado, fora do sistema. Claramente, só em períodos de grande 

desenvolvimento económico existirá a possibilidade de uma transição desta natureza, sendo o 

exemplo do Chile o mais conhecido. 

Ferraz e Vieira (2001) consideravam que, ao invés da existência dos pilares privados 

propostos pela Comissão do Livro Branco para Portugal, seria mais correcta a aposta em 

pilares públicos a acorrerem em regimes diferentes, com objectivos e técnica diferentes. Em 

matéria de financiamento indevido do regime contributivo, os autores afirmam que o caso 

mais evidente diz respeito ao financiamento da maior parte da acção social e do regime não 

contributivo pelo regime geral. Segundo os autores, a chamada “dívida do Estado à Segurança 

Social” provém deste incumprimento da Lei de Bases da Segurança Social, que se resume à 

não transferência durante anos consecutivos, do Orçamento de Estado de verbas que 

sustentassem a acção social bem como os regimes não contributivos. 
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Naturalmente, a opção por um modelo de financiamento não se revela tarefa fácil, pois 

existem diferentes formas de entender ou de estudar a viabilidade de um sistema de pensões. 

Como vimos são vários os autores, cujas análises foram expostas anteriormente, que 

defendem mudanças estruturais no sistema de pensões português que vão para além da 

reformulação do actual sistema de repartição. Segundo estes, será necessária a implementação 

de um modelo de protecção social que resulte da conjugação entre os regimes públicos e os 

regimes privados. 

Em forma de conclusão, a Segurança Social é uma condição necessária à realização de um 

desenvolvimento mais justo e uma condição indispensável para que as sociedades possam 

fazer frente aos desafios futuros. Também é um factor essencial que contribui para o 

desenvolvimento económico nacional mais justo, no contexto da globalização e do 

envelhecimento das populações, assim como um factor essencial para a coesão social e para a 

estabilidade nacional e internacional. Poderá também ser fundamental para a realização futura 

de objectivos de desenvolvimento nacionais pois os sistemas de pensões são provavelmente a 

instituição mais complexa do Estado de Bem-Estar. 

Hoje são amplamente conhecidas as causas que têm vindo a questionar a viabilidade dos 

modelos de Segurança Social que se desenvolveram em numerosos países da Europa a partir 

de sistemas de base pública, suportados financeiramente pelas contribuições associadas à 

função salarial e desenvolvendo a sua acção segundo uma lógica de repartição. Em grande 

parte as causas dos problemas e preocupações que nos atingem estão associadas às mutações 

demográficas, económicas, sociais e políticas que marcam o presente.  

Na discussão do modelo de Segurança Social em Portugal, e como refere Aguiar (2015) é 

necessário colocar no mesmo plano de sustentabilidade financeira, as noções de adequação e 

equidade, constituindo estes três objectivos que o sistema deve procurar alcançar. A 

preocupação com a adequação do rendimento de reforma, com a equidade intergeracional e 

com a sustentabilidade financeira, não terá solução se não formos capazes de perceber que as 

alterações que têm vindo a ser feitas ou propostas, são essencialmente paramétricas e mesmo 

as de natureza estrutural não consideram explicitamente a alteração de paradigma já 

explicado. Não ler correctamente a realidade demográfica, económica e financeira e não 

compreender que os factores que estiveram na origem dos sistemas de pensões de repartição 

(elevadas taxas de natalidade, elevados crescimentos económicos) alteraram-se, é não 

considerar a redução do grau de controlo sobre as variáveis do sistema. 
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As dificuldades que persistem em surgir, apesar das múltiplas reformas do sistema, decorrem 

de um aspecto pouco explícito na literatura e na prática política portuguesa: A alteração de 

paradigma sócio-económico que enquadra o sistema e a sua sustentabilidade conduz a uma 

diminuição crescente do grau de controlo sobre as variáveis/políticas que condicionam a sua 

sustentabilidade. Não considerar esta profunda alteração, conduz à ilusão técnica da 

sustentabilidade. As propostas de sustentabilidade devem ser encontradas dentro das 

possibilidades técnicas e políticas que o novo paradigma sócio-económico define. 

 
3.1.1 Estudos sobre o Sistema de Pensões que utilizaram o Modelo PROST  

São vários os modelos utilizados, uns mais que outros, para analisar o sistema de pensões de 

um país e a sua sustentabilidade financeira, de entre os quais salienta-se o Pension Reforms 

Options Simulation Toolkit (PROST), modelos que utilizam o conceito de dívida implícita, 

taxa interna de rendibilidade (TIR), entre outros.  

Nesta Secção pretende-se analisar de uma forma breve o modelo criado pelo Banco Mundial, 

modelo PROST, e que é utilizado em vários estudos nacionais e internacionais. A opção de 

análise deste modelo em concreto é devido ao facto de este se revestir de grande importância 

e porque promove formulação de políticas informada e aprofundada, que ligue a análise 

quantitativa à análise qualitativa dos sistemas de pensões. Trata-se de um mecanismo 

informático flexível, que se adapta a um vasto conjunto de diferentes características dos 

sistemas de pensões. 

 

Introdução 

O mecanismo do Banco Mundial para a simular opções de reforma dos sistemas de pensões – 

Pension Reforms Options Simulation Toolkit (PROST) - elabora modelos de contribuições 

para as pensões de velhice, direitos à pensão, receitas e despesas do sistema de pensões, para 

um período de tempo relativamente longo.  

 

Simulações de Sistemas de Pensões utilizando o PROST 

As simulações dos sistemas de pensões utilizando o modelo PROST avaliam a sua 

sustentabilidade financeira. A capacidade de financiamento dos sistemas, constitui um 

requisito prévio, essencial, para conseguir outros objectivos políticos como a redução da 

pobreza entre os idosos. O simulador dos modelos de pensões permite também, a avaliação de 
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diferentes opções de reforma, fornecendo informações aos responsáveis pela elaboração de 

políticas e ao público sobre as consequências de determinadas opções. Em muitos países 

foram introduzidos sistemas de repartição sem uma análise prévia (ou suficiente) dos 

respectivos efeitos financeiros a médio e longo prazo, nomeadamente sobre as pessoas idosas, 

sobre os trabalhadores e sobre as finanças públicas. Uma vez introduzidos os sistemas, surge a 

necessidade de analisar o impacto de factores como alterações na esperança de vida e 

mudanças nos padrões de participação da população activa sobre a sustentabilidade dos 

sistemas de pensões. Os custos reais aos sistemas de pensões só se tornam evidentes a médio 

e longo prazo, à medida que o sistema vai atingindo a maturidade. Apesar de muitas vezes os 

cidadãos considerarem as pensões futuras como um direito absoluto, torna-se muito difícil 

adaptá-las politicamente às pressões económicas e demográficas. Países como o Brasil, onde 

três quartos do défice fiscal resulta da Segurança Social, não são casos isolados. O custo de 

pagar as pensões põe em causa o financiamento de outros programas sociais como o da saúde 

e da educação. E, quando as despesas superam as receitas em contribuições, são necessários 

subsídios cruzados de impostos de ampla base contributiva, como o imposto sobre o valor 

acrescentado.  

O modelo PROST está definido para responder a perguntas como: quanto custará o sistema de 

pensões no futuro; se o sistema é viável e sustentável; que pensões podem os futuros 

beneficiários receber; se o sistema de pensões é justo e se proporciona pensões de velhice 

adequadas aos diferentes tipos de beneficiários; qual é o alcance das obrigações implícitas do 

Governo sobre o sistema de pensões; quais as implicações sobre custos, despesas e receitas da 

adopção de diferentes reformas. O modelo considera os dados específicos do país fornecidos 

pelo utilizador do programa, criando assim projecções da população que, combinadas com 

pressupostos económicos, permitem prever a evolução futura do número de contribuintes e de 

beneficiários. Estes, por sua vez, geram fluxos de receitas e de despesas. Desta forma, o 

modelo permite também prever equilíbrios/desequilíbrios orçamentais do sistema de pensões. 

O modelo pode ter um enfoque de stock ou de “fluxo”. O conceito de stock actualiza os fluxos 

financeiros futuros para o momento presente. Além disso, as projecções podem basear-se na 

população ou na taxa de empregabilidade. Um segundo módulo do PROST analisa o impacto 

das pensões a nível individual. O utilizador pode analisar o impacto do sistema na situação 

dos trabalhadores com diferentes níveis de receitas, taxas de mortalidade, perfis salariais, 

padrões de reforma, etc. O modelo proporciona uma distribuição dos salários por grupo etário, 

o qual permite aos utilizadores, determinar os efeitos de alterações do salário mínimo e do 
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salário máximo sujeito a contribuição, assim como alterações dos níveis de pensão mínima e 

máxima.  

O modelo tem a capacidade de avaliar desde reformas “paramétricas” de sistemas 

inicialmente de repartição (alterações na idade de reforma, contribuições, etc.) até reformas 

fundamentais como a introdução de fundos de poupança reforma (de capitalização). Podem 

também analisar-se através do PROST as implicações da alteração de um sistema de pensões 

de repartição para um sistema de contas nocionais.  

 

Resultados do modelo PROST 

O programa PROST produz cinco módulos de resultados diferentes. O primeiro módulo trata 

as projecções da população, que incluem tabelas de mortalidade, pirâmides demográficas, 

taxas de dependência demográfica, etc. O segundo módulo refere-se às variações da estrutura 

demográfica, nomeadamente à população activa e à taxa de emprego, ao número de 

contribuintes e de beneficiários, à taxa de dependência do sistema, entre outras variáveis 

demográficas. O terceiro módulo compreende as projecções dos fluxos financeiros, como por 

exemplo, projecções dos salários, das receitas e das despesas do sistema de pensões, da 

situação financeira do sistema de pensões e da dívida implícita em pensões. O modelo de 

fluxos financeiros também calcula os ajustamentos dos níveis de pensões ou as contribuições 

necessários para equilibrar o sistema (igualar receitas e despesas). O quarto módulo trata as 

reformas sistémicas (fundamentais) dos sistemas de pensões, no que se refere à previsão do 

efeito de uma alteração para um regime multipilar, que inclui um sistema de repartição de 

prestações definidas, ou de contribuições definidas, e um sistema de capitalização, ou apenas 

um ou outro. Assim, novamente, o modelo permite medir o impacto tanto nas finanças 

públicas como nos direitos à pensão individuais (incluindo custos de transição) daquela 

mudança fundamental no sistema, sendo o valor total da pensão e o valor de cada um dos 

pilares apresentado em separado.  

Finalmente, o PROST inclui um modelo que permite calcular as contribuições e as pensões 

para diferentes tipos de pessoas especificadas por idade, sexo, idade de entrada no mercado de 

trabalho, perfil salarial, mortalidade, etc. Com os resultados de seis exemplos de pessoas 

diferentes, podem ser avaliados os efeitos da distribuição do sistema actual e os efeitos 

potenciais das reformas nas gerações e entre as gerações. Todos os módulos permitem uma 
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análise da sensibilidade dos resultados a parâmetros demográficos e económicos como a 

fertilidade, a longevidade, o crescimento dos salários e as taxas de juro. 

 

Alguns autores que utilizam o Modelo PROST 

São vários os autores que têm recorrido ao modelo PROST para realizar estimações. No 

Relatório Nacional de Estratégia sobre o Futuro dos Sistemas de Pensões apresentado pelo 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) em Portugal, em 2002, realizam-se 

projecções sobre as despesas da Segurança Social naquele país, contemplando o horizonte 

temporal até 2075, de forma a abranger o ciclo de vida de uma pessoa nascida no presente. 

Apresentam-se dois cenários: o primeiro examina os efeitos da Lei 17/2000 e da legislação 

complementar, que entrou em vigor em Janeiro de 2002, e o segundo cenário considera a 

situação que vigorou até 2002, isto é, na vigência da Lei n.º 28/84 e legislação complementar. 

As projecções sobre a população são calculadas segundo o modelo dos pressupostos relativos 

às taxas de fertilidade e de mortalidade da variante central demográfica do Eurostat. Para o 

efeito, o MTSS (2002) elaborou várias projecções, nomeadamente projecções demográficas, 

projecções sobre o emprego no sector privado, projecções sobre o número de pensionistas, 

projecções do crescimento real do PIB, projecções da conta da segurança social de acordo 

com a Lei nº 17/2000, projecções da conta da segurança social na vigência da lei de bases 

anterior, projecções sobre os contribuintes e os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações 

(CGA) e projecções relativas a despesas com pensões, a contribuições e saldo corrente da 

CGA.  

Existe o consenso entre as principais organizações internacionais de que o sistema de pensões 

português é financeiramente insustentável. Neste âmbito, Rodrigues e Silva (2005) 

apresentam um pacote de quatro medidas complementares a aplicar em Portugal com o 

objectivo de melhorar a sustentabilidade financeira de longo prazo do primeiro pilar, sem com 

isso aumentar os riscos de pobreza na velhice. Entre aquelas medidas encontra-se a proposta 

de uma única fórmula de cálculo das pensões, mais simples que as actuais e que se estima que 

poderá reduzir para metade o problema da insustentabilidade financeira de longo prazo do 

sistema. Para determinar o impacto que a fórmula de cálculo, que os autores propõem, terá na 

sustentabilidade financeira do sistema, utilizaram como base as projecções oficiais até 2075 

da despesa pública em pensões da Segurança Social (Rodrigues, 2002) e simularam uma 

reforma paramétrica utilizando o modelo PROST. Com base neste modelo, os autores 

apresentam a evolução prevista dos indicadores da sustentabilidade financeira do sistema 
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previdencial (primeiro anos com défice, ano em que o Fundo de Estabilização Financeira da 

Segurança Social se extingue, e défice em 2050), utilizando a fórmula de cálculo proposta. 

Também Gouveia e Sarmento (2002) recorrem ao modelo PROST para estimar a evolução 

prevista das pensões dos funcionários públicos em Portugal, integrados na Caixa Geral de 

Aposentações, e as opções de reforma deste sistema. Para o efeito assumem hipóteses acerca 

do comportamento futuro de três tipos de variáveis: económicas (taxas de juro, taxas de 

crescimento da produtividade e do PIB, etc.), físicas (número de funcionários públicos, taxas 

de mortalidade, etc.), e os parâmetros do sistema (taxas de contribuição, a idade mínima de 

aposentação, etc.). Estas hipóteses são integradas num modelo que constrói cenários de 

evolução dos fluxos. Este trabalho procura responder a seis questões acerca dos fluxos 

financeiros da Caixa Geral de Aposentações. A primeira questão trata a evolução da 

contribuição das administrações públicas para a Caixa Geral de Aposentações. A segunda 

questão visa avaliar em que medida os resultados do cenário base são sensíveis às hipóteses 

macroeconómicas assumidas. O terceiro cenário analisa a evolução prevista das contribuições 

a realizar pelas administrações públicas, se não tivesse existido a alteração verificada em 2001 

na fórmula de cálculo das pensões aplicada aos subscritores inscritos após Setembro de 1993. 

A quarta análise é retrospectiva e relaciona-se com o impacto quantitativo da reforma da 

Caixa Geral de Aposentações de 1993. O quinto cenário avalia o impacto nas contas da Caixa 

Geral de Aposentações de uma alteração de política que consistisse na redução do número de 

funcionários públicos a partir de 2002 até 2006, mantendo-o constante após essa data. 

Segundo os autores esta redução seria obtida permitindo a entrada de apenas um novo 

funcionário por cada quatro que se aposentassem. A sexta questão trata o impacto da redução 

do número de funcionários após 2035 na proporção da redução da população activa. 

O artigo de Felderer, Koman e Schuh (2006) faz projecções para o sistema de pensões 

austríaco e realiza simulações de reformas do sistema de pensões, recorrendo ao modelo 

PROST proposto pelo Banco Mundial, sob diferentes cenários relativos à participação no 

mercado de trabalho para o período 2000-2050. Os autores explicam os inputs necessários 

bem como as hipóteses assumidas para os diferentes cenários, e apresentam os resultados 

obtidos a partir das simulações com o PROST. As principais hipóteses assumidas para os 

diferentes cenários são similares às utilizadas pela Comissão Austríaca para Sustentabilidade 

de Longo Prazo das Pensões. Foram efectuados cálculos quer no actual ambiente PAYG quer 

para um sistema de pensões multipilar com um pilar NDC. Para diferentes cenários de 
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população activa, os resultados obtidos para um sistema multipilar com contas nocionais são 

confrontados com os resultados associados ao actual sistema monopilar. 

Em 2007, um estudo publicado pela Comissão Europeia - Pensions Schemes and Projection 

Models in EU-25 Member State - analisou os regimes públicos de pensões e os modelos de 

pensões utilizados para as projecções realizadas pelo Comité de Política Económica e da 

Comissão Europeia sobre as despesas relacionadas com a idade em 2005. Os regimes de 

pensões são descritos de acordo com o que se encontrava em vigor em 2005, incluindo os 

efeitos de reformas do sistema de pensões em meados de 2005, apesar da aplicação das 

reformas poder ocorrer durante um maior período de tempo. Isto reflecte a prática aplicada 

nas projecções no que diz respeito ao que foi incluído nas projecções. Embora as projecções 

das despesas com pensões abrangessem para além das pensões públicas também as pensões 

estatutárias privadas financiadas e em alguns países pensões complementares de reforma, o 

artigo tem como objectivo principal os regimes públicos de pensões. Estes constituem a parte 

predominante das despesas com pensões em quase todos os Estados-Membros e que eram o 

principal alvo do estudo. O modelo utilizado por alguns países como Cyprus, Malta e 

Slovakia para as suas projecções foi o modelo PROST. 

Janusz Jablonowski (narodowy Bank Polski) no seu estudo intitulado “General government 

pension liabilities in Poland“, apresentado no ECB/Eurostat Workshop on Pensions em 2009, 

considera os direitos de pensão ao abrigo dos regimes de segurança social na Polónia. O autor 

começa com uma definição detalhada da estrutura e com as principais características do 

sistema de pensões na Polónia., composto pelo Fundo da Segurança Social (Social Insurance 

Fund – FUS), o qual foi alvo de reforma em 1999, o Fundo de Pensões e Invalidez para 

Agricultores (Pension and Disability Fund for Farmers – FER), as pensões do orçamento de 

Estado e os regimes de pensões privados. A segunda parte do artigo debruça-se sobre os 

modelos em si. O Banco Central da Polónia usou o modelo PROST e o modelo Freiburg. O 

autor compara assim os resultados do modelo de Freiburg com os modelos do Grupo de 

Trabalho sobre o Envelhecimento (Ageing Group Work). As diferenças são na maioria 

explicadas de acordo com o tipo de sistema utilizado (sistema fechado versus sistema aberto), 

os resultados das projecções (passivo acumulado até à data versus receitas) e os valores do 

crescimento de ordenado (fixo em 1.5% versus variável entre os Estados-Membros). 
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3.3. Evolução das Variáveis Condicionadoras da 
Sustentabilidade dos Sistemas de Pensões da 
Segurança Social em Portugal 

A evolução da população activa é um dos factores mais importantes e condicionadores da 

sustentabilidade financeira de um sistema de pensões pois constitui o potencial produtivo do 

País. Esse potencial é o resultado da relação entre dois grupos populacionais, os inactivos 

(grupo até aos 14 anos e o grupo dos mais de 65 anos de idade) pelo grupo dos activos (dos 15 

aos 64 anos de idade). A passagem de grupos etários de diferentes dimensões pelo ciclo de 

vida, pode ter impactos significativos nas alterações demográficas e por conseguinte nos 

sistemas de pensões. 

No Gráfico 2 podemos observar a evolução da população residente em Portugal entre 1971 e 

2013, por grandes grupos etários. Verifica-se que a população com idade entre os 15 e os 64 

anos aumentou até 2008, embora no período 2003-2008 esse aumento tenha sido pouco 

significativo, tendo-se, a partir de 2009, assistido a uma diminuição da população neste grupo 

etário. Atendendo a que, desde 1978, a população com idade inferior a 15 anos tem vindo a 

diminuir, é de esperar que nos próximos anos se continue a assistir a um decréscimo na 

população dos 15 aos 64 anos de idade. Este resultado é preocupante na medida em que a 

população dos contribuintes se insere essencialmente neste grupo etário. 

Para além disso, é possível constatar que a população com mais de 64 anos tem vindo sempre 

a aumentar. Resultado igualmente preocupante, pois reflecte, naturalmente, um aumento da 

população pensionista, o que fará crescer a despesa pública em pensões. 

Note que (ver Quadro 8) a população com idade inferior a 15 anos, que em 1960 representava 

cerca de 29,16% da população, constitui em 2013 apenas cerca de 15% e, da mesma forma, 

no mesmo período, a população com idade superior a 65 anos aumentou de 7,97% para 

19,85%. 
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Gráfico 2 - População residente em Portugal por grandes grupos etários 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Dezembro de 2014 

 
 

Quadro 8 - População residente em Portugal por grandes Grupos Etários 

Anos 

Grandes grupos etários 

Total 0-14 % 15-64 % 65+ % 

1960 8.889.392 2.591.955 29,16% 5.588.868 62,87% 708.569 7,97% 

1970 8.611.125 2.451.850 28,47% 5.326.515 61,86% 832.760 9,67% 

1981 9.833.014 2.508.673 25,51% 6.198.883 63,04% 1.125.458 11,45% 

1991 9.867.147 1.972.403 19,99% 6.552.000 66,40% 1.342.744 13,61% 

2001 10.356.117 1.656.602 16,00% 7.006.022 67,65% 1.693.493 16,35% 

2010 10.572.721 1.595.173 15,09% 7.001.126 66,22% 1.976.422 18,69% 

2011 10.562.178 1.572.329 14,89% 6.979.785 66,08% 2.010.064 19,03% 

2012 10.487.289 1.550.201 14,78% 6.904.482 65,84% 2.032.606 19,38% 

2013 10.427.301 1.521.854 14,59% 6.835.604 65,55% 2.069.843 19,85% 

Fonte: Pordata, consultado em Dezembro de 2014 

 

 

O relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social (2006)13, refere que o fenómeno do 

envelhecimento populacional, que corresponde à diminuição da população nas idades jovens e 

                                                 
13

 http://www.ugt.pt/segurancasocial3.pdf 
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o aumento da população em idades elevadas, está bem patente na evolução do índice de 

envelhecimento. 

Analisaram-se vários indicadores de envelhecimento, nomeadamente, o índice de 

envelhecimento, o índice de dependência total, o índice de dependência de jovens, o índice de 

dependência de idosos e o índice de longevidade, cuja descrição se apresenta no Quadro 9.  

 

Quadro 9 - Definição dos Indicadores de Envelhecimento 

 Descrição 

Índice de 
Envelhecimento 

Número de pessoas com 65 ou mais anos por cada 100 pessoas 
menores de 15 anos. 

Índice de 
Dependência Total 

Número de menores de 15 anos e de pessoas com 65 ou mais anos 
por cada 100 pessoas em idade activa. 

Índice de 
Dependência de 
Jovens 

Número de menores de 15 anos por cada 100 pessoas em idade 
activa. 

Índice de 
Dependência de 
Idosos 

Número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas em 
idade activa. 

Índice de 
Longevidade 

Número de pessoas com 75 e mais anos por cada 100 pessoas com 
65 e mais anos. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No Gráfico 3, é notório o aumento exponencial do índice de envelhecimento, que em 1960 

representava 27,3% e em 2013 é já de 133,5%, o que quer dizer que ao longo dos anos se 

assistiu a uma mudança da situação, actualmente o número de jovens é inferior ao número de 

idosos. Se olharmos para os índices de dependência de jovens e idosos verifica-se um 

aumento da camada mais idosa em oposição a uma diminuição da camada mais jovem, 

relativamente às pessoas em idade activa. É de referir ainda que a população idosa começa a 

apresentar sinais de envelhecimento interno na medida que se tem vindo a assistir a um 

acréscimo do índice de longevidade. 
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Gráfico 3 - Indicadores de Envelhecimento 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Dezembro de 2014 

 

O envelhecimento da população Portuguesa é uma realidade e, quando pensamos no actual 

sistema de pensões, este facto não pode ser ignorado. As condições mudaram e o sistema não 

está preparado para esta realidade, pelo que é necessário um ajuste no sistema de pensões, de 

forma a torná-lo auto sustentável, pois é difícil não associar o envelhecimento demográfico, 

pelas consequências que acarreta ao nível das despesas nomeadamente com pensões, ao 

risco da insustentabilidade do sistema público da Segurança Social, com potenciais reflexos 

na solidariedade intergeracional (Câmara, 2014: 41). 

Outro índice relevante é o índice sintético de fecundidade, definido como o número médio de 

crianças nascidas por cada mulher em idade fértil, ou seja, entre os 15 e os 49 anos de idade. 

Com as sucessivas transformações na sociedade, a taxa de fecundidade tem-se vindo a alterar, 

tendo um impacto importante no desenvolvimento demográfico futuro. No seu estudo, 

Bomsdorf e Babel (2005) afirmavam que mesmo pequenas alterações na fertilidade podem ter 

um impacto importante na evolução demográfica. As próprias alterações no conceito de 

família têm sido um factor determinante na redução da taxa de fecundidade e no número 

médio de filhos. Prova disso é a evolução do índice de fecundidade em Portugal, como se 

pode constatar no Quadro 10, este tem vindo a diminuir continuamente, atingindo, nos dias de 

hoje, níveis claramente abaixo dos necessários para assegurar a substituição de gerações (2,1 

filhos/mulher). Note-se que em 1960 as mulheres tinham em média 3,20 filhos e nos dias de 
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hoje este valor médio baixou para 1,21 (comparativamente a 1960, este valor corresponde a 

uma redução de cerca de 62%).  

 

Quadro 10 - Índice de fecundidade 

Anos Índice Sintético de 

Fecundidade 

1960 3,20 

1970 3,00 

1980 2,25 

1990 1,57 

2000 1,55 

2010 1,39 

2011 1,35 

2012 1,28 

2013 1,21 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Dezembro de 2014 

 

Este resultado confirma uma tendência Europeia de redução no número de filhos o que revela 

uma preocupação importante na análise da dinâmica demográfica e por conseguinte no 

sistema de pensões conforme se pode constatar no Quadro 11.   
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Quadro 11- Índice Sintético de Fecundidade na Europa (Indivíduo - Média) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Outubro de 2015 
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Do exposto até ao momento podemos afirmar que a tendência actual é a de uma diminuição 

da população activa e do aumento da população pensionista, note-se que uma diminuição no 

número de nascimentos trará consequências, uma vez que não será a curto/médio prazo que 

esta tendência se vai alterar. 

Analisemos agora a evolução no período 1960-2013 da esperança de vida à nascença, 

esperança de vida aos 65 anos, taxa bruta de mortalidade e taxa bruta de natalidade, que se 

definem no Quadro 12. 

Quadro 12 - Definição Esperança Média de Vida à Nascença e aos 65 anos e Taxa Bruta  

de Mortalidade e Natalidade 

 Descrição 

Esperança de Vida à 
Nascença 

Número médio de anos que uma pessoa à nascença pode esperar viver, 
mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento de 
referência. 

Esperança de Vida aos 
65 anos 

Número médio de anos que um indivíduo, ao atingir os 65 anos, pode esperar 
ainda viver, se submetido, até ao final da sua vida, às taxas de mortalidade 
observadas no momento de referência. 

Taxa Bruta de 
Mortalidade 

Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, 
normalmente um ano civil, referido à população média desse período 
(expressa em número de óbitos por 1000 habitantes). 

Taxa Bruta de 
Natalidade 

Número de nados-vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, 
normalmente um ano civil, referido à população média desse período 
(expressa em número de nados-vivos por 1000 habitantes). 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No Gráfico 4 é notória a queda acentuada que se tem verificado na taxa bruta de natalidade, 

justificada pelo decréscimo verificado nas taxas de fecundidade. Já a taxa bruta de 

mortalidade tem sofrido algumas oscilações ao longo dos anos, mas pouco significativas, 

embora nos dias de hoje permaneça em níveis ligeiramente inferiores aos registados em 1960.  
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Gráfico 4 - Taxas Brutas de Mortalidade e Natalidade 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Dezembro de 2014 

 

Este ligeiro decréscimo nas taxas de mortalidade, em parte devido aos avanços da medicina, 

tem contribuído para um aumento da esperança média de vida. Analisando o Quadro 13, 

constata-se isso mesmo, entre1960 e 2013, a esperança média de vida aos 65 anos aumentou 

5,6 anos (cerca de 40%), o que tem como consequência o aumento do número esperado de 

anos na situação de reforma. Se esta situação por um lado é positiva, na medida em que as 

pessoas vivem mais tempo, para o sistema de pensões não, dado que quando este foi criado as 

condições eram completamente diferentes, não estando o mesmo preparado para este novo 

paradigma da sociedade. 

Como seria espectável, tendo em consideração a evolução dos indicadores referidos, a 

esperança média de vida à nascença tem vindo a aumentar de forma significativa, havendo um 

aumento de pouco mais de 16 anos entre 1960 e 2013, registando-se nos dias de hoje, uma 

esperança média de vida à nascença de cerca de 80 anos.  
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Quadro 13 - Natalidade, Mortalidade e Esperança Média de Vida 

Anos Esperança de vida 

à nascença                    

Ano (idade) - 

Média 

Esperança de vida 

aos 65 anos                    

Ano (idade) - 

Média 

1960 63,6  

1970 67,1 13,5 

1980 71,1 14,7 

1990 74,1 15,7 

2000 76,4 17,0 

2010 79,6 18,8 

2011 79,8 18,8 

2012 80,0 19,0 

2013 80,2 19,1 

Fonte: Pordata (2014) 

 

Se tivermos em conta que, de um modo geral, a entrada na vida activa se foi fazendo cada vez 

mais tarde, resultado, em parte, de políticas de emprego e da própria necessidade de 

reestruturação económica e de adaptação das organizações pela via do volume dos recursos 

humanos a desafios concretos em termos concorrenciais, constatar-se-á que o número médio 

de anos no trabalho (na base do qual se baseiam, em regra, os recursos dos sistemas públicos 

de protecção social) se tem reduzido, ao mesmo tempo que aumenta o número de anos na 

situação de reforma, a principal despesa dos mesmos sistemas. 

O aumento da população pensionista é, ainda, consequência do baby boom do pós-guerra, 

cuja geração está a aproximar-se da saída da vida activa, entrando na reforma. 

Em suma, por um lado temos pessoas a contribuir durante menos tempo, e por outro, mais 

pessoas a receber e durante mais tempo. O que deixa adivinhar, que a tendência futura é para 

um desequilíbrio financeiro bastante grande do sistema da segurança social. 

Outro factor determinante na dimensão da população é a migração. Atendendo a que a 

população que migra é essencialmente a população em idade activa, um desequilíbrio entre a 

população emigrante e imigrante, no sentido de que a emigração é claramente superior à 

imigração, é também explicativo da redução da população contribuinte. 
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No Gráfico 5 -apresentamos a evolução dos saldos natural e migratório, que se definem como 

a diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos num dado período de tempo 

e a diferença entre o número de pessoas que imigram e o número de pessoas que emigram 

respectivamente.  

Se em termos de taxas de natalidade e de mortalidade, temos um decréscimo em ambas ao 

longo das últimas décadas, já o saldo populacional revela grandes oscilações. Até ao final de 

1960, a variável mais importante e determinante do crescimento populacional foi o 

crescimento natural, onde chegou a representar 118,9 milhões de pessoas. Esta influência 

começou a ser cada vez menos importante a partir de meados da década de 1980, onde se 

verifica um aumento da contribuição do saldo migratório, convertendo-se na principal 

componente do crescimento demográfico (Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5 - Evolução dos saldos Populacionais: Total, Natural e Migratório 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Junho de 2015 

 

A evolução demográfica no interior da EU (28), como se pode constatar no Quadro 14, varia 

consideravelmente entre os estados membros, onde na última década assistimos à redução na 

população natural e o aumento da importância da migração. A migração é influenciada por 

factores sociais, económicos e políticos onde podem actuar no país de origem (push factors) 

da migração ou no país de destino (pull factors). A prosperidade económica relativa e a 

estabilidade política da EU exercem um efeito pull considerável nos imigrantes. 
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Quadro 14 - Saldos Populacionais Anuais: Total, natural e Migratório - Europa 
 (Individuo) 

Grupos/Países 
Saldos populacionais 

Total Natural Migratório 

Anos 1960 2014 1960 2014 1960 2014 

UE28 3.273.457  1.113.303 -  161.399 -  951.904 

Alemanha  701.233  406.537 325.667  -175.000 375.566  581.537 

Áustria  34.308  78.037  36.342  3.470  -2.034  74.567 

Bélgica  49.330  54.442  39.721  20.259  9.609  34.183 

Bulgária  76.256  -43.479  76.417  -41.367  -161  -2.112 

Chipre  1.566  -10.992 -  4.008 -  -15.000 

Croácia  25.517  -21.493  34.795  -11.273  -9.278  -10.220 

Dinamarca  28.295  42.370  32.396  5.530  -4.101  36.840 

Eslováquia  196.825  5.400  56.803  3.687 140.022  1.713 

Eslovénia  8.369  1.789  12.680  2.279  -4.311  -490 

Espanha  256.000  -72.335 397.869  29.973  -141.869  -102.308 

 Estónia  10.350  -2.548  7.449  -1.933  2.901  -615 

Finlândia  33.176  20.483  42.332  5.046  -9.156  15.437 

França  438.859  296.590  295.204  264.710  143.655  31.880 

Grécia  62.651  -91.237  96.676  -21.793  -34.025  -69.444 

Hungria  45.845  -28.365  44.936  -33.000  909  4.635 

Irlanda  -13.800  20.384  28.075  37.181  -41.875  -16.797 

Itália  348.400  12.944  429.260  -95.768  -80.860  108.712 

Letónia  33.702  -15.372  14.154  -6.720  19.548  -8.652 

Lituânia  45.900  -22.210  40.874  -9.883  5.026  -12.327 

Luxemburgo  1.839  13.278  1.303  2.229  536  11.049 

Malta  -1.300  3.960  5.746  921  -7.046  3.039 

Países Baixos  138.754  71.437  151.642  35.959  -12.888  35.478 

Polónia  315.100  -12.242  445.318  -1.307  -130.218  -10.935 

Portugal  63.352  -52.479  118.886  -22.423  -55.534  -30.056 

Reino Unido  400.000  415.960  314.986  206.010  85.014  209.950 

República 
Checa -71.668 25.856 35.016 4.195 -106.684 21.661 

Roménia  175.390  -85.903  191.521  -69.522  -16.131  -16.381 

Suécia  26.622  102.491  27.126  25.931  -504  76.560 

Islândia  3.437  3.429  3.749  2.326  -312  1.103 

Noruega  27.064  57.832  29.443  18.690  -2.379  39.142 

Suíça  64.653  96.942  42.278  20.159  22.375  76.783 

Fonte: Pordata consultado em Outubro de 2015 

 

Dado que Portugal está neste momento num ciclo demográfico em que, variações da 

população natural estão próximas do equilíbrio ou são negativas, aumenta a importância 
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relativa da migração. No entanto, à medida que a população envelhece, as alterações na 

população natural poderão tornar-se novamente o principal elemento de variação demográfica 

ainda que com sinal negativo. 

Esta realidade da protecção social, tem tendência a piorar quando olhamos para as 

características estruturais do sistema de pensões, pois este ainda está longe de atingir a sua 

maturidade o que significa um agravamento das despesas do sistema nas próximas décadas. 

Mas não só, as inter-relações entre países, legado de um mundo pós segunda guerra mundial, 

trouxeram consigo um novo paradigma da sociedade. O que era inicialmente uma união 

diplomática e militar, rapidamente se alargou ao campo económico. 

Se ao comportamento dos mercados económicos e financeiros, juntarmos as características 

demográficas, hoje, alcançamos uma conjuntura onde as questões sociais merecem atenção 

constante. Com a crise por que estamos a passar, é obvio que as solicitações aos sistemas de 

protecção social aumentam, sendo o desemprego um dos principais responsáveis. Olhando 

para o Quadro 15, verificamos que este tem vindo aumentar ao longo dos últimos anos tendo 

atingido valores nunca antes vistos entre 2010 e 2013, onde chegou mesmo aos 16% em 2013. 

 
Quadro 15 - Taxa de Desemprego (%) 

Anos Total 

1983 7,6 

1990 4,6 

2000 3,9 

2001 4,0 

2002 5,0 

2003 6,3 

2004 6,6 

2005 7,6 

2006 7,6 

2007 8,0 

2008 7,6 

2009 9,4 

2010 10,8 

2011 12,7 

2012 15,5 

2013 16,2 

2014 13,9 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Junho de 2015 
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Se olharmos para o papel da protecção social neste âmbito, verificamos que o crescimento da 

taxa de desemprego, ultimamente registado, teve um impacto sobre o sistema e numa dupla 

vertente, menos emprego gera menos contribuições a receber e mais desempregados geram 

mais prestações a pagar. A relação taxa de emprego versus taxa de desemprego está a 

aproximar-se cada vez mais como se pode constatar no Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 - Taxa de Emprego versus Desemprego 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Junho de 2015 

 
 

A análise global destes indicadores levam-nos a prever o seguinte cenário para Portugal nos 

próximos anos: diminuição da população dos contribuintes e aumento da população 

pensionista/desempregada, além disso, não é de esperar que esta situação seja revertida, pelo 

menos a curto/médio prazo, o que consequentemente se traduzirá na insustentabilidade 

financeira do actual sistema de pensões. 

 

A esta podemos juntar as baixas taxas de crescimento verificadas nestes últimos anos, onde 

em 2012 chegou mesmo a -4,03% do PIB. Neste momento está ligeiramente mais alta, mas 

ainda assim, muito inferior ao crescimento verificado entre 1960 e 2000, como se pode 

verificar no Quadro 16. 

. 

0

10

20

30

40

50

60

70

1983198519871989199119931995199719992001200320052007200920112013

p
er

ce
n

ta
ge

m

taxa de emprego taxa de desemprego



Capítulo III – Sustentabilidade Financeira do Sistema de Pensões da Segurança Social 

 

148 

 
Quadro 16 - Taxa de Crescimento do PIB a preços Constantes (%) 

Anos Taxa de crescimento 

do PIB a preços 

constantes 
1960 3,58 

1970 8,47 

1980 4,76 

1990 7,86 

2000 3,79 

2001 1,94 

2002 0,77 

2003 -0,93 

2004 1,81 

2005 0,77 

2006 1,55 

2007 2,49 

2008 0,20 

2009 -2,98 

2010 1,90 

2011 -1,83 

2012 -4,03 

2013 -1,60 

2014 0,90 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Junho de 2015 

 

Em conclusão, o clima económico, na dimensão do desemprego e taxas de crescimento mais 

baixas, levam a um quadro bastante penalizador, e aliado aos factores demográficos, levanta 

problemas cada vez maiores e de difícil resolução no sistema de protecção social nos dias de 

hoje. O financiamento das despesas da protecção social depende, em grande medida, das 

contribuições sociais obrigatórias associadas ao posto de trabalho e da fiscalidade associada à 

evolução dos rendimentos. O desempenho da economia e a ocupação da população activa são, 

portanto, dimensões fundamentais nesta equação. Por outro lado, com o aumento da 

esperança de vida, aumenta o período de financiamento do tempo de inactividade.  

No período de 1970 a 2014, o aumento do número de beneficiários activos dos regimes de 

protecção social correspondeu a um acréscimo de cerca de 40%, apesar da tendência nos 

últimos anos ser para a sua diminuição, facto este devido em parte ao aumento da taxa de 
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desemprego e de número de pensionistas contra a diminuição da taxa de natalidade. O regime 

geral, aplicado à maioria da população activa, contempla cerca de 89% dos beneficiários 

activos. O regime de protecção social dos funcionários e agentes da administração pública foi 

o único a sofrer um decréscimo na ordem de cerca de 4% (Quadro 17), o que tem haver  com 

o regime de transição para a Segurança Social que está neste momento em curso. 

Os beneficiários activos representados no Quadro 17, no que concerne à Segurança Social diz 

respeito à soma dos trabalhadores dependentes (indivíduos com remuneração declarada), 

trabalhadores independentes (indivíduos com contribuição paga) e indivíduos com 

equivalência a remuneração. 

Quadro 17 - Beneficiários Activos na Protecção Social segundo os regimes 

Anos Segurança Social Caixa Geral de 
Aposentações 

1970 2.386.724 311.483 

1980 3.733.131 500.597 

1990 4.113.154 653.842 

2000 4.357.663 747.449 

2001 4.541.247 771.285 

2002 4.562.566 778.782 

2003 4.508.063 778.357 

2004 4.508.512 737.355 

2005 4.504.950 739.664 

2006 4.467.903 708.997 

2007 4.506.961 675.560 

2008 4.550.924 636.110 

2009 4.499.189 603.840 

2010 4.501.202 586.391 

2011 4.428.128 559.164 

2012 4.245.855 531.814 

2013 4.141.424 509.869 

2014 4.113.087 484.526 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Junho de 2015 

 

O aumento do número de beneficiários dos regimes de protecção social, que decorre em 

grande parte do aumento de pensionistas, resultante das alterações no padrão 

demográfico e do crescente envelhecimento da população, introduz desequilíbrios na 

relação entre contribuintes e pensionistas, e coloca em evidência a questão do 
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financiamento/sustentabilidade do sistema de protecção social, como se pode constatar 

no Quadro 18 em que o aumento do número de pensionistas tem sido visível de ano para 

ano sendo que, enquanto o peso das pensões na Segurança Social tem diminuído, na 

Caixa Geral de Aposentações tem aumentado de ano para ano. 

Verifica-se ainda que as pensões de velhice continuam ainda a ser o maior peso no total das 

pensões do sistema, representando cerca de 67% na Segurança Social e 75% na Caixa Geral 

de Aposentações, comprovando-se assim o acréscimo de despesas em pensões de velhice o 

que se traduz em maiores dificuldades na solidez do sistema de pensões em Portugal. 

Quadro 18 - Número de Pensionistas Total e por regime 

Anos 

Pensões Segurança Social Caixa Geral de Aposentações 

Total Total Velhice Total Reformados e 
Aposentados 

1960  119.586  56.296 11.895  63.290  40.653 

1970  260.807  187.297 51.634  73.510  47.769 

1980  1.781.801  1.656.147 1.061.068  125.654  79.630 

1990  2.455.817  2.202.255  1.329.049  253.562  158.731 

2000  2.906.678  2.480.268  1.511.289  426.410  309.077 

2001  2.965.102  2.528.926  1.556.781  436.176  316.278 

2002  3.015.210  2.563.966  1.585.648  451.244  330.052 

2003  3.070.347  2.593.494  1.613.580  476.853  355.097 

2004  3.141.569  2.649.886  1.662.046  491.683  368.264 

2005  3.202.269  2.696.957  1.717.497  505.312  378.279 

2006  3.262.311  2.738.781  1.753.367  523.530  393.663 

2007  3.317.024  2.782.756  1.790.727  534.268  402.665 

2008  3.367.896  2.817.837  1.827.052  550.059  416.012 

2009  3.423.324  2.859.260  1.864.840  564.064  428.752 

2010  3.473.392  2.896.065  1.903.525  577.327  440.194 

2011  3.535.422  2.943.645  1.951.031  591.777  453.129 

2012  3.584.902  2.981.635  1.991.191  603.267  462.446 

2013 3.615.416  3.001.520  2.018.828  613.896  471.149 

2014 3.627.161 2.987.182 2.007.143  639.979  482.706 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Outubro de 2015 

 

A degradação das condições de equilíbrio do sistema de pensões em Portugal, como vimos 

atrás é bem visível. O rácio Activo/Inactivo tem vindo a diminuir situando-se neste momento 

nos 1,38 para a Segurança social e 0,8 para a Caixa Geral de Aposentações. 
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Quadro 19 - Receitas e Despesas em % do PIB da Protecção Social  

nos diferentes regimes 

Anos Receitas da 
Segurança 

Social em % do 
PIB 

Receitas CGA - 
Quotas em % 

PIB 

Receitas CGA - 
Estado em % 

PIB 

Despesa da 
Segurança 

Social em % 
PIB 

Despesa CGA 
em % PIB 

1990  7,5  0,7  0,4  7,5  1,1 

1991  7,8  0,9  0,3  8,0  1,3 

1992  8,4  0,9  0,7  8,5  1,5 

1993  9,6  0,9  0,9  9,5  1,8 

1994  9,4  1,1  0,9  9,1  2,1 

1995  9,4  1,1  1,3  9,1  2,4 

1996  10,3  1,1  1,5  9,3  2,5 

1997  9,6  1,0  1,5  9,4  2,6 

1998  9,7  1,0  1,5  9,5  2,6 

1999  9,7  1,1  1,5  9,7  2,6 

2000  9,8  1,1  1,6  9,6  2,7 

2001  10,1  1,2  1,5  10,2  2,7 

2002 13,6  1,2  1,7  12,6  2,9 

2003  12,7  1,3  1,7  11,7  3,2 

2004  13,3  1,3  2,0  12,3  3,3 

2005  13,6  1,3  2,0  12,5  3,5 

2006  13,7  1,3  1,8  12,4  3,5 

2007  13,7  1,3  1,9  12,3  3,6 

2008  16,4  1,3  1,9  15,0  3,7 

2009  18,3  1,6  2,0  16,9  4,1 

2010  18,7  1,9  2,1  17,3  4,2 

2011  17,9  1,9  2,4  16,7  4,5 

2012 22,2  1,7  2,5  21,6  4,3 

2013 Pre 27,8 Pre 2,4 Pre 2,4 Pre 26,9 Pre 5,0 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata consultado em Junho de 2015 

 

No Quadro 19 podemos observar as receitas (contribuições e outras) e despesas (prestações 

sociais, subsídios e outras despesas) em protecção social por tipo de regime e em % do PIB. 

Deste se constata que apesar da diminuição de beneficiários activos e o aumento de 

pensionistas, as contribuições continuam a representar o bolo maior nas receitas. O mesmo 

não se verifica na Caixa Geral de Aposentações onde as contribuições representavam em 

2012, 1,7% do PIB e as transferências do estado 2,5%. Isto deve-se ao facto do sistema ter 

sido fechado a novos contribuintes, sendo os mesmos encaminhados para a Segurança Social. 
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Já as despesas em % do PIB têm vindo a aumentar em ambos os regimes, 26,9% para a 

Segurança Social e 5% para a Caixa Geral de Aposentações em 2013. Se olharmos para o 

Quadro 20, verifica-se que as pensões de velhice continuam a ser a maior parcela das 

despesas com pensões na protecção social em Portugal. 

A evolução recente aponta claramente para a situação, já referida repetidas vezes, em que o 

número de beneficiários activos, com tendência a diminuir, não vai conseguir acompanhar a 

evolução do número de pensionistas, em crescimento contínuo. O desequilíbrio do sistema é 

uma realidade. 
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Quadro 20 - Despesas em pensões da Segurança Social em % do PIB por tipo de pensões 

Anos Tipo de pensões  
Despesas em pensões em 

% do PIB por tipo de 
pensões (%) 

2008 

Total 6,2 

Invalidez 0,6 

Velhice 4,6 

Sobrevivência 0,9 

2009 

Total 6,6 

Invalidez 0,6 

Velhice 5 

Sobrevivência 1 

2010 

Total 6,7 

Invalidez 0,6 

Velhice 6,7 

Sobrevivência 1 

2011 

Total 7,1 

Invalidez 0,6 

Velhice 5,6 

Sobrevivência 1 

2012 

Total 7,3 

Invalidez 0,6 

Velhice 5,6 

Sobrevivência 1 

2013 

Total 7,8 

Invalidez 0,6 

Velhice 6 

Sobrevivência 1,1 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pordata e INE consultado em Junho de 2015 

 

Na comunicação acerca do futuro demográfico da Europa (2006) bem como no ageing report 

2015, a comissão Europeia defende que na maior parte dos estados membros, caso estes 

mantenham as actuais políticas, as finanças públicas não são sustentáveis. Nos piores casos, a 
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insustentabilidade das finanças públicas compreende uma despesa insustentável associada ao 

envelhecimento demográfico e à crise económica instalada. Em resumo, as alterações 

demográficas, económicas e sociais ao longo dos próximos 50 anos afectarão os sistemas de 

pensões a diversos níveis. O envelhecimento populacional, e em particular a eminente 

reforma dos grupos etários babyboom, terão uma forte influência na sustentabilidade futura 

das finanças públicas e portanto na capacidade das sociedades de prover pensões adequadas 

sem comprometer o investimento nas gerações futuras. 

As despesas com pensões segundo Projecções do Eurostat, sofrerão um ligeiro aumento até 

2020 de cerca de 1% diminuindo ligeiramente até 2060 onde representará 12,7% do PIB, 

conforme se pode verificar no Quadro 21. Ainda de acordo com as mesmas, verifica-se que as 

despesas em Portugal com pensões se manterão acima da média da união europeia. 

 
Quadro 21 - Projecção das Despesas com pensões em % do PIB 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

EU (27 countries) 11,2 11,3 11,5 11,9 12,3 12,6 12,7 12,8 12,9 12,9 

Portugal 13,3 13,5 13,4 13,2 13,1 13,1 13,2 13,1 12,9 12,7 

Fonte: Eurostat (2015) 

 

Perante o efeito limitado das reformas recentes e o aumento estimado das despesas públicas 

com pensões, justifica-se a realização de novas reformas, tendo simultaneamente em conta o 

facto de que o equilíbrio do orçamento do governo central continua a ser difícil. Neste 

contexto, também parece haver oportunidades de desenvolver os regimes de pensões privadas. 

Resta saber se a modernização do quadro legal aplicável às pensões privadas (incluindo as 

regras relativas à aquisição de direitos de pensão e à exportabilidade) será suficiente para 

permitir que os regimes de pensões profissionais desempenhem um papel significativo. 
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O Gabinete de Estratégia e Planeamento elaborou, em Junho de 2015, para um horizonte de 

75 anos um estudo para quantificar o valor actual e futuro das responsabilidades líquidas do 

sistema previdencial da segurança Social. Utilizaram o modelo de projecção actuarial.  

As projecções apontam para um aumento do número de novas pensões em cada ano até 2040 

(Gráfico 7). Também, a despesa com pensões e complementos do sistema previdencial 

reflecte um aumento, em especial, a partir de 2020. Sendo que a percentagem dessa despesa 

no PIB atingirá um valor de cerca de 10% no ano de 2060 (Gráfico 8).  

 

Gráfico 7 - Projecção do número anual de novas Pensões  
do Sistema Previdencial, por eventualidade 

 

Fonte: GEP (2015)14 

 

  

                                                 
14

 Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
consultado em Julho de 2015 
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Gráfico 8 - Evolução da Despesa com Pensões e Complementos do Sistema Previdencial 

 

Fonte: GEP (2015)15 

 

Podemos constatar no Gráfico 9 e Gráfico 10 que existe um aumento da despesa que não é 

acompanhado com aumentos da receita, o que representa um saldo negativo sempre crescente 

desde 2013 atingindo os 9,105M € em 2060. 

  

                                                 
15 Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social consultado 
em Julho de 2015 
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Gráfico 9 - Evolução das Receitas Correntes do Sistema Previdencial - Repartição 

 

Fonte: GEP (2015)16 

 

Gráfico 10 - Evolução das Despesas Correntes do Sistema Previdencial – Repartição 

 

Fonte: GEP (2015)17 

                                                 
16 Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social consultado 
em Julho de 2015 
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Gráfico 11 - Evolução do Saldo do Sistema Previdencial – Repartição (Receitas Próprias) 

 

Fonte: GEP (2015)18 

 

No Gráfico 12, podemos verificar que as prestações sociais são a componente que mais 

contribui para a composição das despesas correntes do sistema previdencial. Os valores da 

administração e de outras despesas mantêm-se quase constantes de ano para ano, sendo que, 

as prestações sociais duplicam de 2013 para 2060. As pensões são quem mais contribui para 

as prestações sociais (Gráfico 13). 

 

 

 

                                                                                                                                                         
17 Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social consultado 
em Julho de 2015 
18 Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social consultado 
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Gráfico 12 - Evolução da Composição das Despesas Correntes do sistema 
 Previdencial – Repartição 

 

Fonte: GEP (2015)19 

 

Gráfico 13 - Importância Relativa das várias Eventualidades na Despesa  
com Prestações Sociais 

 

Fonte: GEP (2015)20 
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em Julho de 2015 
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Relativamente às projecções do rácio de dependência de idosos (Quadro 22) publicadas pelo 

Eurostat (2015), estas indicam um aumento substancial entre 2015 e 2080 na ordem dos 122% 

em Portugal (77% EU), isto é um reflexo do aumento do peso dos idosos sobre a população 

activa, nomeadamente em despesa social. Isto significa que a situação actual da EU e em 

especial Portugal é preocupante onde o efeito combinado das gerações numerosas que chegam 

à idade da reforma e do aumento da esperança de vida levará à duplicação do rácio de 

dependência dos idosos, isto é, do número de pessoas em idade de reforma (+65) em relação à 

população em idade activa (15- 64) se nada for feito. O rácio de 3,47 activos para 1 idoso 

passará para o rácio de 1,96 por 1, ou ainda um pouco maior para Portugal (Quadro 22). 

 

 

Quadro 22 - Projecção do Rácio de Dependência de Idosos (por cada 100 pessoas) 

Ano 2015 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 
EU (28 
países) 

28,8 31,8 39 45,9 49,4 50,2 49,3 51 

Portugal  30,9 34,3 43,1 54,9 64,3 63,9 66 68,2 

Fonte: Eurostat - Population Projections EUROPOP2013 

 

Esta evolução trará várias consequências, seja no contexto económico, seja no social, e, não 

apenas na sustentabilidade dos sistemas de segurança social, que, aliás, também será 

influenciada de forma indirecta pelo próprio contexto económico e social. Para já, implicará 

algumas rupturas com o passado recente no que respeita aos sistemas públicos de pensões, 

cuja percepção não parece ser clara para muitos. Incrementar as taxas de actividade é um dos 

factores indicados para ajustar os desenvolvimentos demográficos e a crescente despesa 

social. Em suma, as alterações demográficas, económicas e sociais nos próximos anos 

afectarão os sistemas de pensões e as suas contas. 

 

 

                                                                                                                                                         
20 Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social consultado 
em Julho de 2015 
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Introdução 

O objectivo central deste capítulo, numa primeira parte, consiste em analisar o conceito da 

Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) de um sistema de pensões e verificar a sua importância 

nos sistemas da protecção social e, consequentemente, nas finanças públicas de um país. 

Numa segunda parte, iremos apresentar o conceito de dívida implícita como indicador de 

análise da sustentabilidade financeira de um sistema de pensões. Partindo de uma análise da 

literatura disponível sobre diferentes modelos de cálculo da dívida implícita apresentar-se-á o 

modelo de referência utilizado.  

Por fim, analisar-se-á a solvência financeira do sistema de pensões da Segurança Social, 

mediante o cálculo da TIR e da dívida implícita, traduzindo os seus resultados numa medida 

de desequilíbrio financeiro actuarial do sistema. 

 

4.1. A TIR de um Sistema de Pensões 

Existem vários modelos de análise da viabilidade económica e financeira, sendo a taxa interna 

de rendibilidade (TIR) um deles, o qual tem sido muito utilizado pelos profissionais da área, 

dado que os seus resultados ganham uma forma mais apelativa e intuitiva. Qualquer sistema 

de transferências intergeracionais, realizadas ao longo do tempo, tem implícito uma taxa 

interna de rendibilidade. Este indicador é útil para determinar o ganho económico líquido 

recebido pelos indivíduos que participam no sistema de transferências. Na análise do sistema 

de pensões, este indicador dá-nos a relação entre as contribuições realizadas e os ganhos 

recebidos ao longo da vida, entre diferentes pessoas e grupos de indivíduos associados ao 

sistema. 

Como vimos anteriormente, o crescimento demográfico é das variáveis que mais influenciam 

um sistema de pensões, sendo por isso uma variável chave das taxas de rendibilidade dos 

sistemas de repartição. Segundo Samuelson (1958) e Aaron (1966), um sistema de pensões 

financiado através de um sistema de repartição ou de transferências intergeracionais, só será 

viável a longo prazo se a TIR do sistema não for superior à soma da taxa de crescimento dos 

salários e da taxa de crescimento estável da população contribuinte. 
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Do mesmo modo, Murphy e Welch (1998) defendem que a viabilidade financeira de um 

sistema de repartição depende da média do crescimento económico sustentável a longo prazo, 

sendo esta a referência para fixar a sustentabilidade financeira do sistema de pensões. 

Também defendida por outros autores como Jimeno e Licandro (1999), Devesa, Lejárraga e 

Vidal (1999), Devesa et al. (2002), Domínguez e Encinas (2008), Santos (2010, 2014), 

Domínguez e Rosado (2014). 

Nestes estudos está bem patente a importância do crescimento demográfico e por conseguinte 

o impacto positivo que este tem num sistema de pensões crescente, no qual os seus recursos 

passam dos mais jovens para os mais idosos. De facto, quando estamos perante economias em 

expansão, a taxa de rendibilidade de um sistema deve crescer em proporção directa com o 

crescimento da produtividade, concluindo-se assim que em sistemas solventes a TIR é igual à 

taxa de crescimento da população adicionada à taxa de crescimento dos salários, ou seja, um 

sistema de pensões de repartição só será solvente a longo prazo, se a taxa de crescimento do 

produto interno bruto for igual ou superior à TIR (Domínguez e Rosado, 2014). 

Logo, sendo a TIR um indicador que resume a relação entre as contribuições realizadas pelos 

activos actuais ao longo da vida e as pensões que receberão quando se reformarem, esta 

permitirá analisar com maior clareza a inter-relação entre os aspectos económicos, 

demográficos e financeiros do sistema de repartição. Entre os elementos analisados há alguns 

que são exógenos do ponto de vista da autoridade que controla o sistema de pensões, como 

por exemplo a demografia e o crescimento do salário real (portanto, o crescimento da 

produtividade) e a inflação. No entanto, há variáveis que são da responsabilidade daquela 

entidade, nomeadamente a indexação dos salários, a revalorização das pensões já recebidas, o 

factor de sustentabilidade, a taxa de contribuição e a idade de reforma, ou seja, os elementos 

referidos na legislação específica sobre a forma como se determina a pensão e a sua evolução 

e o equilíbrio financeiro que se vai desenvolvendo. 

Tendo em conta o atrás descrito e, sendo a referência que se utiliza genericamente nas 

análises empíricas que recorrem à TIR, a de que o sistema será solvente a longo prazo se 

aquela taxa assumir um valor inferior à taxa de crescimento da economia, neste estudo, apesar 

de em 2014, o crescimento económico em Portugal ter sido de 0,9% e as projecções para a 

economia portuguesa em 2015-2017 feitas pelo Banco de Portugal (2015) ser de um 

crescimento que aponta para uma recuperação gradual da actividade ao longo do horizonte de 

projecção para cerca de 2%, toma-se como hipótese  que a economia portuguesa cresce a 
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longo prazo a uma taxa de 3% (taxa esta também utilizada noutros estudos que recorrem à 

TIR e tendo em conta uma análise de longo prazo).  

Assim, o sistema só será solvente a longo prazo se o valor da TIR do sistema for inferior ou 

igual a 3%. Caso contrário, o sistema de pensões enfrentará problemas de insolvência 

financeira a longo prazo. Isto significa que haverá um desequilíbrio financeiro do sistema de 

pensões português, considerando o limite do crescimento da economia a longo prazo de 3%, 

se a TIR for superior a 3%. Por outras palavras, se as prestações com pensões forem 

superiores às contribuições teremos um deficit no sistema de pensões, o que expressa uma 

TIR superior ao crescimento económico de longo prazo. 

A principal vantagem da utilização deste indicador, é que nos permite quantificar o equilíbrio 

entre as contribuições efectuadas do sistema e as prestações em pensões recebidas revelando a 

insolvência financeiro-actuarial do sistema de pensões mas também facilita a introdução de 

medidas que melhorem a equidade e a sustentabilidade do sistema.  

Tendo por base o modelo de Devesa (2009), matematicamente a TIR será a taxa de juro real 

da lei de capitalização composta que permitirá a igualdade actuarial entre o fluxo de 

contribuições e o fluxo das pensões. Assim, a equação relativa à TIR será a seguinte: 

 

 

 

                          TIR = i, onde         A1+A2 = P1+P2 

 

 

Onde, 

• A1 - Contribuições passadas dos activos actuais; 

• A2 - Contribuições Futuras dos activos actuais; 

• P1 - Pensões acumuladas até “t” pelos activos actuais; 

• P2 - Pensões acumuladas depois de “t” pelos activos actuais. 

 

Assim se o valor da TIR for superior a 3%, significa que as contribuições não estão ajustadas 

às pensões, apresentando um deficit. Caso contrário apresentará um superavit. Em questão de 

i > 3%   Sistema Insolvente 
 
i < 3%   Sistema solvente 
 
i = 3%    Sistema em Equilíbrio 
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igualdade significa que o sistema está em equilíbrio, estando as contribuições efectuadas 

ajustadas às pensões pagas. 

 

4.2. Definição e Justificação do Cálculo da Dívida 
Implícita de um Sistema de Pensões da Segurança 
Social em Portugal 

Esta subsecção pretende analisar o conceito e a importância do estudo da dívida implícita de 

forma a quantificar o problema da sustentabilidade financeira do sistema de pensões de 

velhice em Portugal. A dívida implícita é o valor num determinado momento t dos direitos 

adquiridos pelos contribuintes activos e pensionistas e que não se apresenta expresso no valor 

total da dívida do sistema de pensões de velhice. O valor total da dívida, também designado 

por dívida explícita, assume-se pela diferença entre as contribuições recebidas e as pensões 

pagas, não contabilizando os compromissos assumidos pelo pagamento futuro de pensões aos 

actuais contribuintes. Assim, separando as parcelas o valor total da dívida no momento t e que 

está explícito nas contas públicas é dado pela diferença entre as contribuições recebidas e as 

pensões pagas no momento t; a outra parcela diz respeito ao valor da dívida implícita não 

contabilizado no momento t. Este conceito é apresentado de forma similar por outros autores 

nomedamente Noord e Herd (1993), Gouveia e Sarmento (2002), Holzmann et al. (2004), 

Rodrigues e Pereira (2007), Devesa e Devesa (2008, 2012), Bravo et al (2013) e Aguiar 

(2014, 2015). A dívida implícita mede, para um determinado horizonte temporal, o valor 

actual dos futuros desequilíbrios orçamentais com origem no subsistema de protecção social. 

Assim, o conceito da dívida implícita dos esquemas públicos de pensões de origem 

contributiva será utilizado como um indicador de sustentabilidade financeira, ajudando a 

analisar o desequilíbrio financeiro do sistema de pensões.  

Tal como referido anteriormente no capítulo 2, uma das questões estruturantes do modelo de 

financiamento por repartição, tal como o caso português, é o facto de as prestações 

(benefícios) não serem totalmente financiadas no momento em que ocorrem. De facto, só há 

garantias enquanto existirem pessoas activas no sistema, visto que o pagamento das pensões 

dos actuais pensionistas é feito pelos actuais contribuintes e assim sucessivamente. É neste 

sentido que se apresenta o sistema português como sendo suportado num acordo implícito 

entre gerações.  
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A utilização da dívida implícita como instrumento de análise da sustentabilidade do sistema 

de pensões tem um conjunto de vantagens face a outras alternativas que importa referir.  

O sistema de pensões de velhice só tem em consideração os pagamentos das pensões desse 

ano e não considera explicitamente os compromissos adquiridos nesse mesmo ano, isto é, só 

contabiliza as contribuições recebidas e as pensões pagas, não tendo em conta os 

compromissos assumidos nesse momento para o futuro.  

Para que se possa avaliar a verdadeira dimensão da dívida do sistema de pensões de velhice, 

não é suficiente considerar apenas os pensionistas e os contribuintes actuais, importa também 

analisar os compromissos assumidos nesse mesmo ano, para um horizonte temporal mais 

alargado. Esses compromissos, em rigor, acrescem à dívida do sistema de pensões, mas como 

não são contabilizados podem comprometer a percepção da verdadeira dimensão dos 

compromissos assumidos pelo sistema e a dinâmica da sua evolução. Na verdade, a estimativa 

da dívida implícita de um sistema de pensões de repartição, pay as you go, como é o caso do 

sistema português, torna-se bastante importante, visto avaliar o seu desempenho financeiro 

num horizonte temporal a médio e longo prazo. A determinação do nível dos passivos do 

sistema, isto é, do montante das responsabilidades com pensões sem cobertura financeira, é 

um elemento fundamental no quadro de uma reforma de um sistema de pensões, antes da fase 

de preparação e de estudo e depois para acompanhamento e monitorização dos resultados. A 

utilização deste conceito tem diversas vantagens do ponto de vista macroeconómico, mas 

também no processo de decisão de escolhas políticas. 

Em primeiro lugar, permitirá aos diversos agentes uma noção mais realista da dimensão da 

dívida futura do sistema de pensões. Uma vez que o cálculo da dívida implícita nos permite 

adicionar à dívida explícita os compromissos futuros, de forma a obter uma aproximação à 

extensão do problema financeiro do sistema de pensões tal como ele está desenhado e, por 

conseguinte, criar um novo espaço – nomeadamente político – de concepção das medidas e 

mecanismos de implementação necessários à sustentabilidade futura do sistema.  

Em segundo lugar, poderá contribuir para a diminuição do risco político de medidas 

reformadoras do sistema. Nem sempre os agentes políticos se sentem confortáveis em 

desenvolver reformas profundas no sistema, visto estas poderem ter custos eleitorais e/ou 

perda de popularidade. A determinação do valor da dívida implícita e da sua evolução é um 

processo essencialmente técnico. Neste sentido, adicionará informação objectiva disponível 

para todos os agentes públicos e privados que pode indiciar a necessidade de reformas mais 
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profundas no sistema de pensões e obter, dessa forma, um maior consenso entre as diferentes 

forças políticas, conduzindo mesmo a acordos que ultrapassem o período normal de uma 

legislatura.  

Em terceiro lugar, o cálculo da dívida implícita pode contribuir para uma maior transparência 

e credibilidade do sistema de pensões. Como consequência do ponto anterior, a partilha entre 

agentes políticos e sociedade civil da dimensão tão real quanto possível do problema, torna-se 

fundamental assegurar um quadro legislativo estável, simples e, acima de tudo, previsível. 

Deve ser estável para que os custos de acompanhar o sistema não sejam muito elevados e ser 

tão simples quanto possível para que todos o compreendam e não só aquele com os meios 

para recorrer à ajuda de especialistas. Por outro lado, conforme afirmam, por exemplo, 

Holzmann et al. (2004) e Devesa & Devesa (2008, 2012), deve ser previsível de forma a que 

os agentes económicos possam planear o futuro, diminuindo consideravelmente a incerteza. 

Observa-se, assim que a consideração da dívida implícita contribui para a equidade do 

sistema. O desenvolvimento sustentável implica um equilíbrio nas oportunidades e condições 

que possibilitam uma vida digna a todas as pessoas, numa mesma geração (equidade intra-

geracional) e entre gerações (equidade inter-geracional), independentemente da sua 

nacionalidade, etnia, credo, género, filiação política, condição física, social, económica ou 

cultural. Uma perspectiva da equidade intergeracional é que os custos do financiamento dos 

sistemas de pensões e os benefícios pagos devem ser bastante alisados ao longo de sucessivas 

gerações, ou seja, os custos devem ser partilhados entre gerações. O estudo da dívida 

implícita ajuda-nos a avaliar se o actual modelo de pensões é aquele que melhor responde em 

termos de equidade intergeracional, na medida em que a quantia da dívida implícita deverá ser 

tida em conta como indicador da equidade do sistema, ao relacionar-se com a dívida que as 

gerações futuras têm de assumir (Devesa e Devesa, 2008, 2012; Aguiar, 2015).  
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O modelo analítico de avaliação e quantificação da dívida implícita 

Tendo como objectivo o estudo da dívida implícita, será aplicado o modelo definido por 

Devesa e Devesa (2008, 2012), reflectido na Figura 521. Este modelo tem, em nosso entender, 

uma interpretação simples e intuitiva, onde nos dá o valor dos activos financeiros que 

deveriam actualmente existir num fundo de reserva (ex: Fundo de estabilização financeira da 

Segurança Social – FEFSS) tal que, se esses activos fossem investidos nos mercados 

financeiros e gerassem uma determinada taxa de rendibilidade (que se assume igual à taxa de 

desconto), o sistema estaria em condições de cumprir com os seus compromissos sem 

necessidade de alterar contribuições e/ou benefícios no futuro. Nesta circunstância, todos os 

compromissos do sistema de protecção social das pensões estariam cobertos, ora por 

quotizações e contribuições futuras ora pelo referido fundo de reserva (GEP/MSESS, 2015). 

Para melhor enquadrar a importância da dívida implícita, optou-se por este modelo onde se 

mede a mesma por dois métodos, o método retrospectivo e o método prospectivo22.É de 

salientar que a escolha deste modelo deveu-se ao facto de para além de ter uma interpretação 

simples e intuitiva, é também um modelo mais completo, dado que maioria dos estudos 

existentes sobre a dívida implícita, baseiam-se somente no método prospectivo. A razão pela 

qual neste modelo se introduz o modelo retrospectivo deve-se ao facto de se considerar 

importante contabilizar a dívida implícita passada para se ter uma noção mais real e completa 

do problema de insustentabilidade que o sistema enfrenta hoje. 

Por conseguinte, neste modelo foram considerados diferentes procedimentos para avaliar a 

dívida implícita. Em primeiro lugar avaliar-se-ão os “Compromissos acumulados até à data”, 

ou seja, o valor financeiro-actuarial no momento “t” das pensões acumuladas pelos activos e 

pelos passivos que existem no sistema no momento “t”, excluindo as contribuições futuras e a 

aquisição de direitos futuros. Assim, para os passivos utilizar-se-á o método prospectivo, ou 

seja, o valor actual actuarial das pensões futuras (P0), enquanto que para os activos, os 

compromissos poderão ser calculados de duas formas diferentes: uma através do valor actual 

das contribuições passadas, ou seja, a incidência calculada pelo método retrospectivo (A1) e 

outra através do valor actual actuarial das pensões acumuladas até ao momento “t” (P1). Num 

segundo momento analisar-se-ão os compromissos com os contribuintes e pensionistas 

actuais, o que significa que se irá avaliar o valor financeiro-actuarial no momento “t” de todas 

                                                 
21 Nesta figura aparecem todas as contribuições e pensões do sistema com diferentes critérios na sua distribuição 
e de acordo com os dois métodos a estudar. 
22 Ambos os métodos são apresentados em % do PIB. 
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as obrigações do sistema. Neste caso pressupõe-se que o sistema é fechado tendo em conta as 

obrigações com todos os pensionistas e com os contribuintes actuais, incluindo as suas 

contribuições futuras e a aquisição de direitos futuros. Tanto nos passivos como nos activos 

será utilizado o modelo prospectivo, nomeadamente o valor actual actuarial das pensões 

futuras - P0 - no caso dos passivos e, a diferença entre o valor actual actuarial das pensões 

futuras e o valor actual actuarial das contribuições futuras P1+P2-A2 no caso dos activos. Por 

fim, e numa terceira fase, avaliar-se-ão os “compromissos do sistema aberto”, ou seja, o valor 

financeiro-actuarial no momento “t” de todas as obrigações do sistema. Nesta fase, pressupõe-

se que o sistema é aberto, o que implica que se incluam também as contribuições e direitos 

das futuras gerações que se irão integrar no sistema. A única variação será o facto de se 

ampliar a possibilidade de entrada a indivíduos que, no momento “t”, ainda não pertencem ao 

sistema. 

Em resumo, considerar-se-ão dois métodos: o método retrospectivo que tem em conta os 

passivos actuais (P0) e as contribuições passadas dos activos actuais (A1); e o método 

prospectivo que tem em conta os passivos actuais (P0), mas também as pensões acumuladas 

passadas e futuras dos activos actuais (P1+P2), assim como as contribuições futuras dos 

activos actuais (A2). Há ainda a salientar, no que respeita à dívida com os passivos actuais, 

que esta não será calculada pelo método retrospectivo devido à dificuldade em saber o 

momento exacto em que os pensionistas acederam à reforma e em que condições o fizeram, 

dado as várias alterações sofridas nos últimos anos pelo sistema, nomeadamente no que diz 

respeito à idade de reforma e às regras de cálculo das pensões. 
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Figura 5 - Modelo Analítico 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Devesa e Devesa (2008) 

 

Onde, 

• xe - Idade de entrada no sistema; 

• t - Momento actual; 

• ω - Idade de abandono do sistema; 

• P0 - Pensões pagas no momento “t”; 

• A1 - Contribuições passadas dos activos actuais; 

• A2 - Contribuições Futuras dos activos actuais; 

• P1 - Pensões acumuladas até “t” pelos activos actuais; 

• P2 - Pensões acumuladas depois de “t” pelos activos actuais. 
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Um sistema de protecção social diz-se financeiramente sustentável se estiver em equilíbrio 

actuarial. Na prática, tal pressupõe, que as receitas projectadas com quotizações e 

contribuições, em conjunto com eventuais activos de fundos de reserva existentes, devem ser 

suficientes para financiar as despesas com prestações sociais previstas num determinado 

horizonte temporal assegurando, deste modo, capacidade efectiva para cobrir as 

responsabilidades assumidas. No caso particular do sistema de protecção social contributivo 

português, gerido em sistema de repartição contemporânea, as contribuições e quotizações 

pagas por trabalhadores e empregadores deveriam à partida, ser suficientes para 

(auto)financiar o sistema.  

Deste modo, e tendo em conta o estudo de Devesa (2008), se o sistema de pensões fosse 

actuarialmente justo, para que se obedecesse ao princípio da equivalência financeiro-actuarial, 

o valor actual actuarial no momento “t” de todas as contribuições dos activos actuais, teria 

que ser igual à soma actuarial nesse momento “t” das prestações que receberiam os activos 

actuais, ou seja: 

 

    M1 + M2 = �1 + �2                                                              [37] 

 

Onde, isolando M1, temos o que se denominou de dívida implícita para com os actuais activos 

(fg) : 

 

 M1 = �1 + �2 − M2 = fg                                                        [38] 

 

A dívida dos activos e pensionistas actuais (f) é obtida somando a equação [2] com a dívida 

dos passivos actuais (fh): 

  

f = fh + fg = �0 + M1 = �0 + �1 + �2 − M2                                     [39] 

 

Por conseguinte, a dívida poderá calcular-se através de dois métodos; o “Método 

Retrospectivo”, e o “Método Prospectivo”, conforme apresentado anteriormente. 
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 f = fh + fg = �0 + M1	(“Método Retrospectivo”)                                   [40] 

f = fh + fg = �0 + �1 + �2 − M2 (“Método Prospectivo”)                             [41] 

 

Onde,  

• f −	Dívida Implícita; 

• fh −	Dívida Implícita com os passivos actuais; 

• fg −	Dívida Implícita com os activos actuais. 

 

Em síntese, pretende-se quantificar, para um dado horizonte temporal, o valor actual dos 

futuros desequilíbrios orçamentais com origem no sistema de pensões da Segurança Social, 

ou seja, contabilizar as contribuições recebidas e as pensões pagas, mas também todos os 

compromissos adquiridos nesse momento, incluindo os das futuras gerações que integrarão o 

sistema. Assim, o objectivo será medir o valor actual das futuras dotações financeiras que 

juntamente com as contribuições actuais e outras fontes de financiamento do sistema, seriam 

necessárias para financiar todos os compromissos de despesa com pensões espectáveis.  

 

4.3. Estudos sobre o sistema de pensões utilizando o 
conceito de dívida implícita 

Nesta subsecção serão apresentados alguns estudos sobre os sistemas de pensões e que 

utilizaram o indicador da dívida implícita para quantificar o desequilíbrio dos sistemas. A 

maior parte dos estudos aqui descritos apresentaram a metodologia utilizada e por conseguinte 

a mesma será descrita resumidamente em cada um. Far-se-á também uma breve exposição dos 

resultados alcançados existindo, porém, um estudo no qual a metodologia utilizada não foi 

apresentada, enunciando somente uma breve análise do conceito e dados obtidos sobre a 

dívida implícita. Mas por se considerar importante, visto ser um estudo sobre Portugal, o 

mesmo será apresentado, ainda que o critério de análise seja diferente dos anteriores. 

A maior parte dos estudos aqui considerados foram analisados e estruturados tendo em conta 

o estudo de Devesa (2008) para a definição do modelo utilizado nesta investigação. 
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No estudo desenvolvido sobre os sistemas de pensões públicos em sete países industrializados 

(Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá)23, utilizando o 

cálculo da dívida implícita24, Noord e Herd (1993) fazem uma estimativa do valor provável 

das responsabilidades com pensões públicas para duas formas de cálculo: compromisso até à 

data (sistema fechado); e os compromissos do sistema aberto para grupos de idades que vivem 

até ao ano de 2060. 

Considerando as diferenças encontradas nos sistemas de pensões e a fórmula de cálculo das 

prestações, os autores definiram um plano de pensões modelo, denominado arquétipo de 

plano de pensões.  

No que respeita ao cálculo da dívida implícita e tendo em linha de conta os compromissos 

acumulados até à data, Noord e Herd salientaram alguns aspectos importantes: 

i. A população de cada país divide-se em coortes etárias de 5 anos. Os benefícios 

recebidos por cada grupo, no momento em que atinge a idade de reforma, são 

calculados de acordo com o número de pessoas vivas em cada um grupo. Dentro 

de cada grupo, são calculadas a proporção de pessoas com direito a pensão e a 

média per capita das pessoas que têm direito a recebê-la, considerando os anos de 

contribuição; 

ii.  A definição da idade legal da reforma aos 60 anos, tendo em conta que o número 

de anos de contribuição necessários para ter direito à pensão completa é de 40 

anos. É importante evidenciar que os direitos à pensão acumulam-se a uma taxa 

constante de 1/8 a cada 5 anos e não se considera um período mínimo de 

contribuições; 

iii.  A taxa de desconto real utilizada para obter os valores iniciais apresenta dois 

cenários possíveis: no primeiro, supõe-se uma taxa de 4% para o período de 1990-

2010 que vai, depois, diminuindo até 3% em 2050 – momento em se assume que o 

último grupo com direitos acumulados até 1990 saiu do sistema; no segundo, 

considerou-se que a taxa de desconto real é de 1,5%, mais elevada que no primeiro 

cenário. 

                                                 
23 Estudo desenvolvido para o ano base de 1990. 
24 Os autores denominam dívida implícita por dívida líquida.  
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Relativamente à repartição de benefícios, os autores verificaram algumas incompatibilidades: 

tanto com o modelo de alguns sistemas de pensões – sobretudo naqueles em que existe uma 

pensão mínima garantida, independente das contribuições realizadas – como nas prestações 

calculadas com base nos salários, que são também independentes das contribuições. 

Considerando os resultados obtidos, Noord e Herd concluíram que Itália e França apresentam 

os compromissos com pensões de reforma mais elevados (2,5 e duas vezes o PIB de 1990, 

respectivamente). Já os valores dos Estados Unidos e o Canadá são bastantes baixos, dado que 

coincidem aproximadamente com o PIB. Mesmo quando a taxa de desconto aplicada varia, os 

resultados não sofrem alterações de relevo. Verificaram também que as responsabilidades 

com as pensões correspondem, em média, ao dobro da dívida pública convencional de cada 

país. 

No que toca à fórmula de cálculo relacionada com os compromissos do sistema aberto para 

grupos de idade que viverão até ao ano de 2060, foi seguida a mesma metodologia e 

projecções da fórmula de cálculo anterior para as estimativas calculadas. Os autores mostram, 

através de um gráfico, que os trabalhadores actuais tiveram direitos no passado e terão no 

futuro; já o grupo de indivíduos futuros – crianças nascidas em 1990 ou que ainda não 

nasceram – irão adquirir direitos ao longo de 40 anos, altura em que se reformarão.  

A estimativa de contribuições de diferentes gerações feita pelos autores considerou: 

a) O mesmo padrão de salários durante a vida activa para todos os países, durante 

todos os momentos; 

b) O crescimento de 2% por ano dos salários reais entre os 20 e 50 anos de idade, 

mantendo-se, daí em diante, constantes, até à idade de reforma. 

Neste sentido, prevêem gastos futuros em pensões e os valores atuais associados para os 

grupos de indivíduos que viverão até 2060; depois, o valor actual das contribuições futuras 

feitas por esses grupos. As taxas de juro utilizadas são as mesmas do sistema fechado. 

Como resultado, os autores esperam que o rácio da despesa cresça acentuadamente entre o 

período de 1990 e 2040, ano em que o rácio de dependência dos reformados atinge o seu 

ponto mais alto. O maior aumento no rácio da despesa é evidenciado por Itália e França. Em 

média, as projecções sobre os direitos a pensões futuras vão gerar dívidas cerca de três vezes e 

meio maiores que o PIB do ano de 1990 – quase o dobro do nível de compromissos 
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associados aos direitos existentes. Itália e França terão que, eventualmente, fazer face a 

compromissos por pensões particularmente grandes – cerca de sete vezes o seu PIB em 1990. 

Todavia, Noord e Herd alertam para o facto de o nível inicial de contribuição não ser sempre 

claro. Por exemplo, em muitos países, as contribuições associadas aos sistemas de pensão 

públicos cobrem apenas uma parte das despesas, sendo o restante financiado por outras 

fontes. Já as contribuições futuras serão, em média, três vezes e meio superiores ao PIB de 

1990 – com resultados superiores para Itália e França, considerando as elevadas taxas 

contributivas. 

Um outro aspecto salientado pelos autores relaciona-se com o nível preocupante de 

endividamento público, sobretudo para o grupo de indivíduos mais velhos atualmente no ativo 

e os já reformados. Estes acumularam, no passado, pouco ou nenhum ativo financeiro, dado 

que as suas contribuições foram utilizadas para financiar os gastos com as pensões atuais25. 

Finalmente, Noord e Herd concluem ainda que o envelhecimento da população aumentará, 

consequentemente, a pressão sobre as finanças públicas, devido ao crescimento da despesa 

com pensões. O valor atual das dívidas ou compromissos futuros excede, assim, o valor atual 

das contribuições futuras, considerando taxas de contribuição constantes. 

Neste sentido, a dívida implícita dos Estados Unidos é de menos de metade do PIB em 1990 e 

em França, Itália e Canadá é duas vezes o PIB do mesmo ano. Se se considerar um aumento 

de 1,5% na taxa de desconto projectado, a dívida líquida diminuirá, em média, de 130% para 

50% do PIB em 1990. Por isso, os autores sugerem o aumento das taxas de contribuição ou, 

como alternativa, a redução dos direitos de pensão ao longo do tempo. 

Bravo e Uthoff (1999) desenvolveram um modelo para determinar a dívida implícita, desta 

vez focado nas pensões de velhice dos países da América Latina. Este modelo tinha como 

objectivo, por um lado, converter a dívida implícita em dívida explícita, como pré-condição 

para os países que pretendem mudar os seus sistemas de pensões de repartição para modelos 

de capitalização ou mistos, e, por outro, analisar os custos financeiros de transição associados 

a uma reforma desta natureza. Para tal, calcula-se o valor actual actuarial das pensões 

acumuladas e a acumular nos próximos anos de todos os pensionistas do sistema, bem como o 

valor actual das contribuições dos trabalhadores activos no presente. Contudo, para calcular, 

de forma rigorosa, estas obrigações, é necessário considerar as séries cronológicas completas 

                                                 
25 Muitos sistemas utilizam um sistema de repartição. 
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e detalhadas dos vários dados - como os perfis etários dos trabalhadores que participam no 

mercado de trabalho, Emprego, rácio de cobertura, rendimento de trabalho ao longo dos 

últimos 40 anos ou mais - que não se encontram disponíveis em nenhum dos países da 

América Latina. Por conseguinte, os autores construíram um modelo que, sob determinadas 

hipóteses, lhes fornecesse estimativas razoáveis, a partir dos dados disponíveis, do mercado 

de trabalho, dados demográficos e macroeconómicos. No fundo, este modelo tem como 

objectivo, mostrar de uma forma clara e simples o efeito dos diferentes factores demográficos 

e económicos sobre a dívida previdenciária. 

No que respeita à dívida implícita para os activos, Bravo e Uthoff definem-na como o valor 

capitalizado de todas as contribuições feitas até ao momento. Como hipóteses, consideram: a 

idade de entrada no mercado de trabalho é de 20 anos para todos os grupos etários 

considerados; a idade de reforma é aos 60 anos; a taxa de contribuição é assumida como 

constante e igual para todos os trabalhadores; e o salário cresce a uma taxa anual cumulativa 

constante. Além destas hipóteses, os autores calculam também o valor actual das 

contribuições para grupos de trabalhadores por blocos de idades de 5 anos, assumindo que a 

relação entre o número de trabalhadores do grupo abrangido pelo sistema e a população total 

desse grupo etário é constante para todos os grupos etários. Esta abordagem baseia-se no 

valor da soma para a média de idade. 

Relativamente à dívida implícita para os passivos, esta é considerada como o valor 

actualizado de todas as pensões futuras dos atuais pensionistas. Para este caso, as hipóteses 

desenvolvidas foram as seguintes: a idade de reforma aos 60 anos; e a revalorização da pensão 

à mesma taxa dos salários (dado que já existe). Também aqui é calculado o valor actual das 

pensões para grupos de reformados por blocos de idades de 5 anos e a relação constante entre 

o número de pensionistas do grupo abrangido pelo sistema e a população total desse grupo 

etário para todos os grupos etários. Tal como no primeiro caso, a abordagem utilizada baseia-

se no valor da soma para a média de idade. 

Os autores concluem, assim, que a dívida implícita é 20% superior ao PIB na maioria dos 

países e mais de 200% do PIB em países com populações envelhecidas ou pertencentes a 

sistemas de cobertura elevadas, como é o caso da Argentina, Uruguai e Brasil. Afirmam 

também que uma mudança de sistema implica custos orçamentais muito elevados, económica 

e politicamente incomportáveis em alguns casos. 
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Gil e Patxot (2002) analisam a viabilidade financeira e o impacto, a longo prazo, na 

redistribuição intergeracional dos rendimentos do sistema de pensões espanhol. Para tal, 

aplicaram o método da contabilidade geracional para o ano de 1996, considerando uma taxa 

de 4%. A metodologia utilizada foi a proposta por Boll et al (1994). Analisaram também a 

possibilidade de introduzir políticas de reforma ao nível da receita como, por exemplo, o 

aumento de impostos sobre o rendimento ou o IVA – considerando a elevada dívida 

acumulada por este sistema de pensões e que será transferida para as gerações futuras. 

Como pressuposto, os autores assumiram que o sistema de pensões não recebe transferências 

de outros organismos e, portanto, o valor actual adicionado das contribuições das gerações 

atuais e futuras, somadas à riqueza líquida da segurança social, deverá cobrir o valor actual 

dos gastos em pensões. 

 A avaliação do impacto intergeracional foi calculada através da transformação das 

contribuições líquidas agregadas por idades em contas geracionais, seguindo a contabilidade 

geracional. Os dois indicadores principais de contabilidade geracional permitem avaliar a 

dívida implícita acumulada pelo sistema de pensões, bem como o seu impacto na 

redistribuição do rendimento entre gerações, mediante as contas geracionais. 

Neste sentido, foi necessário calcular as contas geracionais do sistema de pensões da 

Segurança Social. Para tal, Gil e Patxot necessitaram de uma projecção demográfica a longo 

prazo e dos pagamentos das contribuições e recebimentos de pensões per capita por idades26. 

Consideraram também a forma como o efeito de alterações legislativas podem afectar as 

pensões e contribuições, para além do ano base de análise (1996). De acordo com os seus 

cálculos, estimaram que a dívida implícita acumulada pelo sistema seja 167,3% do PIB em 

1996. 

Os autores levaram ainda a cabo uma análise de sensibilidade, através da qual verificaram a 

forma como a diminuição na taxa de desconto ou o aumento da taxa de crescimento da 

produtividade influencia o montante da dívida intertemporal, devido ao maior peso dado aos 

pagamentos futuros. Todavia, se considerarem projecções demográficas pessimistas, o hiato 

de sustentabilidade diminui, ao contrário do que seria de esperar, devido à redução da 

dimensão relativa da população futura. 

                                                 
26 As projeções demográficas utilizadas foram as descritas no trabalho de Fernandez-Cordón (1996, 1998) e as 
relativas aos pagamentos das contribuições e recebimentos de pensões per capita por idades foram determinadas 
a partir da “Encuesta Continua de pressupostos familiares” (ECPF) de 1996. 
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Gil e Patxot concluem, por um lado, que as medidas analisadas demonstraram ser 

insuficientes para reequilibrar o sistema de pensões, considerando a gravidade da crise 

demográfica. Estas medidas conduzem a uma diminuição reduzida dos pagamentos líquidos 

das gerações futuras. Por outro, as medidas de reforma do sistema de pensões ao nível das 

receitas só poderão ser consideradas como medidas de acompanhamento de uma reforma mais 

drástica. 

Holzmann, Palacios e Zviniene (2004) estudaram o conceito de dívida previdencial implícita 

(DPI) em 35 países de médio e baixo rendimento, defendendo a importância de considerá-la 

como parte de uma avaliação da situação financeira geral. 

Importa, por isso, perceber se as reformas que têm sido levadas a cabo nos sistemas de 

pensões melhoram ou não a sua sustentabilidade financeira. Para tal, é necessário um 

indicador sintético que reflicta essa realidade - a DPI estimada – assim como a mudança na 

dívida convencionalmente definida gerada pela reforma do sistema. Os autores consideram 

que a DPI constitui um indicador de desempenho adequado, pois, apesar da contabilidade 

geracional fornecer dados sobre as reformas, esta envolve muitos outros programas que não 

estão prontos a ser sujeitos à alocação intertemporal de custos e benefícios. 

De forma a comparar os resultados nos diferentes países, Holzmann, Palacios e Zviniene 

utilizaram o modelo informático “Ferramentas de Simulação de Opções para reforma das 

Pensões” (PROST) do Banco Mundial, que elabora modelos de contribuições para as pensões 

de velhice, direitos à pensão, receitas e despesas do sistema de pensões para um período de 

tempo relativamente longo. Ferramenta informática flexível, adaptável a um vasto conjunto 

de características dos sistemas de pensões, promove formulações de políticas informadas e 

aprofundadas, que ligam a análise quantitativa à análise qualitativa dos sistemas de pensões. 

Este modelo foi aplicado em todos os países, dado que apesar de ter uma estrutura comum, 

incorpora a maioria das particularidades de cada um. Os autores consideraram ainda o custo 

dos benefícios da pensão, excluindo os administrativos, e outras atividades não relacionadas 

às prestações de pensão. 

Holzmann et al (2004) consideraram duas componentes principais da DPI:  

i) A primeira refere-se ao valor actual do benefício vitalício pago aos reformados, 

incluindo reformados por invalidez, pensionistas e reformados por velhice e o 

tempo de serviço, em que têm em conta a probabilidade de morte em cada ano. Os 

benefícios dos restantes beneficiários são corrigidos pelo crescimento. Os 
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pagamentos de benefícios de cada exercício são alocados entre todas as faixas e 

descontados pelo ano base, utilizando a taxa de desconto adequada; 

ii)  A segunda diz respeito ao cálculo da dívida implícita para os contribuintes atuais, 

para a qual obtiveram, para cada ano, o número esperado de novos aposentados e 

os de invalidez de todas as idades, com base no rácio dos beneficiários 

atuais/população, calculando, assim, os seus benefícios. Considerando as hipóteses 

de mortalidade e taxa de desconto, esses benefícios são multiplicados pelo número 

de novos aposentados e adicionados por idade, sexo e programa de benefícios, 

obtendo, desta forma, o gasto no ano base. Em seguida, incorpora o que pode ser 

considerado devido à contribuição já paga. 

Neste estudo, os autores assumiram como premissas as projecções populacionais e de 

contribuintes e beneficiários, o crescimento dos salários, a indexação das prestações e as taxas 

de desconto de reforma e de substituição. 

A dívida implícita foi obtida com recurso a três taxas de desconto: 2%, 4% e 5%. Verificou-se 

que a sua variação provoca alterações no valor absoluto da dívida implícita, mas também na 

posição relativa, ao definir comparações. Os países que estão a realizar reformas significativas 

para melhorar a sustentabilidade financeira são favorecidos nas comparações quando as taxas 

de desconto são baixas; e os países com sistemas imaturos ou com um rápido envelhecimento 

da população são favorecidos com taxas elevadas. 

Holzmann, Palacios e Zviniene argumentam que, na maioria dos estudos, o cálculo para obter 

a dívida implícita é feito com base no contribuinte individual, pressupondo que este se 

reformará na idade média estipulada. Neste sentido, a dívida calculada para esses indivíduos é 

multiplicada pelo número de contribuintes com a mesma idade. No entanto, o problema com 

este método é, na perspectiva dos autores, o facto de não incluir os contribuintes inactivos e 

não ter em conta o facto dos trabalhadores se reformarem em idades diferentes. Ou seja, a 

utilização da idade média de reforma apresenta erros. 

Assim, os autores terminam concluindo que algumas medidas razoáveis da dívida implícita 

devem ser divulgadas num formato padronizado para países de médio e baixo rendimento, 

como conta de compensação das contas públicas padrão, de acordo com as estatísticas do 

FMI. O acesso a este indicador: melhorará, por um lado, o entendimento da poupança, o 

comportamento do mercado financeiro e a sustentabilidade financeira; por outro, trará 



Capítulo IV – Estudo da Taxa Interna de Rendibilidade e Dívida Implícita para o Sistema de Pensões 
de Velhice da Segurança Social em Portugal 

 

181 

contributos para o debate da reforma em cada país e ajudará os reformadores a projectar 

reformas com transições viáveis e a avaliar o seu impacto financeiro.  

Por fim, afirmam ainda que se estas medidas da dívida implícita tivessem sido divulgadas, de 

uma forma clara, como défice público e metas da dívida, seriam necessárias menos reformas. 

Tal como Gil e Patxot (2002), também Devesa e Devesa (2012) pretenderam definir e 

quantificar um instrumento para medir o equilíbrio do sistema de pensões. Para além da 

reforma – que constituiu o principal objectivo de muitos estudos os autores consideraram 

também outras contingências comuns, como a deficiência, a viuvez e a orfandade. O 

desequilíbrio mede a saúde financeira e actuarial do sistema de pensões, ou seja, fornece-nos 

informação sobre a viabilidade estrutural do sistema, no que se refere aos membros atuais e 

passivos atuais. Através dos dados obtidos no estudo, os autores concluem que, actualmente, 

o sistema está longe de atingir a sustentabilidade financeira-actuarial. 

Ao estender o cálculo do desequilíbrio a todas as contingências comuns permitiu aos autores 

calcular, de forma mais adequado, a contribuição de cada uma para este fenómeno. 

Simultaneamente, verificou-se que os estudos que apenas consideram a contingência da 

reforma sobrevalorizam o desequilíbrio do sistema no Regime Geral – por exemplo, a viuvez 

(dependendo do ano) subtrai entre 80.000 e 130.000 milhões de euros ao desequilíbrio total. 

O cálculo do valor do desequilíbrio permite uma visão de conjunto do sistema do Regime 

Geral num determinado momento, dado que quantifica a diferença actuarial entre as 

contribuições e as cotizações totais do sistema. O montante positivo do desequilíbrio 

demonstra que o preço de custo das contribuições assumidas pelo Regime Geral da Segurança 

Social é superior ao preço de venda. Os autores identificam que uma das grandes vantagens 

desta medida é que necessita apenas de calcular algumas variáveis. No caso do sistema de 

Segurança Social ter flexibilidade suficiente, esta medida deveria "forçar" as autoridades a 

ajustar as variáveis para retomar o equilíbrio. 

Já no que se refere à dívida implícita líquida, Devesa e Devesa (2012) consideram que esta 

não reflecte como deveria a situação real do sistema, uma vez que a dívida poderia ser 

aumentada ou diminuída através da aplicação de aspectos exteriores ao próprio sistema (por 

exemplo, afectação de determinados activos, superavit ou deficit de outros itens exteriores ao 

sistema, etc.). Os autores concluem que a dívida implícita líquida não serve para determinar 

se um sistema é sustentável ou não, uma vez que uma dívida implícita elevada pode ser 
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transferida para as gerações futuras em condições razoáveis tanto para os trabalhadores como 

para os pensionistas e, por conseguinte, o sistema não se poderia considerar insustentável. 

Considerando os dados obtidos neste estudo – e as hipóteses formuladas – uma dívida no 

valor de 1,6 biliões de euros em 2006 (165% do PIB) é profundamente marcante, dado que se 

considerou apenas o Regime Geral. Em teoria, este é o valor que a Segurança Social deveria 

ter, ou, então, deveria existir um plano de reequilíbrio ou a afectação de determinados activos 

que servissem para cobrir essa dívida. 

No que concerne à contribuição de homens e mulheres para o total da dívida, esta está perto 

dos 50%. No entanto, varia consideravelmente de contingência para contingência. Assim, 

para a viuvez, em 2006, para o sexo masculino é negativa (85 000 milhões), enquanto as 

mulheres geram uma dívida de cerca de 217 mil milhões de euros. 

A reforma é a contingência que mais contribui para o deficit ou desequilíbrio do sistema, 

representando cerca de 27% e 42% do PIB. Já a viuvez é a que permite reduzi-lo entre 10% e 

14% do PIB, dependendo do ano analisado. Naturalmente, a análise TIR permitiu aos autores 

chegar às mesmas conclusões, ainda que de um ponto de vista relativo. A relevância destes 

valores demonstra, claramente, o sério problema que o sistema de pensões espanhol enfrenta e 

urgência em dar início à sua reforma. E, caso os autores tivessem considerado outros regimes 

ou realizado os cálculos considerando um sistema aberto, o problema agravar-se-ia 

sobejamente. 

Neste sentido, Devesa e Devesa (2012) consideram que as medidas a adoptar de forma que o 

sistema retome o equilíbrio são difíceis de aplicar, de forma imediata, pelo que deveriam ser 

introduzidas gradualmente. Por exemplo, poderia aumentar-se a taxa de contribuição de 

28,30% para cerca de 33% (e, para 2006, 37%), ou a revalorização real das pensões teria que 

passar a ser negativa (de - 0,9%, e -1,59% para o esperado IPC de 2%). Outra possibilidade 

seria a redução da taxa de substituição, entre 5%, em 2005, e 22%, em 2006. Combinações 

destas reformas poderiam, igualmente, ser consideradas, de forma a distribuir o impacto entre 

os diferentes grupos envolvidos. Com base nos resultados obtidos nas medidas de ajuste para 

alcançar o défice dos activos zero, os autores propõem, assim, a distribuição da redução da 

dívida igualitariamente em cada uma das medidas de política. Por exemplo, em 2006, ano em 

que o desequilíbrio aumentou de forma considerável, o crescimento nominal das pensões teria 

que ser reduzido em 24,86%, a taxa de substituição em 7,79% e a taxa de contribuição 

aumentar em 11,23%. Observaram também que destas medidas, a taxa de substituição é a 
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mais eficaz, uma vez que a sua diminuição em um ponto percentual diminui o valor do défice 

de activos entre 7% e 20%. A outra medida considerada eficaz é o aumento da taxa de 

contribuição e, finalmente, a redução do crescimento nominal das pensões. No que respeita à 

idade de reforma, esta teria que ser adiada, em termos relativos, entre 4,43% e 11,29%, 

segundo cada caso. Os autores observaram também que, apesar de não atingir deficit zero, 

considerar toda a carreira profissional no cálculo da pensão inicial faz com que esta se 

aproxime muito do equilíbrio, logo é uma medida que deveria ser considerada juntamente 

com outras propostas de política de pensões. 

Não obstante, a medida talvez menos traumática - se realizada durante um período de 

transição amplo – seria a alteração da fórmula de cálculo da pensão de reforma inicial (por ser 

a contingência mais deficitária), de modo que se alcançasse um maior equilíbrio actuarial 

entre as contribuições e as pensões. Simultaneamente, uma fórmula bem desenhada permitiria 

que variáveis como o índice de revalorização real das pensões ou a idade da reforma 

deixassem de ter a importância que têm actualmente, pois a própria fórmula ajustaria a pensão 

inicial às condições de equilíbrio financeiro-actuarial dos diferentes subgrupos do sistema 

(agrupadas por idade da reforma e anos de contribuições). Além disso, poderia permitir que a 

TIR fosse semelhante para todos os que fazem parte do sistema – o que não pode ser 

alcançado com as medidas acima referidas. 

Considerando este conjunto de factores, Devesa e Devesa concluem que a saúde financeira do 

Regime Geral de Segurança Social espanhol se encontra em más condições, pelo que se 

deveriam começar a fazer mudanças estruturais, com a maior brevidade possível, dado que 

atrasar mais a implementação de medidas prejudicará as gerações futuras. O aumento do 

número de membros – factor com o qual o actual Ministério do Trabalho e Imigração se 

defende – supõe uma melhoria no superavit da caixa da Segurança Social, pelo que gera um 

aumento da dívida e do défice. Isto significa que piora a estabilidade financeira e actuarial a 

longo prazo do sistema de pensões, caso não se corrija o desequilíbrio estrutural. 

Os autores finalizam o seu estudo enumerando alguns dos que consideram ser, entre outros, os 

temas que permanecem pendentes para futuras pesquisas: o acompanhamento da evolução da 

dívida e do desequilíbrio em anos sucessivos; a ampliação do cálculo aos restantes regimes, 

nomeadamente o Regime Especial de Classes Passivas do Estado; a ampliação no caso de um 

sistema aberto; e a exploração de outras alternativas, tais como a referida reformulação do 
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cálculo da pensão inicial de reforma e a obtenção dos dados a partir da Amostra Contínua de 

Vida Profissional, para a sua posterior aplicação ao modelo proposto.    

O estudo de Bravo, Afonso e Guerreiro (2013) visa a caracterização da situação actual do 

regime de pensões em Portugal gerido pela Caixa Geral de Aposentações e a avaliação da 

respectiva sustentabilidade financeira no longo prazo. Especificando, faz-se uma avaliação 

actuarial sobre a capacidade de as receitas previstas serem suficientes para fazer face ao 

financiamento das despesas projectadas com pensões, e estimam-se as necessidades de 

financiamento externo (tais como dotações do OE, IVA, entre outras) essenciais para garantir 

o reequilíbrio e a efectiva capacidade de assegurar a cobertura das responsabilidades (atuais e 

futuras) do sistema. Realiza-se ainda uma análise do impacto da adopção de medidas 

legislativas recentemente apresentadas e aprovadas pelos órgãos de soberania sobre os 

indicadores de sustentabilidade financeira do sistema. Para o efeito, os autores adoptam três 

cenários alternativos: o cenário base, que corresponde ao modelo actualmente vigente da 

CGA (enquanto sistema fechado, que não prevê a integração de mais subscritores), 

nomeadamente em termos de condições de aposentação e regras de cálculo do valor da pensão 

e considerando a redução progressiva dos salários dos funcionários da Administração Pública 

(AP) prevista no OE 2014; o cenário II trata a avaliação do modelo actual da CGA, 

contemplando a redução salarial dos funcionários da AP prevista no OE 2014 e considerando 

que o regime se tinha mantido aberto a novos subscritores desde finais de 2005; o cenário III 

pretende avaliar a sustentabilidade financeira da CGA, admitindo a convergência das pensões 

entre a CGA e o RGSS e outras medidas legislativas com impacto na CGA (e no RGSS) 

previstas no OE 2014, e admitindo a manutenção do sistema fechado a novos subscritores. No 

estudo, são consideradas a pensão de velhice e de invalidez e pensão de sobrevivência. 

Para quantificar o nível de (in)sustentabilidade financeira do sistema, recorreu-se ao indicador 

dívida implícita, calculada em valor actual absoluto e como percentagem do PIB 

(considerando 2012 como ano base), assumindo um horizonte temporal futuro de 75 anos e 

considerando três hipóteses alternativas de taxa de desconto. Este indicador permite 

quantificar 

o valor actual das futuras dotações orçamentais que, juntamente com as quotizações e 

contribuições actuais e outras fontes de financiamento do sistema, seriam necessárias 

para financiar todos os compromissos de despesa com o pagamento das pensões 

assumidos. Corresponde ao valor dos activos financeiros que deveriam actualmente 
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existir num fundo de reserva tal que, se esses activos fossem investidos nos mercados 

financeiros e gerassem uma determinada taxa de rendibilidade (que se assume igual à 

taxa de desconto), o sistema estaria em condições de cumprir com os seus compromissos 

sem necessidade de alterar contribuições e/ou prestações no futuro. (Bravo, Afonso e 

Guerreiro, 2013: 9).  

Assim, podemos afirmar que a dívida implícita mede o valor actual dos desequilíbrios 

orçamentais futuros com origem no subsistema de protecção social em análise. Os autores 

salientam que o conceito de dívida implícita de um esquema público de pensões não deve ser 

confundido com “o tradicional” conceito de dívida pública, que se refere (este último) ao 

valor actual dos défices orçamentais passados, constituindo-se por isso num indicador de 

dívida explícito. 

Os resultados mostram que, no que se refere aos principais indicadores financeiros relativos à 

avaliação actuarial da CGA e ao impacto das medidas sobre a estimativa da dotação do OE, o 

cenário III é aquele que, em comparação com o cenário base, permitirá um maior alívio num 

futuro próximo da pressão financeira do sistema sobre as finanças públicas, uma vez que 

neste cenário se atua sobre o lado dos custos e sobre o lado das receitas do sistema. Os 

resultados do cenário II, que prevê redução da pressão orçamental com origem em apenas 

elementos do lado da receita, demostram o efeito positivo sobre as finanças públicas do facto 

das novas gerações de subscritores chegarem à aposentação.  

No que se refere aos resultados relativos à dívida implícita actual do sistema de pensões da 

CGA revelam níveis muito elevado deste indicador para o sistema de pensões da CGA, 

valores que colocarão uma pressão orçamental significativa sobre as finanças públicas de 

Portugal. Especificando, para cada um dos três cenários adoptados: no cenário base, aquele 

indicador oscilará entre 148,5% do PIB (taxa de desconto anual nominal de 3%, hipótese mais 

pessimista) e 102,1% (taxa de desconto de 5%, hipótese mais favorável); considerando o 

cenário II, com a reabertura do sistema a novas inscrições de subscritores, os resultados 

mostram uma redução da dívida implícita do sistema, face ao cenário base, entre os 39,9% do 

PIB (na hipótese da taxa de desconto mais pessimista) e os 24,4% do PIB (para a hipótese da 

taxa de desconto mais favorável); finalmente, para o cenário III, que integra as mais recentes 

medidas de política legislativa adoptadas, o seu efeito na redução da dívida implícita varia 

entre os 13,2% do PIB (considerando uma taxa de desconto mais desfavorável) e os 9,7% do 

PIB (taxa de desconta mais favorável). 
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4.4. Modelo  Aplicado 

Esta subsecção tem como objectivo apresentar o modelo a aplicar nesta investigação que 

permita, por sua vez, calcular o valor da dívida implícita do sistema de pensões de velhice da 

Segurança Social em Portugal e determinar o desequilíbrio financeiro actuarial do mesmo. 

Como referido na subsecção 4.2, o modelo utilizado foi o apresentado por Devesa e Devesa 

(2008,2012). 

Neste sentido, calcular-se-ão os compromissos acumulados até à data e os compromissos 

futuros com os activos e pensionistas atuais, utilizando dois métodos. Num primeiro 

momento, analisar-se-á a dívida com os passivos atuais, através do método prospectivo, e 

numa segunda fase, a dívida com os activos atuais, utilizando o método retrospectivo e 

prospectivo. Ainda no que respeita à dívida com os passivos atuais, como mencionado na 

subsecção 4.2, esta não será calculada através do método retrospectivo devido à dificuldade 

em saber o momento exacto em que estes acederam à reforma e em que condições, dado que, 

nos últimos anos, as regras de cálculo de pensões têm sofrido grandes alterações e, por 

conseguinte, não é possível saber com rigor por que regras foram abrangidos. 

Tendo por base o que foi acima descrito, define-se o modelo da seguinte forma: 

a) Dívida com os passivos actuais  

 

Djk  = P0 = ∑ Pljmlj 	NPljm 	 apqr
%��(∝t                                                    [42] 

 

Em que, 

• Djk - Dívida Implícita com os pensionistas actuais pelo método prospectivo e que é 

igual a �0; 

• Gp - Grupo de idade dos pensionistas de velhice; 

• Pljm - Quantia média da pensão anual de velhice dos indivíduos que no momento “t” 

pertencem ao grupo etário “gp”; 

• NPljm - Número de pensionistas de velhice que no momento “t” pertencem ao grupo 

etário “gp”; 
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• apqr
%��(∝t - Valor actual actuarial de uma renda unitária, vitalícia, posticipada, imediata, 

variável em progressão geométrica de razão (1+∝), analisada a uma taxa de juro “i”, a 

pagar mensalmente a um indivíduo com idade “xlj”; 

• xlj- Idade representativa do grupo de idades “gp” dos pensionistas de velhice.  

 

b) Dívida com os activos actuais 

Nesta subsecção, é apresentada a dívida do sistema com os activos atuais, utilizando dois 

métodos: o Método Retrospectivo e o Método Prospectivo. 

 

b.1 Dívida com os activos actuais pelo método retrospectivo 

Consiste em determinar o valor actual actuarial das contribuições realizadas pelos activos 

actuais até ao momento “t” (A1), a partir da seguinte expressão: 

 

f1F = M1 =	∑ %C(	Nlml 	yz%1 + i(%|(	                                       [43] 

 

Em que, 

• D}~ - Dívida implícita com os activos actuais, calculada pelo método retrospectivo; 

• C - Tipo de contribuição aplicável; 

• Nlm  - Número de activos médio que no momento “t” pertencem ao grupo “xg”; 

• g  - Idade representativa dos activos; 

• yz	- Salário real anual;27  

• i - Taxa de juro real utilizada para a capitalização das contribuições.  

 

b.2 Dívida com os activos actuais pelo método prospectivo 

 

                                                 
27 Inclui a variação nominal histórica dos salários e a variação histórica do IPC. 
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Para a determinação da dívida do sistema com os activos atuais, utilizando o método 

prospectivo, é necessário determinar o valor actual actuarial das pensões acumuladas e futuras 

destes activos %�1 + �2( e o valor actual actuarial das contribuições futuras dos mesmos 

%M2(. O valor desta dívida será dado pela diferença entre %�1 + �2( e %M2(, ou seja, pela 

diferença entre o valor actual actuarial das acumuladas e futuras e o valor actual actuarial das 

contribuições futuras dos activos actuais. Assim, obtém-se a seguinte fórmula: 

 

f1� = �1 + �2 − M2                                                         [44] 

 

 

b.2.1 Valor Actual Actuarial das Pensões de velhice acumuladas e futuras geradas 

pelos activos actuais 

 

�1 + �2 = ∑ NPpp��p∀pl PIpp��p a∝ pr
%��(%1 + i(�%p��p(                            [45] 

 

Em que, 

• �1 + �2 - Valor Actual Actuarial das pensões de reforma acumuladas e futuras 

geradas pelos activos actuais; 

• �1 - Valor Actual Actuarial das pensões de reforma acumuladas até ao momento “t” 

pelos activos actuais; 

• �2 - Valor Actual Actuarial das pensões de reforma acumuladas depois do momento 

“t” pelos activos actuais; 

• NPpp��p - Número de contribuintes que pertence ao grupo de idade representativo “xg”, 

tendo a idade “x” no momento “t”, que irão reformar-se dentro de “xc − x” anos; 

• PIpp��p - Valor da primeira pensão anualizada que pertence ao grupo de idade 

representativo “xg” que os contribuintes receberão dentro de “xc − x” anos, que no 

momento actual “t” têm a idade “x”; 
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• a∝ pr
%��( - Valor actual actuarial de uma renda anual, fraccionada em meses, unitária, 

posticipada, variável em progressão geométrica de razão (1+∝), analisada a uma taxa 

de juro i, a pagar a um individuo com idade xj. 

 

b.2.2. Valor Actual Actuarial das Contribuições futuras dos Activos Actuais 

para as pensões de velhice 

 

A2 = 	∑ C�Wp���
� NAp����p��p���

�#� %1 + i(�� +	∑p��p���
�#� ∑ C�Wp���

� NAp�����
�#� %1 + i(��	  

[46] 

 

Em que, 

• C� - Tipo de contribuição que se aplicará dentro de “K” anos; considerou-se que esta 

era constante para todos os anos seguintes; 

• wp�  - Salário que dentro de “K” anos receberão todos os indivíduos que tenham nesse 

momento a idade “x”; 
• NAp�  - Número de contribuintes que dentro de “K” anos tenham nesse momento a 

idade “x”. 

 

c) Dívida Implícita Total do Sistema de Pensões de Velhice, utilizando o Método 

Retrospectivo e o Método Prospectivo 

 

A dívida implícita bruta pode obter-se através de dois métodos. É importante referir que se o 

sistema fosse actuarialmente justo, o valor da dívida implícita deveria ser igual, quer fosse 

calculada por um ou por outro método. Desta forma, determina-se a dívida implícita bruta, 

num primeiro momento, através do método retrospectivo e, numa segunda fase, utilizando o 

prospectivo, conforme já explicado na subsecção 4.2. 

 

c.1 Dívida Implícita Bruta pelo Método Retrospectivo 
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D��
~ =	D�jk +	D�}~                                           [47] 

 

c.2 Dívida Implícita Bruta pelo Método Prospectivo 

 

D��
k =	D�jk +	D�}k                                                       [48] 

 

Em que, 

• D��
~  - Dívida implícita bruta calculada no momento “t” pelo “Método Retrospectivo”; 

• D��
k  - Dívida implícita bruta calculada no momento “t” pelo “Método Prospectivo”; 

• D�jk  - Dívida implícita gerada pelos passivos no momento “t” obtida pelo “Método 

Prospectivo %�0(”; 
• D�}~  - Dívida implícita gerada pelos activos no momento “t” obtida pelo “Método 

Retrospectivo %M1(”; 
• D�}k  - Dívida implícita gerada pelos activos no momento “t” obtida pelo “Método 

Prospectivo %�1 + �2 − M2(”. 

 

A dívida implícita, teórica, bruta total no momento “t” obtém-se a partir das equações [42], 

[43] e [44], para o caso do sistema estar actuarialmente equilibrado.  

 

f0�� = Dj
� + 	D}~ = f�� + f1�                                                      [49] 

Onde, 

• DT�� - Dívida implícita teórica bruta total no momento “ t”. 
 

Ora um sistema de protecção social só cumpre de forma duradoura os seus propósitos se for 

demográfica, económica e financeiramente sustentável, se proporcionar prestações sociais 

adequadas e se for entendido como intra e intergeracionalmente justo. Um sistema de 

protecção social contributivo diz-se financeiramente sustentável se estiver em equilíbrio 
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actuarial (GEP, 2015). Tal pressupõe que as receitas actuais e futuras com contribuições 

devem, em conjunto com os activos de fundos de reserva existentes, ser suficientes para 

financiar a despesa prevista com as prestações sociais no médio e longo prazo. Assim e tendo 

em conta o atrás descrito, se o sistema tiver acumulado um fundo de reserva, a dívida 

implícita total líquida, no momento “t” é dada pela seguinte equação: 

 

f0�� =	f0�� − �L                        [50] 

 

Onde, 

• DT�� - Dívida implícita total líquida no momento “t”. 
• �L- Fundo de Reserva no momento “t”. 

 

d) Desequilíbrio do Sistema de Pensões de Velhice em Portugal 

Nos sistemas de protecção social contributivos geridos em sistema de repartição, como é o 

caso português, as contribuições pagas pelos trabalhadores e empregadores deveriam, à 

partida, ser suficientes para (auto)financiar o sistema. Se tal não acontece o sistema evidencia 

um desequilíbrio de carácter estrutural, o que leva à necessidade de se tomar em medidas de 

ajustamento no sistema. No caso português tem-se verificado isso mesmo, levando 

constantemente ao recurso de fontes de financiamento externas ao sistema como é o caso do 

recurso a dotações extraordinárias do orçamento de estado.  

A fim de obtenção desse mesmo desequilíbrio, irá proceder-se, numa óptica financeiro-

actuarial, ao cálculo pela diferença entre a dívida implícita bruta pelo método prospectivo e a 

dívida implícita bruta pelo método retrospectivo, como uma nova forma de medir o 

desequilíbrio estrutural do sistema, onde se tem em conta a totalidade das contribuições e das 

pensões. Assim, o desequilíbrio no momento “t” pode ser definido da seguinte forma: 

 

      = 0 ⇒Equilíbrio  

 Desequilíbrio t = D}k - D}~          > 0 ⇒ Deficit     [51] 

                                                             < 0 ⇒ Superavit     
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Em que, 

• D}~ - Dívida implícita bruta calculada no momento “t” pelo “Método Retrospectivo”; 

• D}k - Dívida implícita bruta calculada no momento “t” pelo “Método Prospectivo”. 

 

Considerando a equação [51], quando o desequilíbrio apresentar um sinal positivo, está-se 

perante um deficit, o que significa que o sistema é actuarialmente favorável aos que nele 

participam; se pelo contrário apresentar um sinal negativo, está-se perante um superavit 

representando um sistema desfavorável aos que nele participam. 

 

4.5. Cálculo da Dívida Implícita e da TIR para o 
sistema de pensões de velhice da Segurança 
Social em Portugal 

De seguida serão apresentados os cálculos efectuados relativamente ao sistema de pensões de 

velhice da Segurança Social em Portugal. Numa primeira parte, determina-se a dívida 

implícita do sistema através do método retrospectivo e do método prospectivo e, a partir 

desses valores, calcula-se o saldo financeiro actuarial. Será também realizada uma análise de 

sensibilidade, tendo em conta a alteração de alguns parâmetros que influenciam o valor da 

dívida, tais como a taxa de juro, idade de entrada no mercado, revalorização nominal das 

pensões e inflação. Numa segunda parte analisar-se-á a (in)sustentabilidade financeira do 

sistema de pensões do regime geral da Segurança Social, utilizando o indicador da TIR. 

Também aqui será feito uma análise de sensibilidade alterando alguns parâmetros como a 

idade de entrada no mercado de trabalho e a idade de reforma.  

Neste sentido, assumiram-se as hipóteses em baixo apresentadas, admitindo-se um grupo de 

indivíduos activos e os actuais pensionistas integrados no sistema de pensões da Segurança 

Social. Os cálculos são realizados de acordo com o modelo apresentado anteriormente e 

baseados na legislação em vigor. 

1) Os trabalhadores entraram no mercado de trabalho com 25 anos, supondo carreiras 

completas; 

2) Os trabalhadores cumprem 40 anos de contribuições; 
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3) Um dos instrumentos que melhor quantifica e sintetiza o perfil da mortalidade de uma 

população é a Tabela de Sobrevivência. Permite medir através de uma série de 

funções, o risco de morte por idade de uma população. Assumem-se as tabelas de 

sobrevivência de Portugal 2011-2013. O Gráfico 14, com base nestas tabelas, mostra a 

relação entre o número de sobreviventes e a idade. Considera-se o período etário entre 

os 15 e os 125 anos; 

 

Gráfico 14 - Tabela de Sobrevivência por idades (Portugal 2011-2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE, I.P., Sistema Europeu de Estatísticas Integradas de Protecção Social (SEEPROS). 

 
 

No que respeita às taxas de contribuição, Portugal tem vindo a sofrer alterações ao longo dos 

anos, tal como pode ser observado  no Quadro 23. A taxa contributiva representa um valor em 

percentagem, determinado actuarialmente em função do custo da protecção das 

eventualidades previstas no Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 

Segurança Social (CRCSPSS)28, sendo afecta à cobertura das diferentes eventualidades e às 

políticas activas de emprego e valorização profissional (Quadro 24). Para o regime geral dos 

trabalhadores por conta de outrem da Segurança Social, as pensões representam cerca de 58% 

do total das taxas de contribuição, tal como se pode constatar no Quadro 25.  

 

                                                 
28 Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social (CRCSPSS) , versão março 
de 2015 consultado a junho de 2015. 
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Quadro 23 - Evolução das Taxas de Contribuição do regime geral da Segurança Social 

Período 

Taxas 

Entidade 
Empregadora 

Trabalhador 
Total 

Global 

Até 1953   11,50% 

De 1954 a 1970 15,00% 5,50% 20,50% 

De 1970 a 1976 17,00% 6,50% 23,50% 

De 1977 a 1979 19,00% 7,50% 26,50% 

De 1979 a 1981 20,50% 8,00% 28,50% 

De 1981 a 1986 21,00% 8,00% 29,00% 

De 1986 a 1994 24,50% 11,00% 35,50% 

Desde 1995 até 2015 23,75% 11,00% 34,75% 

Fonte: Elaboração própria com base na Segurança Social (2015) 

 

 
 

Quadro 24 - Desagregação da taxa contributiva global por eventualidades 

Eventualidade Total 
Custo Técnico 
das Prestações 

Administração 
Solidariedade 

Laboral 

Politicas Activas 
de Emprego e 
Valorização 

Pessoal 

Doença  1,40% 1,33% 0,03% 0,04%   

Doença Profissional 0,50% 0,06%  0,44%   

Parentalidade 0,76% 0,72% 0,02% 0,02%   

Desemprego 5,13% 3,76% 0,09% 0,12% 1,16% 

Invalidez 4,30% 3,51% 0,09% 0,12% 0,58% 

Velhice 20,21% 19,10% 0,48% 0,63%  

Morte 2,45% 2,31% 0,06% 0,08%  

Total Global 34,75% 30,79% 0,77% 1,45% 1,74% 

Fonte: CRCSPSS28 
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Quadro 25 - Importância relativa das várias eventualidades na desagregação da taxa  

de contribuição global 

Eventualidade Total 
Custo Técnico 
das Prestações 

Administração 
Solidariedade 

Laboral 

Politicas Activas 
de Emprego e 
Valorização 

Pessoal 

Doença 4,03% 4,32% 3,90% 2,76% 
 

Doença Profissional 1,44% 0,19% 
 

30,34% 
 

Parentalidade 2,19% 2,34% 2,60% 1,38% 
 

Desemprego 14,76% 12,21% 11,69% 8,28% 66,67% 

Invalidez 12,37% 11,40% 11,69% 8,28% 33,33% 

Velhice 58,16% 62,03% 62,34% 43,45% 
 

Morte 7,05% 7,50% 7,79% 5,52% 
 

Total Global 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: GEP/MSESS:
29

. 
 
 
 

4) A revalorização salarial passada é actualizada por aplicação do Índice Geral de Preços 

do Consumidor (IPC), cuja variação percentual é representada pelo gráfico seguinte: 

 

Gráfico 15 - Revalorização Salarial passada (%) 

 

Fonte: INE (2014). Adaptado pela autora. 

 

                                                 
29 Estudo “Avaliação Actuarial do Sistema Previdencial da Segurança Social” elaborado pelo Gabinete de 
Estratégia e Planeamento do Ministério de Solidariedade, Emprego e Segurança Social, consultado em Julho de 
2015 
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5) A revalorização das pensões é actualizada por aplicação do Índice Geral de 

Preços do Consumidor (IPC), cuja variação percentual é representada pelo 

gráfico seguinte: 

 

Gráfico 16 - Variação Percentual do Índice Geral de Preços do Consumidor 

 

 Fonte: Eurostat (2014) e Gabinete de Estratégia e Planeamento 
 do Ministério de Solidariedade, Emprego e Segurança Social (2015).  

Adaptado pela autora. 

 

6) Considera-se constante a revalorização futura dos salários (1%), tendo em 

conta a revalorização salarial passada ao longo dos últimos anos conforme 

Gráfico 15. 

 

7) Os salários considerados nos cálculos, correspondem, aos salários reais de 

2013 por grupo etário. O grupo etário dos 25 anos representa os indivíduos 

com as idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos, o grupo etário dos 40 

anos representa os indivíduos com as idades compreendidas entre os 36 aos 45 

anos e por fim o grupo etário dos 55 anos representa os indivíduos com as 

idades compreendidas entre os 46 aos 65 anos. No Quadro 26, são apresentados 

os dados disponibilizados pelo Pordata (2015) e pelo Gabinete de Estratégia e 

Planeamento do Ministério de Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

(2015). 
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Quadro 26 - Salários por Grupo de Idades do regime geral da Segurança Social  
em Portugal no ano de 2013 

Portugal 

  Segurança Social 

25 40 55 

Salários (€) 11.417 13.667 12.327 

Fonte: Elaboração própria com base no Pordata e Gabinete de Estratégia e Planeamento 
 do Ministério de Solidariedade, Emprego e Segurança Social (2015). 

 

 

Analisando individualmente os salários de contribuintes activos, e de acordo com os dados 

apresentados no Quadro 26, verifica-se que os salários mais elevados estão entre os 

trabalhadores pertencentes ao grupo etário entre os 36-45 anos. Pode ainda afirmar-se que o 

grupo etário mais jovem com menos anos cotizados é o que apresenta salários mais baixos. 

 

8) O número de contribuintes considerados nos cálculos são os que se apresentam 

no quadro seguinte: 

Quadro 27 - Contribuintes Activos do Regime Geral da Segurança Social 

  
Nº 

Contribuintes 
Activos 

2002  4.562.566 

2003  4.508.063 

2004  4.508.512 

2005  4.504.950 

2006  4.467.903 

2007  4.506.961 

2008  4.550.924 

2009  4.499.189 

2010  4.501.202 

2011  4.428.128 

2012  4.245.855 

2013  4.141.424 

2014  4.113.087 

Fonte: Pordata (2015), consultado em Julho de 2015 
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Considerando o Quadro 27, nos últimos anos, verifica-se que, não obstante o sistema da 

Segurança Social ter verificado um ligeiro aumento do número de contribuintes (no ano de 

2007), devido à passagem dos funcionários públicos para este sistema (e que antes pertenciam 

à CGA), este tem vindo a diminuir, em parte devido ao aumento do desemprego verificado 

nos últimos anos.  

 

9) O número de pensionistas de velhice considerado nos cálculos são os que se 

apresentam no quadro seguinte: 

 

Quadro 28 – Pensionistas de Velhice do Regime Geral da Segurança Social 

 

  Nº 
Pensionistas 
Velhice do 

RGSS 

2002  1.585.648 

2003  1.613.580 

2004  1.662.046 

2005  1.717.497 

2006  1.753.367 

2007  1.790.727 

2008  1.827.052 

2009  1.864.840 

2010  1.903.525 

2011  1.951.031 

2012  1.991.191 

2013  2.018.828 

2014  2.007.143 

Fonte: Pordata (2015), consultado em Julho de 2015 

 

O aumento do número de pensionistas, sendo que os contribuintes não aumentam na mesma 

proporção, não é suficiente para fazer face ao desequilíbrio entre receitas e despesas. O rácio 

activos/inactivos, um dos indicadores estruturais de financiamento do sistema da Segurança 

Social, tem vindo a diminuir e é, actualmente, de 1,37 contribuintes no activo por cada 

pensionista do RGSS. Já o rácio contribuintes/velhice representa 2, como se pode constatar no 

Quadro 29. 
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Quadro 29 – Rácio Contribuintes / Pensionistas de Velhice do Regime Geral da Segurança 
Social 

  Rácio 
Contribuinte/
Pensionistas 

Velhice 

2002 2,88 

2003 2,79 

2004 2,71 

2005 2,62 

2006 2,55 

2007 2,52 

2008 2,49 

2009 2,41 

2010 2,36 

2011 2,27 

2012 2,13 

2013 2,05 

2014 2,05 

Fonte: Elaboração própria com base no Pordata 
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10) Esta análise tem por base o valor das pensões médias apresentadas no Quadro 30: 

 

Quadro 30 - Pensão Média do Regime Geral da Segurança Social,  
a 31 de Dezembro de cada ano 

 
Velhice 

Taxa 
variação 

anual 

2002 334,02 6,2% 

2003 351,51 5,2% 

2004 373,72 6,3% 

2005 394,73 5,6% 

2006 417,86 5,9% 

2007 436,72 4,5% 

2008 454,24 4,0% 

2009 472,08 3,9% 

2010 477,03 1,0% 

2011 481,69 1,0% 

2012 404,41 -16,0% 

2013 421,08 4,1% 

Fonte: Pordata e GEP, consultado em maio de 2015. 

 

11) Como cenário base, considerou-se uma taxa de juro real de 3%, com idade de 

entrada no mercado de trabalho de 25 anos e carreiras completas, uma 

revalorização real das pensões de 0% para uma taxa de inflação esperada de 2%. 

 

De seguida, apresentam-se os resultados obtidos para cada caso. 

 

4.5.1. Resultados obtidos para a dívida implícita 
 
 

A) Dívida com os Activos e Passivos Actuais 

A.1) Dívida com os Passivos Actuais para as pensões de velhice 

Para determinar o número e o valor das pensões, consideram-se os dados disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Estatística (2015), pelo Pordata (2015), bem como os dados 
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fornecidos pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério de Solidariedade, 

Emprego e Segurança Social (2015). Para além das hipóteses anteriormente apresentadas, 

pressupõe-se que, dentro de cada grupo de idades, a distribuição das quantias e dos 

pensionistas é uniforme, através da qual se pode aproximar cada grupo de idades à sua idade 

média e pensão média. Os pensionistas por velhice do RGSS reformaram-se com 66 anos de 

idade. 

A dívida é calculada a partir do somatório das pensões futuras actuariais que os atuais 

pensionistas receberão na reforma, como rendas vitalícias até aos 96 anos de idade, crescente 

e actualizada à taxa de juro “i”. Com o objectivo de simplificar o cálculo, supõe-se que as 

pensões crescem em progressão geométrica, permitindo-nos, assim, utilizar o valor actual de 

uma renda deste tipo.  

O Quadro 31 e o Quadro 32 apresentam o valor da dívida para os actuais pensionistas e 

respectiva variação para diferentes taxas de juro, mas também para diferentes valores da 

revalorização real das pensões, taxa de inflação e idade de entrada no mercado de trabalho, 

tendo em conta o cenário base. 
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Quadro 31 - Dívida com os Passivos Actuais do Sistema de Pensões da Segurança Social  

para os anos de 2011, 2012 e 2013 - Método Prospectivo 

  
Total 

2011 2012 2013 

C.B. α =0%                   
i= 3% 

Valor 73.831.461.081 76.024.057.298 77.958.339.809 

% PIB 41,03% 43,15% 46,29% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Valor 78.125.594.171 82.038.699.063 85.791.873.925 

% PIB 43,42% 46,57% 50,95% 

∆% 5,82% 7,91% 10,05% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Valor 75.873.913.129 78.893.117.285 81.693.538.531 

% PIB 42,17% 44,78% 48,51% 

∆% 2,77% 3,77% 4,79% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Valor 71.976.091.779 73.400.957.849 74.544.765.172 

% PIB 40,00% 41,67% 44,27% 

∆% -2,51% -3,45% -4,38% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Valor 75.603.801.909 77.849.031.891 79.829.747.288 

% PIB 42,02% 44,19% 47,41% 

∆% 2,40% 2,40% 2,40% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Valor 72.122.399.618 74.264.241.298 76.153.748.753 

% PIB 40,08% 42,16% 45,22% 

∆% -2,31% -2,31% -2,31% 

 α =0%                   
i= 3%           
Xe = 20 

Valor 73.831.461.081 76.024.057.298 77.958.339.809 

% PIB 41,03% 43,15% 46,29% 

∆% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Quadro 32 - Variação da Dívida com os Passivos Atuais do Sistema de Pensões da Segurança 
Social para os anos de 2011, 2012 e 2013 - Método Prospectivo 

 Variação 
Total 

2011-2012 2012-2013 

C.B.                                 
α =0%                   
i= 3% 

Absoluta 2.192.596.217 1.934.282.510 

Nominal 2,97% 2,54% 

Real 0,95% 0,53% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Absoluta 3.913.104.892 3.753.174.862 

Nominal 5,01% 4,57% 

Real 2,95% 2,52% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Absoluta 3.019.204.156 2.800.421.246 

Nominal 3,98% 3,55% 

Real 1,94% 1,52% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Absoluta 1.424.866.070 1.143.807.323 

Nominal 1,98% 1,56% 

Real -0,02% -0,43% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Absoluta 2.245.229.982 1.980.715.397 

Nominal 2,97% 2,54% 

Real 0,95% 0,53% 

                             
α =-0,5%    

i= 3% 

Absoluta 2.141.841.679 1.889.507.456 

Nominal 2,97% 2,54% 

Real 0,95% 0,53% 

 α =0%                                     
i= 3%                        
Xe = 20 

Absoluta 2.192.596.217 1.934.282.510 

Nominal 2,97% 2,54% 

Real 0,95% 0,53% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Através da análise destes quadros, pode constatar-se que o valor da dívida aumenta de ano 

para ano, apresentando valores que rondam entre os 73.831 milhões de euros, em 2011, e 

77.958 milhões de euros, em 2013, o que representa 41,03% e 46,29% do PIB, 

respectivamente. 

Ao analisar-se o impacto no valor da dívida, no momento de alteração da taxa de juro real, 

verifica-se que, à medida que a taxa de juro aumenta, o valor da dívida vai diminuindo, 

chegando aos 71.976 milhões de euros para uma taxa de juro de 4%, em 2011, e 74.544 

milhões de euros, para 2013, o que representa 40% e 44,27% do PIB, respectivamente. Isto 

representa uma variação relativa nominal de 1,98% entre 2011 e 2012 e 1,56% entre 2012 e 

2013. 
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Se se alterar o valor de α de 0% para 0,5%, ou seja, ao aumentar-se a revalorização nominal 

das pensões em meio ponto percentual relativamente ao crescimento esperado da inflação de 

2%, o valor da dívida dos passivos atuais aumenta para 75.603 milhões de euros, quando 

comparado com o cenário base, o que representa 42,02% do PIB, em 2011, e 79.829 milhões 

de euros (47,41% do PIB), em 2013. Mas se, pelo contrário, existir um crescimento esperado 

da inflação superior a meio ponto percentual da revalorização nominal das pensões, o valor da 

dívida diminui, quando comparado com o cenário base para 72.122 milhões de euros (40,08% 

do PIB), em 2011, e 76.153 milhões de euros (45,22%), em 2013. 

Relativamente à alteração da idade de entrada no mercado de trabalho para os 20 anos, esta 

não tem implicações no valor da dívida dos passivos atuais e, por conseguinte, os valores são 

iguais aos do cenário base. 

 

A.2) Dívida com os Activos Atuais para as pensões de velhice 

Para determinar o número de activos, tomou-se como ponto de partida os dados dos activos 

presentes no mercado de trabalho. Tal supõe que não foram considerados os trabalhadores que 

descontaram durante algum tempo e que por qualquer motivo não o estejam a fazer neste 

momento, mas que terão direito a uma pensão no futuro. Por outro lado, considera-se que os 

activos presentes no mercado de trabalho tiveram uma carreira contributiva completa (idade 

de entrada no mercado de trabalho aos 25 anos).  

Os dados apresentados estão agregados por grupos de idades: dos 25 aos 35 anos; dos 36 aos 

45 anos; e dos 46 aos 64 anos. Os salários considerados para os cálculos são os salários reais 

de 2013 por grupo etário, disponibilizados pelo Pordata em 2015, conforme anteriormente 

referido nas hipóteses de trabalho. Relativamente às taxas de contribuição, foram 

consideradas as estabelecidas legalmente pela Segurança Social, de acordo com a sua 

evolução temporal, conforme Quadro 23. 

 

A.2.1) Dívida com os Activos Atuais pelo Método Retrospectivo 

De acordo com as hipóteses atrás descritas, apresentam-se, de seguida, os resultados obtidos 

da dívida para os activos atuais pelo modelo retrospectivo. 

Considerando o Quadro 33 e o Quadro 34, que se referem ao valor da dívida com os activos 

atuais, verifica-se que, à medida que a taxa de juro de real aumenta, a dívida aumenta 
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também. Se compararmos com o cenário base, onde a taxa de juro real é de 3%, com uma taxa 

de juro real de 1%, verifica-se que houve um aumento de 79.774 milhões de euros, em 2011, 

para 99.915 milhões de euros no mesmo período, o que representa 44,34% do PIB e 55,53% 

do PIB, respectivamente. Este fenómeno deve-se ao facto de se estar a capitalizar 

contribuições passadas. 

Comparando o valor da dívida para os diferentes anos, dentro do cenário base, conclui-se que 

esta tem vindo a aumentar. De 2011 para 2012, verificou-se um crescimento, em termos 

nominais, de 4,5%, sendo que entre 2012 e 2013 o crescimento foi substancialmente menor: 

2,86%, em termos nominais (0,84%, em termos reais). 

Ao analisar-se o impacto do aumento da revalorização nominal das pensões em meio ponto 

percentual relativamente ao crescimento esperado da inflação de 2% no valor da dívida, 

constata-se que este não sofreu alterações, pois o impacto é sobre as pensões e não sobre as 

contribuições. Analogamente, acontece para o caso contrário, onde o aumento de meio ponto 

percentual é sobre o crescimento esperado da inflação (2,5%). 

Caso se altere a idade de entrada no mercado para os 20 anos, verifica-se um crescimento de 

27,08% no valor da dívida, quando comparado com o cenário base, onde a dívida, em 2013, 

passa para 136.470 milhões de euros contra os 107.392 milhões de euros, respectivamente. 
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Quadro 33 - Dívida com os Activos Atuais do Sistema de Pensões da Segurança Social  
para os anos de 2011, 2012 e 2013 - Método Retrospectivo 

    Total 

2011 2012 2013 

C.B. α =0%                   
i= 3% 

Valor 99.915.565.763 104.409.592.590 107.392.068.917 

% PIB 55,53% 59,27% 63,77% 

                                
α =0%          
i= 1% 

Valor 79.774.057.804 85.012.890.687 89.172.808.028 

% PIB 44,34% 48,26% 52,95% 

∆% -20,16% -18,58% -16,97% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Valor 89.225.563.535 94.152.878.435 97.791.805.120 

% PIB 49,59% 53,45% 58,07% 

∆% -10,70% -9,82% -8,94% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Valor 112.012.616.401 115.925.259.384 118.090.175.969 

% PIB 62,25% 65,80% 70,13% 

∆% 12,11% 11,03% 9,96% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Valor 99.915.565.763 104.409.592.590 107.392.068.917 

% PIB 55,53% 59,27% 63,77% 

∆% 0,00% 0,00% 0,00% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Valor 99.915.565.763 104.409.592.590 107.392.068.917 

% PIB 55,53% 59,27% 63,77% 

∆% 0,00% 0,00% 0,00% 

 α =0%                   
i= 3%           
Xe = 20 

Valor 126.969.220.123 132.680.072.853 136.470.099.865 

% PIB 70,57% 75,32% 81,04% 

∆% 27,08% 27,08% 27,08% 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Quadro 34 - Variação da Dívida com os Activos Atuais do Sistema da Segurança Social  
para os anos de 2011, 2012 e 2013 - Método Retrospectivo 

 Variação 
Total 

2011-2012 2012-2013 

C.B.                                 
α =0%              
i= 3% 

Absoluta 4.494.026.827 2.982.476.326 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Absoluta 5.238.832.883 4.159.917.341 

Nominal 6,57% 4,89% 

Real 4,48% 2,84% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Absoluta 4.927.314.901 3.638.926.685 

Nominal 5,52% 3,86% 

Real 3,45% 1,83% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Absoluta 3.912.642.983 2.164.916.585 

Nominal 3,49% 1,87% 

Real 1,46% -0,13% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Absoluta 4.494.026.827 2.982.476.326 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Absoluta 4.494.026.827 2.982.476.326 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

 α =0%                                     
i= 3%                        
Xe = 20 

Absoluta 5.710.852.730 3.790.027.012 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A.2.2. Dívida com os Activos Atuais pelo Método Prospectivo 

Para a realização deste cálculo, é necessário referir alguns aspectos importantes e que irão 

afectar as pensões de reforma de velhice futuras e as contribuições futuras, a saber: 

a) Na determinação do número de indivíduos que sobrevivem e qual o número dos 

que se reformam, partiu-se do pressuposto que todos se reformavam aos 66 anos 

de idade e sobrevivem até aos 97 anos de idade; 

b) Para o cálculo das bases de contribuição, considerou-se um determinado 

crescimento salarial real esperado de 1% capitalizado para esse período; 

c) Considerou-se constante a taxa de contribuição futura. 
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Desta forma, obter-se-á, em primeiro lugar, os valores referidos das pensões e, 

posteriormente, as contribuições futuras. 

 

A.2.2.1. Valor Actual Actuarial das Pensões de Velhice Futuras geradas pelos 
activos atuais  

 

Serão consideradas as seguintes hipóteses: 

a) Cálculo do valor actual actuarial de todas as pensões de velhice geradas pelos 

activos actuais, quer as acumuladas até ao momento “t” (P1), quer as que se 

acumularão no futuro (P2); 

b) Para determinar a pensão inicial de velhice, aplica-se a lei vigente no momento 

de elaboração dos cálculos30, tendo sempre em conta a possibilidade da reforma 

antecipada, de acordo com a legislação actual, 

c) Tal como foi referido anteriormente, estas medidas serão aplicáveis, 

considerando que os indivíduos tiveram uma carreira completa; 

d) Supõe-se que a pensão inicial cresce em progressão geométrica. Utiliza-se o 

valor actual actuarial de uma renda vitalícia, fraccionada em meses, imediata, 

posticipada, variável em progressão geométrica. 

 

No que se refere ao valor actual actuarial das pensões de reforma futuras geradas pelos activos 

actuais e sua variação, representado no Quadro 35 e no Quadro 36, verifica-se um aumento 

entre 2011 e 2013 de cerca de 20.824 milhões de euros, representando um aumento de cerca 

de 22,96% sobre o PIB. O crescimento nominal é de 4,5% para 2011/2012 e de 2,86% em 

2012/2013. 

Se se analisar o impacto das diferentes taxas de juro real no valor actual actuarial das pensões 

de reforma geradas pelos activos atuais, constata-se que, à medida que se aumenta a taxa de 

juro real, o valor actual actuarial diminui. 

Relativamente ao impacto do aumento da revalorização nominal das pensões em meio ponto 

percentual, mantendo o crescimento esperado da inflação em 2%, salienta-se o aumento do 

valor actual actuarial das pensões de reforma futuras geradas pelos activos atuais de cerca de 

                                                 
30 Ver capitulo 2 
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7,28%, em comparação com o cenário base. Quando o aumento de meio ponto percentual é 

sobre o crescimento esperado da inflação (2,5%), comparativamente com os 2% da 

revalorização nominal das pensões, o valor actual actuarial das pensões de reforma futuras 

geradas pelos activos atuais diminui cerca de 6,56% quando comparado com o cenário base o 

que representa uma diminuição para 279.483 milhões de euros (165,97% do PIB) em 2013. 

No que respeita ao impacto da alteração da idade de entrada no mercado de trabalho para os 

20 anos, este não sofre alterações, já que se referem às pensões futuras dos atuais 

contribuintes. 

 

Quadro 35 - Valor Actual Actuarial das Pensões de Reforma Futuras geradas pelos Activos 
Actuais pertencentes ao Sistema da Segurança Social para os anos  

de 2011, 2012 e 2013 

    Total 

2011 2012 2013 

C.B. α =0%                   
i= 3% 

Valor 278.286.712.696 290.803.560.727 299.110.409.878 

% PIB 154,66% 165,07% 177,62% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Valor 365.686.560.937 389.701.520.600 408.770.700.583 

% PIB 203,24% 221,21% 242,74% 

∆% 31,41% 34,01% 36,66% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Valor 317.014.567.265 334.521.103.948 347.450.053.037 

% PIB 176,19% 189,89% 206,33% 

∆% 13,92% 15,03% 16,16% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Valor 247.117.507.411 255.749.415.249 260.525.562.860 

% PIB 137,34% 145,17% 154,71% 

∆% -11,20% -12,05% -12,90% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Valor 298.540.572.688 311.968.403.802 320.879.830.002 

% PIB 165,92% 177,09% 190,55% 

∆% 7,28% 7,28% 7,28% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Valor 260.026.594.568 271.722.134.526 279.483.919.755 

% PIB 144,52% 154,24% 165,97% 

∆% -6,56% -6,56% -6,56% 

 α =0%                   
i= 3%           
Xe = 20 

Valor 278.286.712.696 290.803.560.727 299.110.409.878 

% PIB 154,66% 165,07% 177,62% 

∆% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Quadro 36 - Variação do Valor Actual Actuarial das Pensões de Reforma Futuras Geradas 
pelos Activos Actuais Pertencentes ao Sistema da Segurança Social para os anos  

de 2011, 2012 e 2013 

 Variação 
Total 

2011-2012 2012-2013 

C.B.                                 
α =0%                   
i= 3% 

Absoluta 12.516.848.031 8.306.849.150 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Absoluta 24.014.959.663 19.069.179.984 

Nominal 6,57% 4,89% 

Real 4,48% 2,84% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Absoluta 17.506.536.682 12.928.949.089 

Nominal 5,52% 3,86% 

Real 3,45% 1,83% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Absoluta 8.631.907.838 4.776.147.611 

Nominal 3,49% 1,87% 

Real 1,46% -0,13% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Absoluta 13.427.831.114 8.911.426.200 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Absoluta 11.695.539.958 7.761.785.229 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

 α =0%                                     
i= 3%                        
Xe = 20 

Absoluta 12.516.848.031 8.306.849.150 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A.2.2.2. Valor Actual Actuarial das Contribuições Futuras dos activos actuais 
para as pensões de velhice 

Neste cenário, será calculado o valor actual actuarial das contribuições futuras que o grupo de 

activos actuais realizará e que se designa, de acordo com o modelo apresentado na secção 

anterior, por A2. As hipóteses consideradas são as referidas anteriormente. 

No que se refere ao valor actual actuarial das contribuições futuras, geradas pelos activos 

actuais e sua variação, representado no Quadro 37 e no Quadro 38, verifica-se um aumento 

entre 2011 e 2013 de 108.121 milhões de euros para 116.212 milhões de euros, o que 
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representa um crescimento de cerca de 7%, representando um aumento de cerca de 9% sobre 

o PIB. O crescimento real é de 2,45% para 2011/2012 e de 0,84% em 2012/2013. 

Já no que concerne ao impacto das diferentes taxas de juro real no valor actual actuarial das 

contribuições geradas pelos activos actuais, verifica-se que, à medida que se aumenta a taxa 

de juro real, o valor actual actuarial diminui. 

Relativamente ao impacto do aumento da revalorização nominal das pensões em meio ponto 

percentual, mantendo o crescimento esperado da inflação em 2%, este não se altera, dado que 

se está apenas a actualizar as contribuições futuras. Pelo contrário, quando o aumento de meio 

ponto percentual é sobre o crescimento esperado da inflação (2,5%), comparativamente com 

os 2% da revalorização nominal das pensões, o valor actual actuarial das contribuições futuras 

geradas pelos activos actuais diminui para 110.571 milhões de euros (65,66% do PIB), ou 

seja, sofre um decréscimo de cerca de 4,85%. 

No que toca ao impacto da alteração da idade de entrada no mercado de trabalho para os 20 

anos, o valor não sofre alterações, dado que se refere às contribuições futuras dos actuais 

contribuintes. 
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Quadro 37 - Valor Actual Actuarial das Contribuições Futuras geradas pelos Activos Actuais 
pertencentes ao Sistema da Segurança Social para os anos de 2011, 2012 e 2013 

    Total 

2011 2012 2013 

C.B. α =0%                   
i= 3% 

Valor 108.121.843.237 112.984.974.026 116.212.407.463 

% PIB 60,09% 64,14% 69,01% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Valor 127.739.558.743 136.128.328.466 142.789.466.437 

% PIB 70,99% 77,27% 84,79% 

∆% 18,14% 20,48% 22,87% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Valor 117.207.764.754 123.680.344.392 128.460.481.900 

% PIB 65,14% 70,21% 76,28% 

∆% 8,40% 9,47% 10,54% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Valor 100.254.872.092 103.756.812.627 105.694.482.170 

% PIB 55,72% 58,90% 62,76% 

∆% -7,28% -8,17% -9,05% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Valor 108.121.843.237 112.984.974.026 116.212.407.463 

% PIB 60,09% 64,14% 69,01% 

∆% 0,00% 0,00% 0,00% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Valor 102.873.982.629 107.501.073.856 110.571.858.828 

% PIB 57,17% 61,02% 65,66% 

∆% -4,85% -4,85% -4,85% 

 α =0%                   
i= 3%           
Xe = 20 

Valor 108.121.843.237 112.984.974.026 116.212.407.463 

% PIB 60,09% 64,14% 69,01% 

∆% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 38 - Variação do Valor Actual Actuarial das Contribuições Futuras geradas  
pelos Activos Actuais pertencentes ao Sistema da Segurança Social  

para os anos de 2011, 2012 e 2013 

 Variação 
Total 

2011-2012 2012-2013 

C.B.                                 
α =0%                   
i= 3% 

Absoluta 4.863.130.789 3.227.433.437 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Absoluta 8.388.769.723 6.661.137.971 

Nominal 6,57% 4,89% 

Real 4,48% 2,84% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Absoluta 6.472.579.638 4.780.137.507 

Nominal 5,52% 3,86% 

Real 3,45% 1,83% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Absoluta 3.501.940.535 1.937.669.544 

Nominal 3,49% 1,87% 

Real 1,46% -0,13% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Absoluta 4.863.130.789 3.227.433.437 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Absoluta 4.627.091.227 3.070.784.972 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

 α =0%                        
i= 3%                        
Xe = 20 

Absoluta 4.863.130.789 3.227.433.437 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

B) Dívida Implícita do Sistema de pensões de velhice  

Considerando os resultados obtidos nas subsecções anteriores, analisa-se, de seguida, o valor 

da dívida implícita bruta do sistema de pensões de velhice do Regime Geral da Segurança 

Social em Portugal. Esta análise será feita tendo em conta o que foi referido anteriormente, de 

acordo com os dois métodos, o retrospectivo e o prospectivo.  

Se se observar o Quadro 39 e o Quadro 40, e de acordo com o método retrospectivo, para o 

cenário base verifica-se que o valor da dívida aumenta entre 2011 e 2013, passando de 

173.747 milhões de euros, em 2011, para 185.350 milhões de euros, em 2013, o que revela 

um aumento de cerca de 16% do PIB. Este aumento representa uma variação em termos 

nominais de 3,85% (1,81% em termos reais) entre 2011 e 2012, e de 2,76% (0,71% em 

termos reais) entre 2012 e 2013. 
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No que concerne ao impacto de uma variação da taxa de juro real no valor da dívida implícita 

bruta do sistema, constata-se que à medida que se vai aumentando a taxa, o valor da dívida 

aumenta, apesar de, neste caso, se verificar uma compensação entre a divida com os activos e 

a dívida com os passivos, dado que a primeira aumenta e a segunda diminui. 

Quanto ao impacto do aumento da revalorização nominal das pensões, este não é 

significativo, demonstrando uma variação percentual de 1,02%, quando comparado com o 

cenário base, em 2011, e de 1,01%, em 2013. Quando se aumenta em meio ponto percentual 

no crescimento esperado da inflação, o valor da dívida decresce em 0,98% em 2011 e 0,97% 

em 2013. 

Relativamente à alteração da idade de entrada no mercado de trabalho para os 20 anos, 

verifica-se um aumento da dívida implícita bruta do sistema em cerca de 16%, o que 

representa cerca de 127% do PIB em 2013. Este aumento traduz uma variação, em termos 

nominais, de 3,94%, entre 2011 e 2012, e 2,74%, entre 2012 e 2013. 
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Quadro 39 - Dívida Implícita Bruta do Sistema de Pensões de Velhice do Sistema  
da Segurança Social para os anos de 2011, 2012 e 2013 - Método Retrospectivo 

    Total 

2011 2012 2013 

C.B. α =0%                   
i= 3% 

Valor 173.747.026.844 180.433.649.889 185.350.408.725 

% PIB 96,56% 102,42% 110,07% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Valor 157.899.651.975 167.051.589.750 174.964.681.953 

% PIB 87,76% 94,83% 103,90% 

∆% -9,12% -7,42% -5,60% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Valor 165.099.476.664 173.045.995.720 179.485.343.651 

% PIB 91,76% 98,23% 106,58% 

∆% -4,98% -4,09% -3,16% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Valor 183.988.708.179 189.326.217.233 192.634.941.141 

% PIB 102,26% 107,47% 114,39% 

∆% 5,89% 4,93% 3,93% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Valor 175.519.367.672 182.258.624.481 187.221.816.205 

% PIB 97,55% 103,46% 111,18% 

∆% 1,02% 1,01% 1,01% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Valor 172.037.965.381 178.673.833.888 183.545.817.670 

% PIB 95,61% 101,42% 109,00% 

∆% -0,98% -0,98% -0,97% 

 α =0%                   
i= 3%           
Xe = 20 

Valor 200.800.681.204 208.704.130.151 214.428.439.674 

% PIB 111,60% 118,47% 127,33% 

∆% 15,57% 15,67% 15,69% 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Quadro 40 - Variação da Dívida Implícita Bruta do Sistema de Pensões de Velhice do 
Sistema da Segurança Social para os anos de 2011, 2012 e 2013 - Método Retrospectivo 

 Variação 
Total 

2011-2012 2012-2013 

C.B.                                 
α =0%                   
i= 3% 

Absoluta 6.686.623.045 4.916.758.837 

Nominal 3,85% 2,72% 

Real 1,81% 0,71% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Absoluta 9.151.937.775 7.913.092.203 

Nominal 5,80% 4,74% 

Real 3,72% 2,68% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Absoluta 7.946.519.056 6.439.347.931 

Nominal 4,81% 3,72% 

Real 2,76% 1,69% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Absoluta 5.337.509.054 3.308.723.908 

Nominal 2,90% 1,75% 

Real 0,88% -0,25% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Absoluta 6.739.256.810 4.963.191.723 

Nominal 3,84% 2,72% 

Real 1,80% 0,71% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Absoluta 6.635.868.507 4.871.983.782 

Nominal 3,86% 2,73% 

Real 1,82% 0,71% 

 α =0%                                     
i= 3%                        
Xe = 20 

Absoluta 7.903.448.947 5.724.309.523 

Nominal 3,94% 2,74% 

Real 1,90% 0,73% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Se se considerarem os dados do Quadro 41 e do Quadro 42, relativamente à dívida implícita 

total bruta para as pensões de velhice do Regime Geral da Segurança Social, segundo o 

método prospectivo e para o cenário base, verifica-se que a dívida ronda os 243.996 milhões 

de euros em 2011, 253.842 milhões de euros em 2012 e 260.856 milhões de euros em 2013. 

Isto representa um crescimento de 2%, em termos reais, entre 2011 e 2012, e 0,75%, entre 

2012 e 2013. Relativamente ao PIB, representa cerca 136% do PIB em 2011 e 154,90% do 

PIB em 2013. 

Ao variar a taxa de juro real em uma unidade percentual, constata-se que à medida que esta 

aumenta, o valor da dívida diminui, dado que se assiste a uma diminuição tanto da dívida com 

os passivos atuais e futuros, como a uma diminuição do valor actual das contribuições futuras 
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dos activos. O seu valor passou de 351.773 milhões de euros para uma taxa de juro real de 1% 

para 229.375 milhões de euros para uma taxa de juro real de 4% em 2013.  

No que respeita à análise de sensibilidade feita relativamente ao impacto do aumento da 

revalorização nominal das pensões, o valor da dívida aumentou, demonstrando uma variação 

percentual de 9,03%, quando comparado com o cenário base, em 2011, e de 9,06%, em 2013. 

Ao aumentar-se em meio ponto percentual o crescimento esperado da inflação, o valor da 

dívida decresce em 6,03% em 2011 e 6,05% em 2013. 

Relativamente ao impacto da alteração da idade de entrada no mercado de trabalho para os 20 

anos, o valor não sofre alterações, já que esta não implica alterações na pensão ou nas 

contribuições futuras dos atuais contribuintes. 

 

Quadro 41 - Dívida Implícita Bruta do Sistema de Pensões de Velhice do Sistema  
da Segurança Social para os anos de 2011, 2012 e 2013 - Método Prospectivo 

  
Total 

2011 2012 2013 

C.B. α =0%                   
i= 3% 

Valor 243.996.330.541 253.842.644.000 260.856.342.224 

% PIB 135,61% 144,09% 154,90% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Valor 316.072.596.365 335.611.891.197 351.773.108.071 

% PIB 175,66% 190,51% 208,89% 

∆% 29,54% 32,21% 34,85% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Valor 275.680.715.641 289.733.876.840 300.683.109.668 

% PIB 153,22% 164,47% 178,56% 

∆% 12,99% 14,14% 15,27% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Valor 218.838.727.098 225.393.560.471 229.375.845.861 

% PIB 121,62% 127,94% 136,21% 

∆% -10,31% -11,21% -12,07% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Valor 266.022.531.360 276.832.461.668 284.497.169.828 

% PIB 147,85% 157,14% 168,94% 

∆% 9,03% 9,06% 9,06% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Valor 229.275.011.557 238.485.301.968 245.065.809.681 

% PIB 127,42% 135,37% 145,53% 

∆% -6,03% -6,05% -6,05% 

 α =0%                   
i= 3%           
Xe = 20 

Valor 243.996.330.541 253.842.644.000 260.856.342.224 

% PIB 135,61% 144,09% 154,90% 

∆% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 42 - Variação da Dívida Implícita Bruta do Sistema de Pensões de Velhice do 
Sistema da Segurança Social para os anos de 2011, 2012 e 2013 - Método Prospectivo 

 Variação 
Total 

2011-2012 2012-2013 

C.B.                                 
α =0%              
i= 3% 

Absoluta 9.846.313.459 7.013.698.224 

Nominal 4,04% 2,76% 

Real 2,00% 0,75% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Absoluta 19.539.294.831 16.161.216.874 

Nominal 6,18% 4,82% 

Real 4,10% 2,76% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Absoluta 14.053.161.200 10.949.232.827 

Nominal 5,10% 3,78% 

Real 3,04% 1,74% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Absoluta 6.554.833.373 3.982.285.391 

Nominal 3,00% 1,77% 

Real 0,98% -0,23% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Absoluta 10.809.930.308 7.664.708.160 

Nominal 4,06% 2,77% 

Real 2,02% 0,75% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Absoluta 9.210.290.410 6.580.507.713 

Nominal 4,02% 2,76% 

Real 1,98% 0,74% 

 α =0%                                     
i= 3%                        
Xe = 20 

Absoluta 9.846.313.459 7.013.698.224 

Nominal 4,04% 2,76% 

Real 2,00% 0,75% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conclusões 

No que respeita ao modelo utilizado para calcular o valor da dívida implícita do sistema de 

pensões de velhice da Segurança Social em Portugal, assim como para determinar o 

desequilíbrio financeiro actuarial do mesmo, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

i. Dívida dos passivos atuais, através do método prospectivo 

Constatou-se que o valor da dívida aumenta de ano para ano, apresentando valores que 

rondam entre os 73.831 milhões de euros, em 2011, e 77.958 milhões de euros, em 2013, o 

que representa 41,03% e 46,29% do PIB, respectivamente. 
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No que respeita ao impacto no valor da dívida, no momento de alteração da taxa de juro real, 

verificou-se que, à medida que a taxa de juro aumenta, o valor da dívida vai diminuindo, 

chegando aos 71.976 milhões de euros para uma taxa de juro de 4%, em 2011, e 74.544 

milhões de euros, para 2013, o que representa 40% e 44,27% do PIB, respectivamente. Este 

fenómeno representa uma variação relativa nominal de 1,98% entre 2011 e 2012 e 1,56% 

entre 2012 e 2013. 

 

ii.  Dívida dos activos actuais, através do método retrospectivo 

No que se refere ao valor da dívida com os activos actuais, observou-se que, à medida que a 

taxa de juro de real aumenta, a dívida aumenta também. Se se comparar com o cenário base, 

onde a taxa de juro real é de 3%, com uma taxa de juro real de 1%, observou-se um aumento 

de 79.774 milhões de euros, em 2011, para 99.915 milhões de euros no mesmo período, o que 

representa 44,34% do PIB e 55,53% do PIB, respectivamente. Este fenómeno deve-se ao 

facto de se estar a capitalizar contribuições passadas. 

Comparando o valor da dívida para os diferentes anos, dentro do cenário base, concluiu-se 

que esta tem vindo a aumentar. De 2011 para 2012, verificou-se um crescimento, em termos 

nominais, de 4,5%, sendo que entre 2012 e 2013 o crescimento foi menor: 2,86%, em termos 

nominais. 

 

iii.  Dívida activos actuais, método prospectivo 

No que se refere ao valor actual actuarial das pensões de reforma futuras geradas pelos activos 

actuais e sua variação, verificou-se um aumento entre 2011 e 2013 de cerca de 20.824 milhões 

de euros, representando um aumento de cerca de 23% sobre o PIB. O crescimento real é de 

2,45% para 2011/2012 e de 0,84% em 2012/2013. 

Ao analisar-se o impacto das diferentes taxas de juro real no valor actual actuarial das pensões 

de reforma geradas pelos activos actuais, constatou-se que, à medida que se aumenta a taxa de 

juro real, o valor actual actuarial diminui. 

Relativamente ao valor actual actuarial das contribuições futuras geradas pelos activos actuais 

e olhando para o cenário base, entre 2011 e 2013 houve um aumento de 7%, o que em 2013 

representou um peso de 69,01% sobre o PIB. Observando agora o impacto do aumento da 

taxa de juro real sobre este valor, o mesmo foi diminuindo. 
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Quanto à análise de sensibilidade feita relativamente ao impacto do aumento do crescimento 

esperado da inflação em meio ponto percentual face à revalorização nominal das pensões, o 

valor actual actuarial diminuiu em cerca de 5% quando comparado com o cenário base, em 

2013. Se pelo contrário, se houver um aumento da revalorização nominal das pensões em 

meio ponto percentual face ao crescimento esperado da inflação de 2%, esta não se altera 

dado que se está apenas a actualizar as contribuições futuras. 

Relativamente ao impacto da alteração da idade de entrada no mercado de trabalho para os 20 

anos, o valor não sofre alterações, já que esta não implica alterações nas contribuições futuras 

dos atuais contribuintes. 

 

C) Desequilíbrio do Sistema de Pensões de Velhice em Portugal 

Assistiu-se nos últimos anos a uma deterioração dos equilíbrios financeiros dos sistemas, 

apesar das sucessivas medidas de reforma paramétricas realizadas nas últimas décadas31, que 

diminuíram e continuarão a diminuir o montante de benefícios atribuídos pelos sistemas às 

novas gerações de pensionistas, e que puseram em evidência o significativo risco político a 

que estão sujeitos, minando a confiança dos cidadãos no contrato intergeracional. Nos Quadro 

43 e Quadro 44 apresenta-se o desequilíbrio estrutural do sistema de pensões de velhice do 

regime geral da Segurança Social, tendo em conta os resultados apurados anteriormente, para 

os anos em estudo onde podemos concluir que os sistemas têm o seu equilíbrio financeiro 

comprometido num futuro próximo, continuando a sua dívida implícita a aumentar de forma 

rápida. Estas conclusões são também defendidas por outros autores como Bravo et al. (2012a 

e 2013), Aguiar (2015) nos seus estudos mais recentes. 

                                                 
31 Medidas de reforma adoptadas até ao momento:1) Alterações contidas na Lei de Bases da SS de 2007: 
introdução do FS; aceleração da entrada em vigor da nova fórmula de cálculo que considera a totalidade da 
carreira contributiva; introdução de um mecanismo automático de revalorização das pensões indexado à 
evolução do crescimento real do PIB e da inflação; aumento da penalização das reformas antecipadas; 2) DL 
167-E/2013 de 31 de Dezembro: - aumento da idade estatutária de acesso à pensão de velhice em 2014 e 2015 
para os 66 anos; - indexação da idade normal de reforma à evolução da esperança média de vida:  
A idade normal de reforma terá como referência a evolução da esperança média de vida aos 65 anos, que tornará 
esta variável dinâmica e levará a aumento gradual da idade estatutária de reforma. Em termos mais concretos, 
futuramente a idade normal de acesso à pensão de velhice oscilará de acordo com a evolução da esperança média 
de vida aos 65 anos, verificada entre o 2º e o 3º ano anteriores ao início da pensão de velhice, na proporção de 
dois terços. - redefinição da fórmula do FS, operada através da modificação do ano de referência inicial da 
esperança média de vida aos 65 anos, que passa de 2006 para 2000, aplicável agora apenas no cálculo da pensão 
inicial dos trabalhadores que se reformem antecipadamente. A consequência imediata é o agravamento 
significativo da penalização das reformas antecipadas. Proposta de aumento da taxa contributiva global de 0.2%, 
com efeitos a partir de 2015. 
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O sistema de pensões de velhice do regime geral da Segurança Social apresenta um 

desequilíbrio de cerca de 70.249 milhões de euros (2011) tendo aumentado para 75.505 

milhões em 2013, o que representa 39,04% do PIB e 44,84% do PIB respectivamente. Se 

contarmos com um aumento do número de anos de contribuição a mesma apesar de 

permanecer alta diminui cerca de 30 milhões de euros passando a representar cerca de 28% do 

PIB em 2013. O mesmo acontece quando se aumenta a taxa de juro real. 

Já numa variação positiva da revalorização das pensões em meio ponto percentual, o 

desequilíbrio aumenta em cerca de 29% quando comparado com o cenário base. Pelo 

contrário ao aumentar-se em meio ponto percentual do crescimento esperado da inflação, 

conduz a decréscimo do desequilíbrio de cerca de 19%. 

 

Quadro 43 - Desequilíbrio do Sistema de Pensões de Velhice do Sistema da Segurança Social 
para os anos de 2011, 2012 e 2013 

  
Total 

2011 2012 2013 

C.B. α =0%                   
i= 3% 

Valor 70.249.303.697 73.408.994.112 75.505.933.498 

% PIB 39,04% 41,67% 44,84% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Valor 158.172.944.390 168.560.301.447 176.808.426.118 

% PIB 87,91% 95,68% 104,99% 

∆% 125,16% 129,62% 134,16% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Valor 110.581.238.977 116.687.881.120 121.197.766.017 

% PIB 61,46% 66,24% 71,97% 

∆% 57,41% 58,96% 60,51% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Valor 34.850.018.919 36.067.343.238 36.740.904.720 

% PIB 19,37% 20,47% 21,82% 

∆% -50,39% -50,87% -51,34% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Valor 90.503.163.688 94.573.837.186 97.275.353.623 

% PIB 50,30% 53,68% 57,77% 

∆% 28,83% 28,83% 28,83% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Valor 57.237.046.176 59.811.468.080 61.519.992.011 

% PIB 31,81% 33,95% 36,53% 

∆% -18,52% -18,52% -18,52% 

 α =0%                   
i= 3%           
Xe = 20 

Valor 43.195.649.337 45.138.513.849 46.427.902.550 

% PIB 24,01% 25,62% 27,57% 

∆% -38,51% -38,51% -38,51% 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Quadro 44 - Variação do Desequilíbrio do Sistema de Pensões de Velhice do Sistema  
da Segurança Social para os anos de 2011, 2012 e 2013 

 Variação 
Total 

2011-2012 2012-2013 

C.B.                                 
α =0%                   
i= 3% 

Absoluta 3.159.690.415 2.096.939.387 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

                                
α =0%                   
i= 1% 

Absoluta 10.387.357.057 8.248.124.671 

Nominal 6,57% 4,89% 

Real 4,48% 2,84% 

                                
α =0%                   
i= 2% 

Absoluta 6.106.642.143 4.509.884.897 

Nominal 5,52% 3,86% 

Real 3,45% 1,83% 

                                
α =0%                   
i= 4% 

Absoluta 1.217.324.319 673.561.482 

Nominal 3,49% 1,87% 

Real 1,46% -0,13% 

                                
α =0,5%                   
i= 3% 

Absoluta 4.070.673.498 2.701.516.436 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

                             
α =-0,5%                   

i= 3% 

Absoluta 2.574.421.904 1.708.523.931 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

 α =0%                                     
i= 3%                        
Xe = 20 

Absoluta 1.942.864.512 1.289.388.701 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

No Quadro 45, podemos observar resumidamente as componentes do desequilíbrio do défice 

financeiro-actuarial do sistema para o cenário base e, no Quadro 46, a sua variação. 

Ao analisar os dados obtidos verifica-se que apesar das várias reformas que têm vindo a ser 

feitas, o défice estrutural continua a persistir e a aumentar. Nestes cálculos, incluem-se tanto o 

défice obtido para os activos actuais como o que está subjacente para os passivos actuais, ou 

seja, se se tiver em conta que para os passivos actuais não se quantificou o défice, já que só se 

calculou pelo método prospectivo (devido às razões já apresentadas anteriormente), o 

desequilíbrio do sistema, caso o considere deveria ser maior. Assim se se mantiver a mesma 

proporção per capita que para os activos actuais para os passivos, em 2011 o défice 

aumentaria cerca de 40%, apresentando um défice total de 99.239 milhões de euros, o que 

supõe 55,15% do PIB. Para 2012, o défice aumentaria 32.936 milhões de euros, o que 
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representa um défice total do sistema de 106.345 milhões de euros, o que supõe 60,37% do 

PIB. Já para 2013, o défice aumentaria 36.855 milhões de euros, com um défice total do 

sistema que seria de cerca de 112.361 milhões de euros, o que supõe 66,72% do PIB. 

 
 

Quadro 45 - Componentes do Desequilíbrio do Sistema de Pensões de Velhice do Sistema  
da Segurança Social para os anos de 2011, 2012 e 2013 

Cenário Base α =0% i= 3% 

  Total 

2011 2012 2013 

+Divida dos Passivos Actuais 73.831.461.081 76.024.057.298 77.958.339.809 

+Divida dos Activos M. Retrospectivo 99.915.565.763 104.409.592.590 107.392.068.917 

= Divida Bruta M. Retrospectivo 173.747.026.844 180.433.649.889 185.350.408.725 

-Afectação do FEFSS 8.872.445.669 10.944.194.673 11.699.003.569 

= Divida líquida M. Retrospectivo 164.874.581.175 169.489.455.216 173.651.405.156 

 

+Divida dos Passivos Futuros 278.286.712.696 290.803.560.727 299.110.409.878 

+Divida dos Passivos Actuais 73.831.461.081 76.024.057.298 77.958.339.809 

- Contribuições Activos Futuros 108.121.843.237 112.984.974.026 116.212.407.463 

= Divida Bruta M. Prospectivo 243.996.330.541 253.842.644.000 260.856.342.224 

-Afectação do FEFSS 8.872.445.669 10.944.194.673 11.699.003.569 

= Divida Líquida M. Prospectivo 235.123.884.872 242.898.449.327 249.157.338.655 

  

Déficit Estrutural = Divida M. P. - 
Divida M.R. 

70.249.303.697 73.408.994.112 75.505.933.498 

+ Déficit dos Passivos Actuais 28.989.863.981 32.936.537.794 36.855.517.061 

  

= Déficit Estrutural Total 99.239.167.678 106.345.531.906 112.361.450.559 

Déficit Total s/ PIB 55,15% 60,37% 66,72% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Olhando para o desequilíbrio total (Quadro 46), verifica-se então um aumento de 5,06% em 

termos reais (7,16% em termos nominais) entre 2011 e 2012, passando para 3,59% entre 2012 

e 2013 (5,66% em termos nominais). 
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Quadro 46 - Variação das Componente do Desequilíbrio do Sistema de Pensões do Sistema  
da Segurança Social para os anos de 2011, 2012 e 2013 

Cenário Base α =0% i= 3% 

 Variação Total 

2011-2012 2012-2013 

Divida Bruta             
M. Retrospectivo 

 

Absoluta 6.686.623.045 4.916.758.837 

Nominal 3,85% 2,72% 

Real 1,81% 0,71% 

Divida Líquida             
M. Retrospectivo 

 

Absoluta 4.614.874.041 4.161.949.941 

Nominal 2,80% 2,46% 

Real 0,78% 0,45% 

Divida Bruta             
M. Prospectivo 

 

Absoluta 9.846.313.459 7.013.698.224 

Nominal 4,04% 2,76% 

Real 2,00% 0,75% 

Divida Líquida             
M. Prospectivo 

 

Absoluta 7.774.564.455 6.258.889.328 

Nominal 3,31% 2,58% 

Real 1,28% 0,57% 

Déficit Estrutural  
Activos 

 

Absoluta 3.159.690.415 2.096.939.387 

Nominal 4,50% 2,86% 

Real 2,45% 0,84% 

Déficit Estrutural  
Total 

 

Absoluta 7.106.364.227 6.015.918.654 

Nominal 7,16% 5,66% 

Real 5,06% 3,59% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Em síntese, o sistema de pensões de velhice do regime geral da Segurança Social, apesar de 

ser cada vez mais maduro e das constantes reformas sofridas nos últimos anos, continua a ser 

insustentável com um défice cada vez maior. O sistema tal como está desenhado, onde os 

activos actuais pagam as obrigações dos pensionistas actuais, e com a alteração de paradigma 

político-económico que tem vindo a ocorrer nas três últimas décadas coloca sérias 

dificuldades à sustentabilidade financeira do sistema. Na verdade as dinâmicas que 

consubstanciam o paradigma político-económico actual têm vindo a diminuir fortemente as 

opções e a eficácia das decisões políticas dos países como Portugal, que tem consequências 

directas no nível do grau de controlo sobre as variáveis chave do sistema. 

O facto de termos cada vez menos activos que garantam o pagamento das pensões aos actuais 

pensionistas, que são cada vez mais, leva a que não existam activos suficientes reservados 

para cobri-los. Se antes tínhamos uma relação de um pensionista para dez contribuintes 
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activos, hoje temos uma relação praticamente de um pensionista para 1 contribuinte, o que 

coloca restrições importantes à política fiscal ao comprometer fluxos futuros de receitas com 

o pagamento da dívida implícita. 

  

4.5.2. Cálculo da TIR do Sistema de Pensões do regime 
geral da Segurança Social 

Na presente subsecção avaliar-se-á a sustentabilidade financeira do sistema de pensões do 

regime geral da Segurança Social, utilizando a TIR. O objectivo é analisar a adequação ou não 

das pensões geradas pelo sistema em Portugal para os anos de 2011, 2012 e 2013. Far-se-á 

ainda uma análise de sensibilidade para as diferentes idades de reforma e idade de entrada 

tendo em conta as diferentes idades dos trabalhadores actualmente. 

Tomando por base as hipóteses iniciais atrás descritas (Secção 4.6), apresentam-se de seguida 

os resultados obtidos dos cálculos efectuados relativamente ao sistema de pensões de velhice 

do regime geral da Segurança Social em Portugal. Analisar-se-á o efeito das alterações entre 

as diferentes idades de reforma e de entrada no mercado de trabalho para os diferentes anos, 

que influenciam o valor da pensão de velhice, na variação da TIR. Considera-se para cenário 

base que o grupo de indivíduos entrou no mercado de trabalho aos 25 anos de idade e que se 

reformam aos 66 anos. Os resultados apresentam-se para grupos de indivíduos com 25 anos 

(entre 25 e 35 anos), 37 anos (36 e 45 anos) e 53 anos (46 e 64 anos). 

As pensões do regime geral da Segurança Social são atribuídas em função das remunerações 

registadas no decurso da carreira contributiva. Actualmente, as regras de cálculo do regime 

são as estabelecidas de acordo com as regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 

de maio, na redação dada pelo artigo 63.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pelos 

Decretos-Leis n.º 167-E/2013, de 31 de Dezembro e n.º 8/2015, de 14 de Janeiro, aplicando-

se a pensões iniciadas em data igual ou posterior a 1 de Janeiro de 2015. As regras de cálculo 

são as contantes na subsecção 2.7 deste trabalho. 
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Quadro 47 - TIR do Sistema de Pensões do Sistema da Segurança Social para os anos  
de 2011, 2012 e 2013 

 2011 2012 2013 

TIR Global 3,35% 3,29% 3,25% 

25 2,88% 2,86% 2,84% 

37 3,10% 3,08% 3,05% 

53 4,28% 4,15% 4,03% 

25 
(reformados 60) 

2,91% 2,89% 2,87% 

25 
(reformados 70) 

2,52% 2,52% 2,52% 

37 
 (reformados 60) 

3,18% 3,15% 3,12% 

37 
 (reformados 70) 

2,98% 2,97% 2,97% 

53 
 (reformados 60) 

4,56% 4,40% 4,29% 

53 
 (reformados 70) 

3,46% 3,38% 3,31% 

TIR Global 
 (idade entrada 20) 

3,32% 3,26% 3,21% 

Variações 
   

25 
 (reformados 

60/reformados 70) 
15,65% 14,90% 14,16% 

37 
 (reformados 

60/reformados 70) 
6,79% 6,02% 5,29% 

53 
 (reformados 

60/reformados 70) 
31,54% 30,23% 29,78% 

(idade entrada 
20/idade entrada 25) 

-0,68% -0,92% -1,10% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 
 

Olhando para o Quadro 47, onde podemos observar os valores da TIR do sistema de pensões 

do regime geral da Segurança Social, para os anos 2011, 2012 e 2013, verifica-se que, em 
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qualquer um dos casos a TIR vai diminuindo de ano para ano. O facto de ter havido várias 

reformas no sistema, como a adopção de novas regras de cálculo da pensão, na sequência da 

introdução e posteriormente alteração do factor de sustentabilidade, alteração da idade de 

reforma, levou à diminuição do valor das pensões. Isto porque, se por um lado, o factor de 

sustentabilidade, é por definição um coeficiente de redução da pensão, por outro lado, a 

alteração da fórmula de cálculo, fazendo depender o nível das prestações não das 

remunerações finais mas das remunerações auferidas ao longo de toda a carreira contributiva, 

produzirá também a redução do valor das pensões. Tendo em conta a tendência para o 

crescimento real das remunerações ao longo do tempo, a remuneração média dos últimos anos 

ultrapassa, em geral, a remuneração média de toda a carreira contributiva. Em consequência, o 

nível das pensões, quando determinado pelas novas regras, torna-se inferior para a 

generalidade dos pensionistas de velhice. 

Analisando agora cada caso em particular, e no que se refere ao comportamento da TIR para 

os diferentes grupos de idade, constatamos que a TIR mais elevada encontra-se no grupo de 

indivíduos mais velhos, isto porque a sua pensão é ainda calculada pelo método misto 

enquanto que os mais novos vêem a sua pensão ser calculada pela nova fórmula. Podemos 

afirmar ainda que sendo o salário mais alto nas faixas etárias mais novas, a verdade é que a 

taxa de substituição é menor ( há que relembrar que o salário e a taxa de substituição têm uma 

relação negativa), o que em Portugal significa que pagam as pensões mais baixas aos 

trabalhadores que auferem salários médios, mas os benefícios vão aumentando à medida que 

se vai para salários mais baixos, o que representa o carácter redistributivo deste sistema. 

Se considerarmos que o sistema só é solvente abaixo dos 3%, como referido anteriormente, e 

tendo por base os resultados obtidos da TIR, podemos dizer que o sistema é ainda insolvente 

apesar de caminhar no sentido positivo já com as novas regras. 

Fazendo agora uma análise sensibilidade, e alterando a idade de reforma, constata-se que à 

medida que aumentamos a idade de reforma a TIR vai diminuindo. Outro factor importante é 

o facto do montante das pensões bonificadas não poder ser superior a 92% da melhor das 

remunerações de referência que tenham servido de base ao cálculo da pensão estatutária, o 

que leva à diminuição da TIR. Estas conclusões são coincidentes com as obtidas por Santos 

(2010, 2014), que afirma que adiamentos na idade de reforma para além da idade legalmente 

prevista tem reflexos positivos no valor da TIR. De referir ainda, que, o alargamento do 

período contributivo proporciona melhorias significativas à solvência financeira do sistema, 
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efectivamente quanto maior for o número de anos de contribuição, menor é a TIR como se 

pode constatar no Quadro 47, ao alterar a idade de entrada no mercado de trabalho para os 20 

anos. Se um individuo tiver entrado no mercado de trabalho aos 20 anos em vez de 25 anos de 

idade como era no cenário base, tal decisão implica uma redução da TIR de cerca de 1% em 

2013. 

Em síntese, esta subsecção permitiu analisar a in(sustenatbilidade) financeira do sistema de 

pensões do regime geral da Segurança Social através da TIR. Daqui se conclui que o sistema 

apesar de apresentar sinais de melhorias após as várias reformas paramétricas no sistema, 

como a adopção de novas regras de cálculo da pensão, na sequência da introdução e 

posteriormente alteração do factor de sustentabilidade, alteração da idade de reforma, é ainda 

insolvente. De referir ainda que, um alargamento do período contributivo proporciona 

melhorias significativas à solvência financeira do sistema bem como um diferimento da idade 

de reforma. Ainda assim, o sistema, apresenta-se insolvente, levando a concluir que as 

contribuições recebidas pelo sistema são ainda insuficientes para fazer face aos compromissos 

assumidos em termos de prestações de velhice a pagar aos futuros pensionistas. 

 

Síntese do capítulo 

Um sistema de Protecção Social só é sustentável se estiver em equilíbrio, o que pressupõe que 

as receitas em conjunto com eventuais activos fundos de reserva existentes sejam suficientes 

para financiar as despesas do sistema. No caso particular do sistema do regime geral 

contributivo da Segurança Social, gerido por um sistema de repartição, as contribuições pagas 

pelos trabalhadores e empregadores terão, à partida, de ser suficientes para auto financiar o 

sistema. Ora, se isso não acontece, estamos perante um desequilíbrio de carácter estrutural do 

sistema, sendo necessário tomar medidas para fazer face a esse mesmo desequilíbrio. 

De acordo com os dados estatísticos, publicados pelas fontes oficiais, demonstram 

precisamente que no sistema português as receitas com contribuições não têm aumentado na 

mesma proporção que o aumento das despesas com prestações sociais, o que tem levado ao 

recurso constante a fontes de financiamento externo ao sistema nos últimos anos e que passa 

pelo recurso a dotações extraordinárias do orçamento de estado. Ora tendo em conta o 

condicionamento actual do orçamento de estado a factores de ordem interna (devido à 

situação das finanças públicas do país onde o défice é cada vez maior devido à crise por que 

se está a passar) e de ordem externa (onde o estado português está limitado em matéria de 
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regras e procedimentos orçamentais por parte da União Europeia), o recurso a dotações 

extraordinárias do orçamento de estado não pode ser solução para o desequilíbrio das finanças 

do sistema de pensões da Segurança social.  

Neste trabalho de investigação em concreto neste capítulo, e tendo em conta os problemas 

inerentes à sustentabilidade financeira do sistema e já explicitados anteriormente, avaliou-se o 

nível da sustentabilidade financeira actual do sistema de pensões de velhice da Segurança 

Social em Portugal, utilizando dois indicadores: Dívida Implícita e a TIR. Assim numa 

primeira parte estimou-se a dívida implícita segundo dois métodos, o método retrospectivo e o 

método prospectivo e de seguida calculou-se o desequilíbrio financeiro actuarial do sistema 

para idade de entrada no mercado de trabalho de 25 anos, carreira completa e taxa de juro real 

de 3% como cenário base). Fez-se ainda uma análise de sensibilidade, utilizando para tal 

diferentes taxas de juro reais (para cenários mais pessimistas e outros mais optimistas 

variando a taxa de juro entre 1% e 4% respectivamente), alteração da idade de entrada no 

mercado de trabalho para 20 anos e por fim uma variação na revalorização das pensões e no 

crescimento esperado da inflação. Numa segunda parte, calculou-se a taxa interna de 

rendibilidade do sistema, fazendo também algumas análises de sensibilidade como alteração 

da idade de entrada, da idade de reforma. 

Verificou-se que o valor da dívida implícita e o seu desequilíbrio é cada vez maior, sofrendo 

uma ligeira diminuição com o aumento da taxa de juro real mas mantendo ainda assim valores 

muito elevados. O mesmo aconteceu com o aumento do número de anos de contribuição. Já 

numa variação positiva da revalorização das pensões em meio ponto percentual, verificou-se 

um aumento do desequilíbrio do sistema não se constatando o mesmo para o aumento do 

crescimento esperado da inflação (mantendo revalorização das pensões) na mesma proporção, 

onde o valor da dívida diminuiu. Concluindo-se assim que as contribuições recebidas pelo 

sistema serão insuficientes para fazer face aos compromissos assumidos em termos de 

prestações de velhice. 

Quanto ao cálculo da TIR do sistema, apesar de apresentar sinais de melhoria, mantém ainda 

taxas elevadas, mostrando a insolvência financeira do sistema. Constata-se que o sistema 

incentiva os indivíduos a entrarem o mais precocemente possível no mercado de trabalho e 

que o alargamento do período contributivo proporciona melhorias significativas à solvência 

financeira do sistema. O mesmo acontece no aumento da idade de reforma para os 70 anos. 

Em cenários de reforma antecipada o valor da TIR é superior ao da idade legal da reforma 
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para todos os grupos etários. Ainda assim a diferença é muito pequena o que se justifica pelo 

facto da elevada percentagem de penalização por reforma antecipada provocar decréscimos no 

valor da pensão inicial e portanto nos compromissos totais actuarias assumidos pelo sistema 

português. 

Em jeito de conclusão, as reformas paramétricas a que o sistema de pensões de velhice da 

Segurança Social tem sido sujeito nos últimos anos, terão levado a sinais de melhorias da 

solvência financeira, mas quando quantificado o seu impacto no desequilíbrio do sistema, o 

mesmo não se verifica. Na verdade constata-se que essas mesmas medidas atenuam o 

problema no curto prazo mas não o resolvem no médio e longo prazo. O facto de ter havido 

uma diminuição do valor das pensões a pagar e um aumento do número de anos de 

contribuição, continua a não ser suficiente para a diminuição do desequilíbrio financeiro do 

sistema. O que demonstra que o sistema tem o seu equilíbrio financeiro comprometido num 

futuro próximo, continuando a sua dívida implícita a aumentar de forma rápida. 
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Introdução 

No presente capítulo pretende-se apresentar algumas contribuições para a sustentabilidade 

futura do sistema de pensões de velhice da Segurança Social em Portugal, que ao nível da 

dívida implícita e o seu desequilíbrio financeiro actuarial e da TIR, apresentavam no capítulo 

anterior valores que indiciam claramente a existência de problemas de insolvência financeira 

do sistema. Assim, iremos analisar o impacto no sistema de pensões de velhice da Segurança 

Social com aplicação de algumas medidas paramétricas que promovam a solvência financeira 

em Portugal, tais como, aumento da taxa de contribuição, aumento da idade legal de reforma e 

o aumento simultâneo da taxa de contribuição e da idade legal de reforma. Ainda neste 

capítulo faremos uma abordagem, ainda que curta, à possível alteração estrutural do sistema 

como medida de promoção da solvência financeira do sistema no longo prazo. 

 

5.1. Descrição e desenvolvimento da metodologia 
utilizada 

No capítulo IV constatámos que o valor do défice do sistema, bem como da TIR apresentava 

claros sinais de desequilíbrio logo de insolvência financeira do sistema. No Quadro 48, 

apresenta-se o resumo dos valores obtidos do desequilíbrio e da TIR para o cenário base 

apresentado anteriormente onde se considera que um conjunto de indivíduos entraram no 

mercado de trabalho aos 25 anos, com uma carreira contributiva completa e reformaram-se 

aos 66 anos de idade. 
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Quadro 48 - Componentes do Desequilíbrio e valor da TIR Global do Sistema de Pensões  
de Velhice do Sistema da Segurança Social para os anos de 2011, 2012 e 2013 

Cenário Base 

  Total 

2011 2012 2013 

+Divida dos Passivos Actuais 73.831.461.081 76.024.057.298 77.958.339.809 

+Divida dos Activos M. Retrospectivo 99.915.565.763 104.409.592.590 107.392.068.917 

= Divida Bruta M. Retrospectivo 173.747.026.844 180.433.649.889 185.350.408.725 

-Afectação do FEFSS 8.872.445.669 10.944.194.673 11.699.003.569 

= Divida líquida M. Retrospectivo 164.874.581.175 169.489.455.216 173.651.405.156 

 

+Divida dos Passivos Futuros 278.286.712.696 290.803.560.727 299.110.409.878 

+Divida dos Passivos Actuais 73.831.461.081 76.024.057.298 77.958.339.809 

- Contribuições Activos Futuros 108.121.843.237 112.984.974.026 116.212.407.463 

= Divida Bruta M. Prospectivo 243.996.330.541 253.842.644.000 260.856.342.224 

-Afectação do FEFSS 8.872.445.669 10.944.194.673 11.699.003.569 

= Divida Líquida M. Prospectivo 235.123.884.872 242.898.449.327 249.157.338.655 

  

Déficit Estrutural = Divida M. P. - 
Divida M.R. 

70.249.303.697 73.408.994.112 75.505.933.498 

+ Déficit dos Passivos Actuais 28.989.863.981 32.936.537.794 36.855.517.061 

  

= Déficit Estrutural Total 99.239.167.678 106.345.531.906 112.361.450.559 

Déficit Total s/ PIB 55,15% 60,37% 66,72% 

TIR Global 3,35% 3,29% 3,25% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Tendo por base o descrito anteriormente e as hipóteses apresentadas no capítulo anterior, 

iremos analisar o impacto no sistema de pensões de velhice da Segurança Social Português 

com a implementação das seguintes reformas paramétricas: 

Medida 1 – Aumento da Taxa de contribuição, sob a hipótese “ceteris paribus”; 

Medida 2 – Aumento da Idade legal de Reforma, sob a hipótese “ceteris paribus”; 

Medida 3 – Aumento simultâneo da Taxa de Contribuição e Aumento da Idade legal de 

Reforma, sob a hipótese “ceteris paribus”. 
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Na subsecção seguinte apresentam-se os resultados dos cálculos obtidos com a aplicação das 

medidas paramétricas descritas para o sistema de pensões de velhice da Segurança Social em 

Portugal. 

 

5.2. Reformas Paramétricas necessárias para a 
obtenção da Solvência Financeira do Sistema de 
Pensões de Velhice da Segurança Social em 
Portugal 

O sistema público de Segurança Social tem como objectivo garantir a provisão de benefícios 

obrigatórios para os quais, devido a falhas de mercado, a provisão privada é insuficiente ou 

inexistente. A segurança social pública tem ainda como objectivos garantir um nível de 

coesão e equidade social e o crescimento económico sustentável. Estes princípios baseiam-se 

num sistema com carácter de universalidade, em que as prestações e as contribuições dos seus 

participantes devem ser compatíveis com o crescimento económico e o emprego mantendo 

uma dimensão redistributiva eficaz. 

O sistema é financiado maioritariamente através de uma taxa contributiva, que funciona em 

termos económicos como um prémio de seguro e que visa cobrir um conjunto de 

contingências bem definidas. Este seguro é obrigatório e tem uma dimensão de solidariedade, 

que consubstancia não apenas o papel de redistribuição do Estado, mas também o custo 

individual que qualquer cobertura de riscos comporta, quer de um ponto de vista actuarial, 

quer económico. O financiamento do sistema é complementado através do sistema de 

impostos, com consignações pontuais, como é o caso do IVA Social e de transferências 

directas do Orçamento do Estado (outras fontes de financiamento, como receitas de capital e 

transferências europeias são menos relevantes para a análise aqui realizada). 

Na dimensão contributiva, a principal cobertura do sistema são as pensões, mas existe um 

conjunto de contingências imediatas que são também relevantes (subsídio de desemprego, 

doença e parentalidade). O sistema de pensões, pela sua relevância económica, social e 

financeira deve ser considerado separadamente, principalmente as pensões de velhice que são 

as mais representativas do sistema. 

A taxa contributiva Global para a Segurança Social tem o valor de 34.75%, das quais o 

sistema de pensões representa 26.94%, e mais concretamente 20,21% o sistema de pensões de 
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velhice ou seja quase 80% e 58,16% respectivamente do total das contribuições, como se 

pode constatar no Quadro 24 e Quadro 25 anteriormente apresentado. Este valor é bastante 

substancial e deve permitir financiar as obrigações com pensões assumidas pelo sistema 

público. 

Seguidamente e tendo em conta o atrás descrito, analisa-se o impacto no desequilíbrio do 

sistema e no valor da TIR com a adopção da medida 1 – aumento da taxa de contribuição. 

Pretende-se avaliar o efeito que esta medida proporciona na solvência financeira do sistema 

aumentando a taxa de contribuição em 1%, 2%, 3%, 4 %, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11% e 

12%. Para uma melhor compreensão das taxas de contribuição tidas em conta nesta análise, 

apresenta-se de seguida no Quadro 49 a relação entre a taxa de contribuição global e a taxa de 

contribuição atribuída às pensões de velhice. 

 
Quadro 49 - Relação das taxas de contribuição utilizadas na medida 1 

TC  +1% TCGlobal 35,75% 

TCVelhice 20,79% 

TC  +2% TCGlobal 36,75% 

TCVelhice 21,37% 

TC  +3% TCGlobal 37,75% 

TCVelhice 21,96% 

TC  +4% TCGlobal 38,75% 

TCVelhice 22,54% 

TC  +5% TCGlobal 39,75% 

TCVelhice 23,12% 

TC  +6% TCGlobal 40,75% 

TCVelhice 23,70% 

TC  +7% TCGlobal 41,75% 

TCVelhice 24,28% 

TC  +8% TCGlobal 42,75% 

TCVelhice 24,86% 

TC  +9% TCGlobal 43,75% 

TCVelhice 25,45% 

TC  +10% TCGlobal 44,75% 

TCVelhice 26,03% 

TC  +11% TCGlobal 45,75% 

TCVelhice 26,61% 

TC  +12% TCGlobal 46,75% 

TCVelhice 27,19% 

TC  +13% TCGlobal 47,75% 

TCVelhice 27,77% 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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O Quadro 50 e o Quadro 51 apresentam os resultados obtidos associados à implementação da 

Medida 1 – aumento da taxa de contribuição. Pretende-se avaliar o efeito sobre o défice do 

sistema e sobre a TIR do aumento da taxa de contribuição para o sistema da Segurança Social. 

 

 
Quadro 50 - Desequilíbrio do Sistema – Medida 1: Aumento da Taxa de Contribuição 

    Total     

2011 2012 2013 

TC  +1% Valor 69.154.091.952 69.329.384.667 69.897.985.784 

% PIB 38,43% 39,35% 41,51% 

TC  +2% Valor 62.973.098.281 63.132.723.331 63.650.502.872 

% PIB 35,00% 35,84% 37,80% 

TC  +3% Valor 54.513.546.119 54.651.727.783 55.099.950.908 

% PIB 30,30% 31,02% 32,72% 

TC  +4% Valor 48.272.193.283 48.394.554.282 48.791.459.545 

% PIB 26,83% 27,47% 28,97% 

TC  +5% Valor 42.030.840.446 42.137.380.781 42.482.968.181 

% PIB 23,36% 23,92% 25,23% 

TC  +6% Valor 35.789.487.610 35.880.207.280 36.174.476.818 

% PIB 19,89% 20,37% 21,48% 

TC  +7% Valor 29.548.134.774 29.623.033.780 29.865.985.454 

% PIB 16,42% 16,82% 17,74% 

TC  +8% Valor 23.306.781.937 23.365.860.279 23.557.494.091 

% PIB 12,95% 13,26% 13,99% 

TC  +9% Valor 17.065.429.101 17.108.686.778 17.249.002.727 

% PIB 9,48% 9,71% 10,24% 

TC  +10% Valor 10.824.076.264 10.851.513.277 10.940.511.364 

% PIB 6,02% 6,16% 6,50% 

TC  +11% Valor 4.582.723.428 4.594.339.776 4.632.020.000 

% PIB 2,55% 2,61% 2,75% 

TC  +12% Valor -1.658.629.409 -1.662.833.725 -1.676.471.363 

% PIB -0,92% -0,94% -1,00% 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Quadro 51 - Défice Estrutural Total – Medida 1: Aumento da Taxa de Contribuição 

    Total     

2011 2012 2013 

TC  +1% Valor 97.691.993.596 100.435.517.178 104.016.184.026 

% PIB 54,29% 57,01% 61,77% 

TC  +2% Valor 88.960.281.892 91.458.589.298 94.719.216.096 

% PIB 49,44% 51,92% 56,25% 

TC  +3% Valor 77.009.716.244 79.172.411.105 81.995.018.443 

% PIB 42,80% 44,94% 48,69% 

TC  +4% Valor 68.192.736.885 70.107.820.966 72.607.262.970 

% PIB 37,90% 39,80% 43,12% 

TC  +5% Valor 59.375.757.527 61.043.230.826 63.219.507.497 

% PIB 33,00% 34,65% 37,54% 

TC  +6% Valor 50.558.778.168 51.978.640.687 53.831.752.024 

% PIB 28,10% 29,51% 31,97% 

TC  +7% Valor 41.741.798.809 42.914.050.547 44.443.996.551 

% PIB 23,20% 24,36% 26,39% 

TC  +8% Valor 32.924.819.450 33.849.460.408 35.056.241.078 

% PIB 18,30% 19,21% 20,82% 

TC  +9% Valor 24.107.840.091 24.784.870.269 25.668.485.605 

% PIB 13,40% 14,07% 15,24% 

TC  +10% Valor 15.290.860.732 15.720.280.129 16.280.730.132 

% PIB 8,50% 8,92% 9,67% 

TC  +11% Valor 6.473.881.373 6.490.291.454 6.543.521.221 

% PIB 3,60% 3,68% 3,89% 

TC  +12% Valor -2.343.097.986 -2.349.037.302 -2.368.302.801 

% PIB -1,30% -1,33% -1,41% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Observando os dados obtidos para a medida 1 e sendo o aumento da taxa de contribuição 

traduzido em mais receita para o sistema, mantendo tudo o resto constante, esta medida faz 

baixar o défice. A maior variação verifica-se quando aumentamos a taxa de contribuição em 

3%, comparativamente com as outras hipóteses de aumento. Verifica-se ainda que o défice 

atingirá um valor próximo de nulo quando aumentamos a taxa de contribuição para perto dos 

46,4% pontos percentuais, o que significa que para cobrir as necessidades de financiamento 

do sistema das pensões de velhice para que o défice fique perto de nulo seria necessário que 

os trabalhadores e empregadores canalizem no seu conjunto 46,4 pontos percentuais da massa 

salarial. Este valor traduz-se num aumento de cerca de 11,7 pontos percentuais face á actual 

taxa de contribuição. Se analisarmos em termos de taxa de contribuição atribuída às pensões 
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de velhice este aumento significaria a necessidade de aumentar a taxa em 6,7 pontos 

percentuais. 

Analisando agora a (in)solvência financeira do sistema utilizando o indicador da taxa interna 

de rendibilidade e observando o Quadro 52, verifica-se que o mesmo só se torna solvente 

financeiramente com um aumento da taxa de contribuição em cerca de 4%.O decréscimo da 

da TIR, associado aos primeiros aumentos da taxa de contribuição (+1% e +2%), são 

relativamente maiores (0,11%) em comparação com os aumentos posteriores da taxa de 

contribuição que rondam um decréscimo na casa dos 0,09, 0,10 pontos percentuais. Isto 

significa que os trabalhadores e a entidade empregadora no seu conjunto teriam que fazer um 

esforço acrescido de 4% da massa salarial, o que em termos de pensões de velhice representa 

um acréscimo de 2,33 pontos percentuais face á actual parcela de desagregação da taxa 

contributiva global alocada às pensões de velhice. Isto significa que a taxa de contribuição de 

equilíbrio para fazer face às necessidades de financiamento do sistema, teria que passar para 

cerca de 38,75 pontos percentuais. 
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Quadro 52 - Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) – Medida 1: Aumento da Taxa  
de Contribuição  

 

Total 

2011 2012 2013 

TC  
+1% 

3,24% 3,18% 3,14% 

TC  
+2% 

3,13% 3,07% 3,03% 

TC  
+3% 

3,02% 2,97% 2,93% 

TC  
+4% 

2,92% 2,87% 2,83% 

TC  
+5% 

2,82% 2,77% 2,73% 

TC  
+6% 

2,72% 2,67% 2,63% 

TC  
+7% 

2,62% 2,57% 2,53% 

TC  
+8% 

2,53% 2,48% 2,44% 

TC  
+9% 

2,43% 2,38% 2,35% 

TC  
+10% 

2,34% 2,29% 2,25% 

TC  
+11% 

2,25% 2,20% 2,17% 

TC  
+12% 

2,16% 2,11% 2,08% 

TC  
+13% 

2,07% 2,03% 1,99% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O sistema é gerido com um princípio de repartição e com uma função de redistribuição, 

devendo estar sempre presente a sua sustentabilidade. A recente combinação de factores, entre 

os quais o envelhecimento da população (pelo efeito cumulativo de baixa fecundidade, menor 

mortalidade à nascença, maior esperança de vida, queda de imigração jovem e aumento da 

emigrantes em idade activa) e o reduzido crescimento económico das últimas décadas 
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potenciou dúvidas em torno da sustentabilidade do sistema de segurança social. A 

sustentabilidade de qualquer sistema de pensões é determinada pelo crescimento do número 

de contribuintes e pela contribuição média e do número de pensionistas e pensão média. Uma 

das medidas mais usadas para fazer face aos problemas do envelhecimento da população e do 

desemprego de longa duração é o aumento da idade de reforma. 

Em 2014 vimos a idade legal da reforma do sistema de pensões de velhice em Portugal 

aumentar para os 66 anos. Ainda assim o sistema continua apresentar sinais de insolvência 

como podemos constatar no capítulo IV. 

Optou-se então por analisar qual seria a idade de reforma necessária para que o défice do 

sistema tendesse para zero e o sistema se torna-se solvente financeiramente. Para isso 

aplicámos a medida 2- aumento da idade legal de reforma. Os resultados obtidos podem-se 

observar no Quadro 53, Quadro 54 e Quadro 55. 

 

Quadro 53 - Desequilíbrio do Sistema – Medida 2: Aumento da Idade Legal de Reforma 

    Total     

2011 2012 2013 

67 Valor 64.287.730.638 64.450.688.034 64.979.276.791 

% PIB 35,73% 36,59% 38,59% 

68 Valor 55.305.736.429 55.445.926.147 55.900.662.847 

% PIB 30,74% 31,47% 33,20% 

69 Valor 46.288.900.396 46.406.234.118 169.845.805.921 

% PIB 25,73% 26,34% 100,86% 

70 Valor 37.234.163.317 37.328.544.971 37.634.692.969 

% PIB 20,69% 21,19% 22,35% 

71 Valor 28.136.857.773 28.208.179.456 28.439.527.281 

% PIB 15,64% 16,01% 16,89% 

72 Valor 18.993.944.332 19.042.090.435 19.198.263.088 

% PIB 10,56% 10,81% 11,40% 

73 Valor 9.804.559.039 9.829.411.766 9.910.027.143 

% PIB 5,45% 5,58% 5,88% 

74 Valor 567.526.543 568.965.117 573.631.453 

% PIB 0,32% 0,32% 0,34% 

75 Valor -8.717.571.988 -8.739.669.406 -8.811.347.321 

% PIB -4,84% -4,96% -5,23% 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Quadro 54 - Défice Estrutural Total – Medida 2: Aumento da Idade Legal da Reforma 

  
Total 

  
2011 2012 2013 

67 
Valor 90.817.425.151 93.367.887.459 96.696.583.410 

% PIB 50,47% 53,00% 57,42% 

68 
Valor 78.128.820.675 80.322.943.796 83.186.569.235 

% PIB 43,42% 45,59% 49,40% 

69 
Valor 65.390.996.157 67.227.397.824 252.749.952.758 

% PIB 36,34% 38,16% 150,09% 

70 
Valor 52.599.629.922 54.076.806.503 56.004.720.390 

% PIB 29,23% 30,70% 33,26% 

71 
Valor 39.748.128.445 40.864.391.136 42.321.263.912 

% PIB 22,09% 23,20% 25,13% 

72 
Valor 26.832.198.004 27.585.737.422 28.569.207.595 

% PIB 14,91% 15,66% 16,97% 

73 
Valor 13.850.618.116 14.239.590.600 14.747.251.948 

% PIB 7,70% 8,08% 8,76% 

74 
Valor 801.728.399 824.243.660 853.629.101 

% PIB 0,45% 0,47% 0,51% 

75 
Valor -12.315.062.823 -12.660.911.689 -13.112.290.923 

% PIB -6,84% -7,19% -7,79% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Observando os dados obtidos para a medida 2 e sendo o aumento da idade legal de reforma 

sinónimo de mais anos a contribuir logo mais receita para o sistema, mantendo tudo o resto 

constante, esta medida faz baixar o défice. Verifica-se ainda que o défice atingirá um valor 

próximo de nulo quando aumentamos a idade legal de reforma para perto dos 74 anos e 2 

meses, o que significa que para cobrir as necessidades de financiamento do sistema das 

pensões de velhice para que o défice fique perto de nulo seria necessário aumentar a idade 

legal da reforma em cerca de 8 anos face á actual em vigor.  
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Quadro 55 - Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) – Medida 2: Aumento da Idade  
Legal da Reforma 

  Total 

2011 2012 2013 

67 3,77% 3,72% 3,69% 

68 3,60% 3,57% 3,55% 

69 3,29% 3,27% 3,25% 

70 2,98% 2,96% 2,95% 

71 2,67% 2,65% 2,63% 

72 2,34% 2,32% 2,31% 

73 2,00% 1,99% 1,98% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Os resultados obtidos para a TIR associados à implementação da medida 2 - aumento da idade 

legal de reforma, encontram-se no Quadro 55. Verifica-se que a entrada na reforma aos 67 

anos de idade sofre um ligeiro aumento quando comparado com a situação inicial de acordo 

com a idade legal actual (66 anos), isto deve-se a vários factores como o facto da população 

activa se reformar aos 67 anos, o valor da bonificação ser muito elevada e o valor da primeira 

pensão não atingir o limite máximo da pensão estabelecido por lei, 92%, o que leva a que a 

reforma diferida, neste caso, tenha um efeito inverso no valor da TIR. Para além disso existe 

uma influência da população contributiva com reformas diferidas, no valor da TIR, visto 

quanto maior for a idade de entrada na reforma, mais elevada é a pensão inicial. outra razão 

também encontrada tem a ver com a fórmula de cálculo estar intrinsecamente dependente da 

remuneração de referência, dado que a taxa de formação da pensão é regressiva, de 2,3% a 

2% relativamente ao valor da respectiva remuneração de referência, podendo assim sofrer 

oscilações quando a taxa de formação se altera e que é precisamente o que se verifica neste 

caso.  

A partir dos 68 anos a situação inverte-se verificando uma diminuição dos valores da TIR à 

medida que se aumenta a idade de reforma, pois o valor da primeira pensão atinje os 92% 

(limite máximo do valor da pensão), fazendo baixar a TIR. Mas é o aumento da idade legal de 

reforma para aos 70 anos que garante a solvência financeira do sistema com uma TIR de 

2,98%, 2,96% e 2,95% nos anos de 2011, 2012 e em 2013 respectivamente. 

Outro facto importante a referir é que a adopção de novas regras de cálculo da pensão, na 

sequência da introdução do factor de sustentabilidade e da nova fórmula de cálculo, vem 
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reduzir a Taxa de Substituição do rendimento no momento da passagem à reforma bem como 

o valor da TIR. Isto porque, se por um lado, o factor de sustentabilidade, é, por definição, um 

coeficiente de redução da pensão. Por, outro lado, a alteração da fórmula de cálculo, fazendo 

depender o nível das prestações não das remunerações finais mas das remunerações auferidas 

ao longo de toda a carreira contributiva, produzirá também a redução do valor das pensões. 

Tendo em conta a tendência para o crescimento real das remunerações ao longo do tempo, a 

remuneração média dos últimos anos ultrapassa, em geral, a remuneração média de toda a 

carreira contributiva. Em consequência, o nível das pensões, quando determinado pela nova 

regra, torna-se inferior para a generalidade dos pensionistas de velhice. 

 

De seguida analisaremos os efeitos da aplicação da medida 3 – aumento simultâneo da taxa de 

contribuição e da idade legal de reforma. Estes podem ser observados nos Quadro 56, Quadro 

57 e Quadro 58. 

  



Capítulo V – Contribuição para a Sustentabilidade Futura do Sistema de Pensões de Velhice Português 

 

245 

Quadro 56 - Desequilíbrio do Sistema – Medida 3: Aumento Simultâneo da Taxa  
de Contribuição e da Idade Legal de Reforma 

    Total 

2011 2012 2013 

TC  +1% 67 57.956.935.146 58.103.845.158 58.580.380.633 

68 48.888.363.499 49.012.286.374 49.414.257.933 

69 39.787.745.405 39.888.599.913 40.215.744.061 

70 30.651.951.111 30.729.648.086 30.981.675.596 

TC  +2% 67 51.626.139.654 51.757.002.282 52.181.484.476 

68 42.470.990.568 42.578.646.602 42.927.853.019 

69 33.286.590.414 33.370.965.707 33.644.655.839 

70 24.069.738.906 24.130.751.201 24.328.658.224 

TC  +3% 67 45.295.344.163 45.410.159.405 45.782.588.318 

68 36.053.617.638 36.145.006.829 36.441.448.105 

69 26.785.435.423 26.853.331.502 27.073.567.617 

70 17.487.526.701 17.531.854.316 17.675.640.851 

TC  +4% 67 38.964.548.671 39.063.316.529 39.383.692.160 

68 29.636.244.708 29.711.367.056 29.955.043.191 

69 20.284.280.433 20.335.697.297 20.502.479.395 

70 10.905.314.495 10.932.957.432 11.022.623.478 

TC  +5% 67 32.633.753.179 32.716.473.652 32.984.796.003 

68 23.218.871.777 23.277.727.283 23.468.638.277 

69 13.783.125.442 13.818.063.092 13.931.391.173 

70 4.323.102.290 4.334.060.547 4.369.606.105 

TC  +6% 67 26.302.957.688 26.369.630.776 26.585.899.845 

68 16.801.498.847 16.844.087.510 16.982.233.363 

69 7.281.970.451 7.300.428.887 7.360.302.951 

70 - - - 

TC  +7% 67 19.972.162.196 20.022.787.899 20.187.003.688 

68 10.384.125.917 10.410.447.737 10.495.828.449 

69 780.815.460 782.794.681 789.214.729 

70 - - - 

TC  +8% 67 13.641.366.704 13.675.945.023 13.788.107.530 

68 3.966.752.986 3.976.807.965 4.009.423.535 

69 - - - 

70 - - - 

TC  +9% 67 7.310.571.213 7.329.102.146 7.389.211.372 

68 - - - 

69 - - - 
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    Total 

2011 2012 2013 

70 - - - 

TC  +10% 67 979.775.721 982.259.270 990.315.215 

68 - - - 

69 - - - 

70 - - - 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Quadro 57 - Défice Estrutural Total – Medida 3: Aumento Simultâneo da Taxa  
de Contribuição e da Idade Legal de Reforma 

    Total 

2011 2012 2013 

TC  +1% 67 81.874.092.730 84.173.395.833 87.174.295.281 

68 69.063.182.800 71.002.711.963 73.534.058.085 

69 56.207.001.778 57.785.485.635 59.845.619.127 

70 43.301.128.352 44.517.171.370 46.104.270.876 

TC  +2% 67 72.930.760.308 74.978.904.208 77.652.007.151 

68 59.997.544.925 61.682.480.130 63.881.546.934 

69 47.023.007.400 48.343.573.445 50.067.089.544 

70 34.002.626.782 34.957.536.237 36.203.821.362 

TC  +3% 67 63.987.427.887 65.784.412.582 68.129.719.022 

68 50.931.907.050 52.362.248.297 54.229.035.783 

69 37.839.013.021 38.901.661.256 40.288.559.962 

70 24.704.125.211 25.397.901.104 26.303.371.848 

TC  +4% 67 55.044.095.466 56.589.920.956 58.607.430.893 

68 41.866.269.175 43.042.016.465 44.576.524.632 

69 28.655.018.643 29.459.749.066 30.510.030.379 

70 15.405.623.641 15.838.265.971 16.402.922.334 

TC  +5% 67 46.100.763.044 47.395.429.330 49.085.142.764 

68 32.800.631.299 33.721.784.632 34.924.013.482 

69 19.471.024.264 20.017.836.877 20.731.500.797 

70 6.107.122.070 6.278.630.838 6.502.472.820 

TC  +6% 67 37.157.430.623 38.200.937.704 39.562.854.634 

68 23.734.993.424 24.401.552.799 25.271.502.331 

69 10.287.029.886 10.575.924.687 10.952.971.214 

70  - -  -  

TC  +7% 67 28.214.098.201 29.006.446.078 30.040.566.505 

68 14.669.355.549 15.081.320.966 15.618.991.180 

69 1.103.035.508 1.134.012.498 1.174.441.631 

70  - -  -  

TC  +8% 67 19.270.765.780 19.811.954.453 20.518.278.376 

68 5.603.717.674 5.761.089.134 5.966.480.030 

69  - -  -  

70  -  -  - 

TC  +9% 67 10.327.433.359 10.617.462.827 10.995.990.246 

68  - -  -  

69  -  -  - 
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    Total 

2011 2012 2013 

70  - -  -  

TC  +10% 67 1.384.100.937 1.422.971.201 1.473.702.117 

68  -  -  - 

69  - -  -  

70  -  -  - 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Da observação dos resultados obtidos com a aplicação da medida 3 – aumento simultâneo da 

taxa de contribuição e idade legal de reforma, constata-se que o défice tenderá para zero com 

um aumento da taxa de contribuição em 6% para um aumento da idade legal de reforma de 70 

anos. Já para o caso do aumento da idade de reforma para os 69 anos de idade esta tendência 

só se verifica quando assistimos a um aumento de 8% da taxa de contribuição. Para o 

aumento da idade de reforma para os 67 anos a tendência para défice nulo só acontece quando 

aumentamos a taxa de contribuição em 10%, o que significa que a condição mais favorável 

para o conjunto do aumento da taxa de contribuição e aumento da idade de reforma é quando 

se aumenta a idade para os 70 anos e a taxa de contribuição para perto dos 40,41%, o que em 

termos da parcela atribuída às pensões de velhice representa cerca de 23,70%, isto significa 

que teria que haver um aumento de cerca de 3,5%. 
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Gráfico 17 - Desequilíbrio do sistema em percentagem do PIB – Medida 3: Aumento Simultâneo  
da Taxa de Contribuição e da Idade Legal de Reforma 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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O Quadro 58 mostra o comportamento da TIR em função da implementação da medida 3. 

Constata-se que esta medida é mais eficaz na resolução do problema da insolvência financeira 

do sistema do sistema de pensões em Portugal quando comparado com as anteriores dado que 

bastaria aumentar 1% da taxa de contribuição para o caso do aumento da idade legal de 

reforma para os 70 para se verificar valores da TIR já com sinais de solvência financeira. O 

mesmo se verifica para todas as outras conjugações do aumento simultâneo da taxa de 

contribuição e idade legal de reforma.  

  



Capítulo V – Contribuição para a Sustentabilidade Futura do Sistema de Pensões de Velhice Português 

 

251 

Quadro 58 - Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) – Medida 3: Aumento Simultâneo da Taxa 
de Contribuição e da Idade Legal de Reforma 

    Total 

2011 2012 2013 

TC  +1% 67 3,66% 3,62% 3,58% 

68 3,49% 3,46% 3,44% 

69 3,19% 3,16% 3,15% 

70 2,88% 2,86% 2,84% 

TC  +2% 67 3,56% 3,51% 3,48% 

68 3,39% 3,36% 3,34% 

69 3,08% 3,06% 3,04% 

70 2,77% 2,75% 2,74% 

TC  +3% 67 3,45% 3,41% 3,38% 

68 3,29% 3,26% 3,24% 

69 2,98% 2,96% 2,94% 

70 2,67% 2,65% 2,64% 

TC  +4% 67 3,35% 3,31% 3,28% 

68 3,19% 3,16% 3,15% 

69 2,88% 2,86% 2,85% 

70 2,57% 2,55% 2,54% 

TC  +5% 67 3,26% 3,21% 3,18% 

68 3,09% 3,07% 3,05% 

69 2,79% 2,76% 2,75% 

70 2,47% 2,45% 2,44% 

TC  +6% 67 3,16% 3,12% 3,09% 

68 2,99% 2,97% 2,96% 

69 2,69% 2,67% 2,66% 

70 2,37% 2,36% 2,34% 

TC  +7% 67 3,07% 3,03% 3,00% 

68 2,90% 2,88% 2,86% 

69 2,59% 2,57% 2,56% 

70 2,28% 2,26% 2,25% 

TC  +8% 67 2,97% 2,93% 2,90% 

68 2,81% 2,79% 2,77% 

69 2,50% 2,48% 2,47% 

70 2,19% 2,17% 2,16% 

TC  +9% 67 2,88% 2,84% 2,81% 

68 2,72% 2,70% 2,68% 

69 2,41% 2,39% 2,38% 
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    Total 

2011 2012 2013 

70 2,09% 2,08% 2,07% 

TC  +10% 67 2,79% 2,75% 2,73% 

68 2,63% 2,61% 2,60% 

69 2,32% 2,30% 2,29% 

70 2,00% 1,99% 1,98% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Em síntese, todas as medidas expostas promovem a solvência financeira do sistema, mas 

implicando um esforço financeiro muito grande para os contribuintes. O que explicita bem o 

caminhar para um esgotamento das opções técnicas do sistema. 

O Quadro 59 mostra um resumo dos resultados obtidos com a aplicação das medidas 

paramétricas propostas sobre o défice e a TIR do sistema de pensões de velhice português, 

considerado insolvente. Apresentam-se os valores mínimos da taxa de contribuição e da idade 

de reforma considerados para o cálculo que garantam a solvência financeira do sistema. Para 

uma análise comparativa consideram-se também duas outras situações: situação actual sem 

aplicação de medidas e uma situação de referência, onde se considerou um aumento da taxa 

de contribuição em 0,25 pontos percentuais. A razão pela qual se apresenta esta referência 

tem a ver com uma proposta do Governo para o orçamento de estado em 2015 de um aumento 

da taxa de contribuição para os trabalhadores para 11,25 pontos percentuais, proposta esta 

nunca implementada.  

A aplicação da medida 1 – aumento da taxa de contribuição – consegue proporcionar 

situações de solvência financeira para um aumento da taxa de contribuição em 4%, 

apresentando uma TIR de 2,83 em 2013. Relativamente ao impacto com a implementação 

desta medida no défice do sistema, a taxa de contribuição teria que aumentar cerca de 11% 

para que o défice tendesse para zero. Se compararmos com a situação de referência, verifica-

se que o aumento em 0,25 pontos percentuais ficaria muito aquém da solvência financeira do 

sistema, apesar do aumento nas receitas. 

Quanto à medida 2 – aumento da idade legal de reforma – permite que o sistema se torne 

solvente para um aumento da idade legal de reforma para os 70 anos com uma TIR de 2,95%. 

Constata-se ainda que para que o défice tende para zero é necessário que a idade legal de 

reforma aumente para os 74 anos.  
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Para a medida 3 – aumento simultâneo da taxa de contribuição e idade legal de reforma – 

verifica-se que com esta conjugação de medidas, a taxa de contribuição e a idade legal de 

reforma que garantem a solvência financeira são inferiores aquando do tratamento isolado de 

cada uma. No entanto para obter um valor da TIR solvente (2,84%) é necessário que a taxa de 

contribuição aumente 1% quando comparado com a taxa em vigor e a idade de reforma passe 

para os 70 anos. Já para atingir um défice perto de nulo a taxa de contribuição teria que 

aumentar somente 5% mas idade legal de reforma também aqui teria que passar para os 70 

anos. Se compararmos com a situação de referência a mesma só se tornaria solvente se a idade 

de reforma aumentasse para os 73 anos em simultâneo com o aumento da taxa de 

contribuição. É de salientar ainda que com esta medida 3, existem outras conjugações 

possíveis para que o sistema se torne solvente. 
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Quadro 59 - Resumo dos Resultados das Medidas 1, 2 e 3 a Implementar em Portugal no ano de 2013 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 

 Taxa de 
Contribuição 

Défice TIR 
Idade 

legal de 
Reforma 

Défice TIR 
Taxa de 

Contribuição 

Idade 
legal de 
Reforma 

Défice TIR 

Situação Actual 34,75% 75.505.933.498 3,25 66 75.505.933.498 3,25 34,75% 66 75.505.933.498 3,25 

Situação Referência 35% 74.583.597.967 3,22        

           

Situação referência 
UE 

22,6% 152.052.386.073 4,78 66 152.052.386.073 4,78 22,6% 66 152.052.386.073 4,78 

Situação com 
Medidas 

+4%  2,83 70  2,95 +1% 70  2,84 

+11% 4.632.020.000  74 573.631.453  +5% 70 4.369.606.105  

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Daqui se conclui que é possível encontrar medidas paramétricas que promovam a solvência 

financeira do sistema no curto prazo, mas estas estão a esgotar-se tendo em conta o paradigma 

económico institucional em que vivemos hoje. Este facto leva-nos à questão central deste 

trabalho de investigação, com a alteração do paradigma da nossa sociedade, onde o 

envelhecimento é cada vez maior, taxas de natalidade a diminuir, emprego cada vez mais 

instável e uma economia cada vez mais dependente das regras e normas da união europeia, no 

longo prazo, o esgotamento das opções das variáveis técnicas e políticas do sistema é 

inevitável. 

 

5.3. O alcance das medidas paramétricas e a ilusão 
técnica e política da sustentabilidade 

A sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões é uma pré-condição necessária para a 

existência de pensões adequadas no futuro e esta razão já é suficiente para que figure no topo 

da lista de prioridades de todos os Estados-Membros. Se a sustentabilidade financeira não for 

assegurada a longo prazo serão gravemente comprometidos os esforços dos Estados-Membros 

para manter ou elevar a adequação dos respectivos sistemas de pensões. Haverá, também, que 

contar com outras consequências económicas adversas. 

Tendo em conta os factos objectivos que demonstram a insustentabilidade financeira a longo 

prazo, para o Estado e para a população activa, dos actuais sistemas de repartição, só uma 

profunda reformulação destes sistemas permitirá que os gastos públicos com pensões não 

venham a tornar-se insuportáveis para o país. Em consequência, não é possível actuar 

eficazmente sobre o sistema sem alterar as pensões, mas as mudanças têm que ser objecto da 

mais cuidadosa ponderação. 

Na secção anterior verificou-se que é possível a solvência financeira no curto prazo com a 

implementação de algumas medidas paramétricas mas as mesmas representam um peso muito 

alto a pagar por parte dos trabalhadores e empregadores. A actual crise económica que grande 

parte dos países atravessa, e em particular Portugal, leva-nos a um aumento da incerteza e da 

instabilidade no emprego, nos mercados de trabalho, o que se repercute nas variáveis 

demográficas e económicas. Por essa razão observamos um futuro que será muito diferente do 

passado e incorporará uma elevada incerteza sistémica, uma vez que contribui para que os 
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activos e as suas contribuições (que servem para pagar as prestações actuais) sejam cada vez 

mais incertas. 

Ora a sustentabilidade do sistema de repartição assenta-se no pressuposto de que o futuro será 

uma evolução controlada das condições do passado, nomeadamente no que respeita à entrada 

e manutenção de activos contribuintes para o sistema. Os dados estatísticos, publicados pelas 

fontes oficiais, revelam que as receitas com contribuições não têm aumentado na mesma 

proporção que o aumento das despesas com prestações sociais, o que tem levado ao recurso 

constante a fontes de financiamento externas ao sistema, nomeadamente o recurso a dotações 

extraordinárias do orçamente de estado, nos últimos anos. O que quer dizer que as várias 

reformas que têm vindo a ser legisladas e implementadas no sistema de pensões português e 

que são maioritariamente paramétricas não são suficientes e têm vindo a diminuir o montante 

de benefícios atribuídos pelos sistemas às novas gerações de pensionistas. Na verdade, apesar 

das sucessivas medidas de reforma paramétricas realizadas nas últimas décadas, o 

desequilíbrio do sistema mantem-se e tem mesmo aumentado como se pode observar no 

capitulo IV. 

Outra razão que também importa referenciar, é o condicionamento actual do estado português 

a factores de ordem interna e externa nas opções políticas que influenciam algumas das 

variáveis chave que tem impactos determinantes na sustentabilidade financeira do sistema de 

pensões da Segurança Social em Portugal. Factor de ordem interna devido à situação das 

finanças públicas que o país atravessa actualmente com a crise, factor de ordem externa dado 

que o país está cada vez mais dependente e limitado em matéria de regras e procedimentos 

orçamentais mas também nas questões relacionadas com as pensões da Segurança Social por 

parte da União Europeia. 

Consequentemente as opções técnicas e políticas estão-se a esgotar conduzindo a uma 

diminuição no grau de controlo técnico e político sobre as varáveis que condicionam o 

sistema e sobre a eficácia do seu funcionamento, logo conduz-nos ao que chamámos de ilusão 

técnica e política da sustentabilidade financeira do sistema (figura 6). É assim indubitável a 

necessidade de uma reestruturação sistémica do sistema de pensões em Portugal, ou seja, uma 

alteração estrutural com impacto nas técnicas de financiamento do sistema, na relação entre 

contribuições e prestações, na promoção da diversificação das fontes de financiamento, no 

nível de cobertura das prestações e nos efeitos redistributivos. 
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Neste sentido, e tendo em conta, a linha de pensamento ao longo deste trabalho, a 

insustentabilidade do sistema de pensões de velhice é uma realidade assistindo-se a um 

esgotamento ao nível do controlo do mecanismo político e da dimensão técnica, ou seja, da 

parametrização do sistema. Perante este facto, colocar o sistema em níveis sustentáveis 

decorre nesta perspectiva, de ser possível inverter esta situação. Assim as nossas propostas 

vão no sentido que tal aconteça. 

A primeira proposta baseia-se na alteração do sistema de pensões para um sistema assente 

numa estrutura multipilar, e que no nosso entender seria das mais viáveis face aos resultados 

obtidos e que vem de encontro com a literatura empírica. Esta permitiria recuperar algum 

controlo técnico do sistema. A estrutura mais adequada, também defendida por outros autores 

como Aguiar(2014, 2015), Bravo(2012a, 2012b, 2014),  Coelho(2014) entre outros, seria 

então um sistema repartido em 3 pilares, onde se mantinha a natureza de repartição mas de 

contribuição definida para os pensionistas actuais e criava-se um regime de transição para o 

novo sistema com os activos actuais. O primeiro pilar dirigido às pensões de reforma, com 

uma componente de repartição mas com financiamento em regime de contribuição definida e 

uma componente privada em regime complementar e voluntaria. Um segundo pilar agora 

dirigido àquelas eventualidades de carácter imediatas (pensões de invalidez, sobrevivência, 

subsídio de desemprego, de doença) mas com um financiamento em regime mutualista. Este 

seria obrigatório. Por fim, o terceiro pilar seria para as eventualidades de solidariedade e 

financiado através de impostos. 

A segunda proposta, de carácter mais inovador passaria por reganhar algum poder político do 

sistema e passaria pela construção de um sistema de pensões supranacional, isto é, de cariz 

europeu. Esta proposta exploratória obrigaria a um elevado compromisso político dos 

responsáveis europeus e, economicamente, obrigaria a um alargamento do próprio orçamento 

europeu. Esta proposta que carece naturalmente de aprofundamento teria, contudo, uma 

vantagem sem igual para a construção europeia. A construção europeia encontra-se num 

impasse e parece evidente que o aprofundamento da mesma, suportando-se essencialmente na 

dimensão económica e na moeda única, não é suficiente. A construção de um sistema europeu 

de pensões pode funcionar, na nossa opinião, como a dimensão mais relevante e basilar do 

aprofundamento do projecto europeu, superando em compromisso e em motivação a 

dimensão económica e financeira. 

Estas propostas exploratórias teriam que ser objecto de uma análise mais profunda e cuidada e 

por isso sugere-se a sua abordagem em investigações futuras. 
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Figura 6 - Síntese do Capítulo V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Este trabalho parte da relevância económica e social dos sistemas de pensões e, 

consequentemente, da importância da sua sustentabilidade presente e futura. Apesar destas 

preocupações, a generalidade dos trabalhos de investigação e da própria análise política nunca 

clarifica de forma objectiva e condicionadora o paradigma económico-institucional em que se 

suporta a análise e as respectivas possibilidades de escolhas futuras.  

O principal objectivo deste trabalho de investigação consiste em analisar, qualificar e 

quantificar a insustentabilidade do sistema de pensões de velhice português, tendo em 

consideração a articulação de duas dimensões de insustentabilidade: ilusão política e ilusão 

técnica que a qualificam de estrutural e sistemática.  

Este objectivo foi abordado segundo duas perspectivas: numa primeira analisa-se e qualifica-

se a (in)sustentabilidade financeira do sistema tendo em conta a alteração do paradigma 

económico–institucional, assim como a articulação das suas duas dimensões : ilusão política e 

ilusão técnica. Numa segunda parte utilizou-se dois conceitos, dívida implícita e taxa interna 

de rendibilidade para quantificar a (in)sustentabilidade do sistema de pensões de velhice em 

Portugal.  

Para determinar a dívida implícita utilizou-se um modelo definido por Devesa (2008), por se 

considerar ser mais completo, claro e transparente mas também por ser mais abrangente dado 

que a obtenção da dívida implícita não será só realizada através do método prospectivo (o 

mais utilizado noutros estudos como por exemplo Bravo (2014)) mas também através do 

método retrospectivo, método este nunca estudado em Portugal. Aqui determina-se o valor do 

défice em termos absolutos. A partir dos resultados obtidos determina-se uma nova medida de 

desequilíbrio financeiro actuarial do sistema, permitindo-nos estimar a diferença entre as 

pensões pagas e as contribuições efectuadas de todos os participantes activos no sistema, em 

valor actual actuarial. 

Além disso, averiguou-se a adequação ou não das contribuições efectuadas dos trabalhadores 

activos face às pensões pagas aos pensionistas actuais, utilizando o indicador TIR. Este é um 

indicador que nos dá uma maior visibilidade e clarificação quanto à equidade do sistema. 

Este estudo foi feito para três anos, nomedadmente, 2011, 2012 e 2013, sendo estes os anos 

mais actuais que apresentavam toda a informação necessária para o desenvolvimento do 

mesmo e, também, por se considerar importante analisar a evolução do valor da dívida. Foi 

realizado ainda uma análise de sensibilidade, alterando algumas variáveis com o objectivo de 

determinar os valores mínimos para alcançar o défice nulo e a adequação do sistema. 
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O caminho que se seguiu para alcançar estes objectivos passou por sugerir, nomeadamente no 

primeiro capítulo, que os responsáveis políticos sofrem de ilusão política da 

insustentabilidade. No terceiro capítulo a literatura nacional e internacional permitiu 

compreender que as principais reformas têm uma natureza paramétrica e que são realizadas de 

forma incremental no que diz respeito às alterações das principais variáveis. Este facto 

mostra, em nosso entender, os custos políticos dessas alterações, assim como a proximidade 

em que cada sistema se encontra relativamente aos limites técnicos da parametrização. Se 

assim não fosse, se os sistemas não se encontrassem próximos dos seus limites técnicos, 

dados os custos políticos que existem sempre das reformas efectuadas, seria preferível que as 

alterações das variáveis chave apresentassem uma outra magnitude. No quarto capítulo 

estimou-se a TIR e a dívida implícita e, após uma análise de sensibilidade, demonstrou-se 

também, para o caso português que os valores mínimos que tornariam o sistema sustentável 

são económicos, social e politicamente insustentáveis. As diferenças encontradas entre os 

valores actuais relativos a essas variáveis (aumento da taxa de contribuição e aumento da 

idade legal de reforma) e esses mesmos valores mínimos (que tornariam o sistema – ceteris 

paribus – sustentável) parecem sugerir de forma coerente e consistente a dificuldade em 

reformar o sistema através de medidas desta natureza. Insistir nesta via é sofrer daquilo que se 

designou neste trabalho por ilusão técnica da sustentabilidade. Em síntese, não admitir que o 

grau de controlo político da dinâmica económica e demográfica tem-se vindo a reduzir 

substancialmente é sofrer de ilusão política da sustentabilidade. Simultaneamente, admitir que 

se pode reformar o sistema português, nomeadamente dados os resultados obtidos no quarto e 

quinto capítulo, através de medidas paramétricas é sofrer da ilusão técnica da 

sustentabilidade. Esta dupla ilusão directamente associada aos mecanismos chave de controlo 

do sistema e condicionadores da sua sustentabilidade conduz-nos inevitavelmente à 

insustentabilidade estrutural e sistémica do sistema que tanto significado tem em termos 

económicos, sociais e políticos. 

Em termos mais pormenorizados, o modelo utilizado para calcular o valor da dívida implícita 

do sistema de pensões de velhice da Segurança Social em Portugal e determinar o 

desequilíbrio financeiro actuarial do mesmo, permitiu concluir que a dívida, tanto com os 

passivos actuais como para os activos actuais, tem aumentado de ano para ano. Observando a 

sensibilidade do sistema à taxa de juro real, verificou-se que tanto para os passivos actuais 

(método prospectivo) como para os activos actuais (método prospectivo), à medida que a taxa 

aumenta, o valor da dívida diminui. Já para os activos actuais, mas segundo o método 
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retrospectivo, quando se eleva a taxa de juro real a dívida aumenta. Este fenómeno deve-se 

naturalmente ao facto de se estar a capitalizar as contribuições passadas. 

Relativamente ao impacto do aumento em meio ponto percentual da revalorização nominal 

das pensões (2,5%) mantendo o crescimento esperado da inflação em 2%, e no que diz 

respeito aos passivos actuais e às pensões futuras dos actuais contribuintes, a dívida aumenta 

em ambos. Já no que respeito às contribuições passadas e futuras dos activos actuais o valor 

da dívida não se altera quando comparado com o cenário base, dado que o impacto é sobre as 

pensões e não sobre as contribuições. No entanto, quando se aumenta meio ponto percentual 

sobre o crescimento esperado da inflação (2,5%), mantendo a revalorização nominal das 

pensões, o valor da dívida para os passivos actuais e para as contribuições e pensões futuras 

dos activos actuais (método prospectivo) o valor da divida aumenta, mantendo-se constante 

para as contribuições passadas dos activos actuais.  

No que diz respeito ao aumento do número de anos de contribuição (alteração da idade de 

entrada no mercado para os 20 anos), tanto para os passivos actuais como para as 

contribuições e pensões futuras dos activos actuais, esta não regista qualquer alteração no 

valor da dívida, ao contrário do que acontece com as contribuições passadas onde o valor da 

dívida aumenta, quando comparado com o cenário base. 

No que concerne ao impacto na dívida implícita bruta do sistema de uma variação da taxa de 

juro real, constata-se que à medida que se vai aumentando a taxa, o valor da dívida aumenta. 

Quanto ao impacto do aumento da revalorização nominal das pensões, o valor da dívida 

aumenta, mas este não é significativo quando comparado com o cenário base. Quando se 

aumenta em meio ponto percentual no crescimento esperado da inflação, o valor da dívida 

decresce. Relativamente à alteração da idade de entrada no mercado de trabalho para os 20 

anos, verifica-se um incremento na dívida implícita bruta do sistema 

Consequentemente, e tendo em conta os resultados descritos anteriormente quanto ao valor da 

dívida implícita, para os anos em estudo, podemos concluir que os sistemas têm o seu 

equilíbrio financeiro comprometido num futuro próximo, continuando a sua dívida implícita a 

aumentar de forma rápida de ano para ano. O facto de existirem cada vez menos activos que 

garantam o pagamento das pensões aos actuais pensionistas (que são cada vez mais) leva a 

que não existam activos suficientes reservados para compensá-los. Se anteriormente existia 

uma relação de um pensionista para dez contribuintes activos, hoje o sistema está confrontado 

com uma relação de praticamente um pensionista para um contribuinte, o que coloca 
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exigências cada vez mais significativas à política fiscal ao comprometer fluxos futuros de 

receitas com o pagamento da dívida implícita. 

Quanto à adequação das pensões, ou falta dela, relativamente às contribuições realizadas 

pelos activos actuais face às prestações recebidas no momento da velhice e utilizando a TIR, 

concluiu-se que o sistema, apesar de apresentar sinais de melhorias após as várias reformas 

paramétricas no sistema (como a adopção de novas regras de cálculo da pensão, na sequência 

da introdução e posteriormente alteração do factor de sustentabilidade, alteração da idade de 

reforma) é ainda insolvente. De referir ainda que, um alargamento do período contributivo 

proporciona melhorias significativas à solvência financeira do sistema bem como um 

diferimento da idade de reforma. Ainda assim o sistema apresenta-se insolvente, levando a 

concluir que as contribuições recebidas pelo sistema são ainda insuficientes para fazer face 

aos compromissos assumidos em termos de prestações de velhice a pagar aos futuros 

pensionistas. 

Face aos resultados obtidos, procedeu-se a uma análise de sensibilidade e analisou-se quais 

seriam os valores mínimos necessários para que este se torne sustentável financeiramente e 

qual o alcance dessas medidas face à ilusão técnica e política da sustentabilidade do sistema. 

Assim aplicaram-se três medidas paramétricas com incidência tanto na diminuição da despesa 

como também no aumento das receitas. As laterações realizadas concentraram-se no aumento 

da taxa de contribuição global (medida1), no aumento da idade legal de reforma (medida 2) e 

numa mistura das duas possibilidades anteriores (medida 3). Esta análise procurou encontrar 

quais os valores da taxa de contribuição e do aumento da idade legal de reforma necessários 

para que o défice relativo à dívida implícita tendesse para zero e o valor da TIR se tornasse 

solvente. Da análise efectuada com a implementação das três medidas, verificou-se que esta 

consegue proporcionar situações de solvência financeira no sistema mas que o esforço 

necessário por parte dos contribuintes é muito elevado e mais uma vez são as gerações mais 

novas as penalizadas. É ainda de salientar ainda que com a conjugação de medidas (medida 3) 

- aumento simultâneo da taxa de contribuição e idade legal de reforma -, os valores 

encontrados e que permitem a solvência financeira do sistema são inferiores aquando do 

tratamento isolado de cada uma delas. Desta análise pode concluir-se que, matematicamente, 

é possível encontrar valores que tornem o sistema sustentável mas esses valores estão 

claramente fora do espaço económico, político e social admissível para cada uma – ou mesmo 

ambas – as variáveis.  
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É assim indiscutível a necessidade de uma reforma mais profunda do sistema de pensões em 

Portugal, ou seja, uma alteração estrutural/sistémica com impacto nas técnicas de 

financiamento do sistema, na relação entre contribuições e prestações, na promoção da 

diversificação das fontes de financiamento, no nível de cobertura das prestações e nos efeitos 

redistributivos.  

Segundo a perspectiva que vem sendo enunciada nesta tese, a insustentabilidade estrutural do 

sistema de pensões radica na perda de controlo do mecanismo político do sistema e do 

esgotamento da dimensão técnica, isto é, das possibilidades de parametrização do sistema. 

Colocar o sistema em níveis sustentáveis decorre, nesta perspectiva, de ser possível inverter a 

perda de controlo de ambos os mecanismos (político e técnico). As nossas propostas podem, 

assim, permitir que tal venha a acontecer.  

A primeira proposta permitiria recuperar algum controlo técnico do (novo) sistema. A 

aplicação de um sistema assente numa estrutura mul-tipilar seria no nosso entender a solução 

mais viável face aos resultados obtidos e que vem de encontro com a literatura empírica. A 

estrutura mais adequada seria então um sistema repartido em três pilares, no qual se mantinha 

a natureza de repartição, mas de contribuição definida para os pensionistas actuais criando-se 

um regime de transição para o novo sistema com os activos actuais. O primeiro pilar dirigido 

às pensões de reforma, com uma componente de repartição, mas com financiamento em 

regime de contribuição definida e uma componente privada em regime complementar e 

voluntaria. Um segundo pilar seria dirigido àquelas eventualidades de carácter imediatas 

(pensões de invalidez, sobrevivência, subsídio de desemprego, de doença), mas com um 

financiamento em regime mutualista, que seria obrigatório. Por fim, o terceiro pilar seria para 

as eventualidades de solidariedade e financiado através de impostos. 

A segunda proposta, de carácter mais inovador, passaria por recuperar algum poder político 

do sistema e passaria pela construção de um sistema de pensões supranacional, isto é, de cariz 

europeu. Esta proposta exploratória obrigaria a um elevado compromisso político dos 

responsáveis europeus e, economicamente, obrigaria a um alargamento do próprio orçamento 

europeu. Esta proposta, que carece naturalmente de aprofundamento, teria contudo uma 

vantagem sem igual para a construção europeia. A construção europeia encontra-se num 

impasse e parece evidente que o aprofundamento da mesma, suportando-se essencialmente na 

dimensão económica e na moeda única, não é suficiente. A construção de um sistema europeu 

de pensões pode funcionar, na nossa opinião, como a dimensão mais relevante e basilar do 
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aprofundamento do projecto europeu, superando em compromisso e em motivação a 

dimensão económica e financeira. 

Este trabalho contribuiu, no âmbito da temática da sustentabilidade financeira do sistema de 

pensões, para uma abordagem diferente do problema. Em primeiro lugar, pela forma como se 

procurou colocar e discutir o problema. Começou por se defender que a alteração de 

paradigma económico-institucional é um elemento chave da análise das possibilidades de 

intervir com êxito no sistema. Não levar explicitamente em linha de conta esta alteração 

estrutural de contexto é cair na dupla ilusão da sustentabilidade. Em seguida, e como 

consequência, construiu-se um modelo analítico que permite integrar simultaneamente as 

dinâmicas económicas e demográficas, a componente técnica do sistema e a dimensão política 

do sistema. Tal abordagem permite analisar, com clareza, a forma como as dinâmicas 

económicas e demográficas estão a evoluir (assim como as causas) e as suas relações com 

dois mecanismos referenciados. Esta inter-relação à luz da alteração de paradigma conduz-nos 

a um resultado preocupante – à dupla ilusão da sustentabilidade e à insustentabilidade 

estrutural do sistema – mas conduz-nos também a novas escolhas e à discussão sobre novas 

soluções sem as quais o sistema parece condenado à desagregação, nomeadamente no caso 

português com todas as restrições políticas e económicas já referidas. 

Empiricamente procurou analisar-se e quantificar-se a insustentabilidade do sistema através 

de conceitos como a dívida implícita e a taxa interna de rendibilidade. Num primeiro 

momento utilizou-se um modelo para a obtenção da dívida implícita por dois métodos, o 

método prospectivo e o método retrospectivo, sendo este último novidade em Portugal. 

Efectivamente o estudo da dívida implícita é ainda pouco usual na análise e quantificação da 

sustentabilidade financeira do sistema de pensões de velhice em Portugal, sendo que dos 

poucos existentes nenhum faz uma abordagem retrospectiva nem utilizam um modelo 

concreto e claro para a obtenção da mesma. Para além disso é utilizado um novo modelo de 

medida do desequilíbrio financeiro actuarial do sistema nunca antes estudado em Portugal. 

Num segundo momento analisou-se o sistema de pensões de velhice em Portugal, em termos 

da respectiva solvência financeira, determinando a taxa interna de rendibilidade para medir a 

adequação ou não do sistema na relação entre as contribuições efectuadas pelos trabalhadores 

na vida activa e as pensões pagas aos actuais pensionistas. Este é um indicador mais usual no 

estudo desta temática a nível internacional apesar de em Portugal não ser muito utilizado. 
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Há ainda a salientar, o facto de também nunca ter sido estudada a insustentabilidade 

financeira do sistema de pensões Português utilizando estes dois conceitos (Dívida implícita e 

TIR) de forma conjunta de modo a quantificar o desequilíbrio e determinar o défice em 

termos absolutos do sistema explorando os limites técnicos do mesmo. 

Finalmente, as propostas apresentadas – ainda que exploratórias – permitem colocar a 

discussão fora do contexto habitual e obriga os responsáveis políticos e sociedade como um 

todo a enfrentar o problema da sustentabilidade dos sistemas de pensões com frontalidade e 

coragem.  

Não obstante, o facto de as conclusões serem interessantes e confirmarem em alguns aspectos 

a literatura empírica, salienta-se a possível sensibilidade dos resultados face às hipóteses 

assumidas. É de referir ainda a falta de dados estatísticos oficiais existentes em Portugal e a 

dificuldade em conjugar vários dados, visto estes serem publicados com um desfasamento 

temporal de um a dois anos e por vezes não existir coerência na estrutura dos dados das 

diferentes variáveis necessárias para um estudo desta natureza. Por esta razão, o presente 

estudo baseou-se em dados publicados até 2013.   

Em termos de algumas pistas para futuras investigações salienta-se a necessidade de um 

estudo cuidado e aprofundado sobre as duas propostas exploratórias que se fazem no final 

deste trabalho, nomeadamente o processo de transição do sistema actual de repartição para um 

sistema assente numa estrutura multi-pilar, assim como a quantificação do seu impacto na 

sustentabilidade financeira do sistema e a viabilidade económica e política de um sistema 

europeu de pensões. 
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