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Resumo:  As pensões em Portugal são baixas porque o nível de rendimento per capita é baixo. 

Porém, Portugal tem um dos sistemas mais ineficientes da OCDE, e em conjunto com a Itália as 

mais elevadas taxas de contribuição, o que põe em causa a competitividade do País. Este 

trabalho pretende identificar as deficiências mais flagrantes do nosso regime e propor 

soluções realistas, embora muitas tenham que ser graduais e de longo prazo. Daí a urgência 

das soluções. A maioria dos sistemas de pensões da OCDE combina instituições públicas e 

privadas, subsistemas obrigatórios e voluntários. Porém, em Portugal as visões contabilísticas 

de redução do défice orçamental têm levado à destruição das instituições privadas. Temos os 

pilares ocupacional e individual mais atrofiados da OCDE. Por outro lado, as medidas do 

Programa de Ajustamento comprometeram a credibilidade do sistema. É urgente repensar o 

sistema de pensões colocando-o em bases sólidas e que possam responder aos objetivos de 

um sistema moderno de pensões, com o reequilíbrio dos pilares ocupacional e individual. 

Sendo um instrumento fundamental para a redução da pobreza entre idosos, o sistema 

português tem uma das mais elevadas proporções de pensões de baixo rendimento na UE. É 

essencial que o sistema passe a incentivar a educação, a poupança e o investimento, 

contribuindo para restabelecer o crescimento da economia portuguesa e para o estancamento 

do “brain drain” .  
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Doze mitos sobre o sistema de pensões em Portugal 

 

1. As pensões em Portugal são baixas porque há poucas pessoas ativas por cada 

idoso. 

R. De facto, nas projeções que têm vindo a ser feitas a nível internacional este é 

o efeito que mais tem contado para o seu crescimento no peso do PIB. Mas há 

muito mais razões. A primeira razão é que o nível de salários é baixo. Se o PIB e 

os salários tivessem continuado a crescer ao ritmo das quatro décadas desde 

1960 até 2000, em vez de terem quase estagnado, as pensões em 2014 podiam 

ser cerca de 80% superiores ao que são. Por outro lado, a taxa de dependência 

que mede a percentagem de idosos em relação à população em idade ativa em 

Portugal era em 2010 a mesma que na Dinamarca e apenas ligeiramente 

superior à dos Países Baixos, ambos países em que o rácio das pensões sobre o 

salário médio é quase o dobro da portuguesa. Mais ainda, até 2030, segundo as 

projeções internacionais, aqueles países vão ter uma taxa de dependência 

superior à nossa, e não planeiam nenhum corte naquele rácio. Se o nosso 

sistema de pensões fosse tão eficiente como o daqueles países o nível médio 

da pensão auferida pelos portugueses podia ser 50% superior ao atual.  

 

2. Temos que continuar a cortar as pensões porque a população vai envelhecer. 

R. Se não se fizerem reformas e com o PIB a crescer 1 a 2% até 2060 as pensões 

terão que sofrer um corte de 10 a 20% em relação ao salário. Mas a resposta à 

questão anterior mostra que não tem que ser assim. 

 

3. Não se pode baixar as contribuições para a segurança social para melhorar a 

competitividade porque põe em causa o equilíbrio financeiro do sistema de 

pensões. 

R. Se não se fizerem reformas estruturais no sistema de pensões assim é. 

Contudo, não é assim se passarmos para um sistema em que as empresas e os 

individuos passam a ser eles a tomar a decisão de poupar para a reforma. É 

muito diferente, em termos de efeitos macroeconómicos que João tenha que 

descontar obrigatoriamente à cabeça do seu salário 35% deste, ou que metade 

deste dinheiro lhe seja dado e depois ele decide colocar 15 ou 20% do seu 

rendimento total num fundo de pensões.    

 

4. O sistema de pensões é financeiramente insustentável. Como aceitar esta 

afirmação quando tem havido tantos cortes de benefícios, aumento da idade 

de reforma e afetação de mais receitas fiscais. 

R. Primeiro, deve ser esclarecido que havia um enorme défice previsível no 

sistema de pensões antes das reformas de 2007. A maioria das projeções 



apontava para uma dívida implícita no sistema geral (não incluindo a CGA) da 

ordem dos 300% do PIB. Devido aos cortes de benefícios que houve desde 

2007, às restrições no acesso à pensão e aumento na idade da reforma aquele 

desequilíbrio foi reduzido drasticamente para uns 50 a 80% do PIB. Será agora 

o sistema sustentável? O problema complicou-se devido a dois fatores. O 

primeiro é que se fizeram vários cortes das pensões durante o Programa de 

Ajustamento de 2010 a 2015, e que provavelmente ainda continuarão, para 

reduzir o défice do Estado na situação conjuntural em que nos encontrávamos. 

O segundo é que a evolução futura de longo prazo é ainda muito incerta em 

termos do PIB – permitirá a retoma repor os níveis de pensões pré-crise? E 

mesmo demográfica: basta referir o que se irá passar em termos de 

e(i)migração. Até quando irá o País experimentar a hemorragia de ativos e 

sobretudo qualificados que teve nos últimos 4 anos?  

  

5. Não se pode plafonar as contribuições porque desequilibram o sistema de 

pensões financeiramente. 

R. Esta afirmação está correta. Ao plafonar as contribuições a por exemplo 2 

salários médios, o salário acima deste montante não contribui para o 

pagamento atual das pensões (é importante referir que é menos contestável 

que deve contribuir para os outros objetivos da segurança social). Por isso, os 

países que fizeram reformas semelhantes tiveram que as fazer a longo prazo: 

20 anos ou mais, e gradualmente: por exemplo, só os entrantes para o regime a 

partir de dada data passam a beneficiar deste esquema. Evidentemente que 

isto acarretaria que estes mesmos tivessem a pensão calculada sobre esta nova 

base mais baixa. Não há almoços livres, pelo que o que deixavam de pagar em 

contribuições podia ou estar sujeito a um regime de pensões coparticipado 

pela empresa em que trabalha ou ser incentivado a ser canalizado para uma 

conta individual pensão-reforma. 

 

6. Não se pode passar para um sistema de capitalização porque se põe em causa 

o equilíbrio financeiro das pensões. E quais são as vantagens de uma 

componente importante de capitalização? 

R. É verdade que a transição de uma componente de um regime de PAYG – e é 

disso que estamos sempre a falar, pois não existem sistemas totais de 

capitalização – tem custos de transição, porque uma parte dos pensionistas 

está a contribuir apenas para as suas contas individuais, e não paga para os 

pensionistas atuais. Por isso a transição tem que ser gradual e de longo prazo, e 

o seu custo tem que ser calculado para cada caso concreto. Porém o regime de 

capitalização, incorporado nos pilares ocupacional e individual tem enormes 

vantagens: (i) transparência sobre os ativos que o trabalhador detém e como esses 

ativos estão a evoluir, (ii) propriedade do trabalhador de ativos que não pode ser 



facilmente expropriado pelo Estado, (iii) valorização contínua desses ativos de forma 

que o trabalhador possa planear o seu futuro, (iv) os trabalhadores sabem exatamente 

quanto é que os seus salários e outros rendimentos estão a ser taxados pelo Estado, 

(v) auferir taxas de rentabilidade das ações para pelo menos uma parte dos ativos, e 

(vi) possibilidade de o trabalhador fazer escolhas sobre a sua carteira de ativos e níveis 

de poupança para reforma. 

 

7. Não se podem criar contas individuais nem fundos de pensões porque isso é 

privatizar o sistema de pensões. 

R. Esta é uma afirmação ideológica. Numa economia de mercado cada função 

deve ser desempenhada pelo agente que melhor a desempenha, sujeita a 

princípios de interesse geral. Dificilmente poderíamos classificar a Suécia de 

país liberal ou a Dinamarca e Países Baixos de capitalismo “selvagem”. E nestes 

países a componente ocupacional, onde os acordos coletivos de trabalho 

desempenham um papel fundamental, e individual representam mais de 

metade da pensão de um trabalhador médio e dois terços de um trabalhador 

qualificado. 

 

8. Uma componente importante de contas individuais ou fundos de pensões 

pode levar a investimentos ruinosos e a levar à perda de pensões dos seus 

subscritores. 

R. Não necessariamente. A crise financeira levou a vários casos de ruina de 

fundos de pensões nos EUA. Mas a regulação nos Países Baixos e Dinamarca 

não permitiram que um único caso acontecesse naqueles países. Sistemas 

baseados em regime prudencial cuidado, em contabilidade com horizontes 

mais alargados e controle da indústria em termos de elevado profissionalismo 

assim o permitiram. Também poucas pessoas hoje dirão que para evitar crises 

financeiras todos os bancos devem ser públicos. O fundamental é ter um bom 

sistema regulatório.  

 

9. É necessário um sistema progressivo das pensões para reduzir a desigualdade 

de rendimento. 

R. Não faz sentido do ponto de vista de um sistema de pensões eficiente 

colocar todo o peso da redistribuição no corte das pensões altas para aumentar 

as pensões baixas. O problema é que se teriam que fazer cortes drásticos nas 

pensões acima da média para ter um impacto significativo nas pensões abaixo 

da média. E estes cortes têm um efeito muito negativo na educação e 

incentivos para o trabalhador qualificado se esforçar e ser o mais produtivo 

possível. A maioria dos países segue a regra de que a pensão deve ser 

proporcional ao salário do trabalhador para evitar este problema. E é depois a 

sujeição ao sistema de impostos progressivo que faz a redistribuição: assim há 



igualdade vertical entre pensionistas e não pensionistas. Por outro lado, as 

contribuições gerais, como nos regimes anglo-saxónicos, devem ser calculadas 

para permitir pagar uma pensão mínima a todos os idosos. Interessa ainda 

referir que as contribuições em geral são uma taxa fixa com plafonamento 

sobre os salários do trabalhador. 

 

10. O melhor sistema de pensões é um regime obrigatório e público. 

R. As experiências entre os países desenvolvidos mostram o contrário. Os 

sistemas mais eficientes combinam uma contribuição geral obrigatória que 

sustenta o regime obrigatório e público que dá a todos os idosos uma pensão 

mínima, com regimes quási-obrigatórios baseados no pilar ocupacional 

(empresa onde trabalham, mas com perfeita portabilidade) e o pilar individual. 

Estes são os sistemas dinamarquês e holandês. Nos regimes anglo-saxónicos os 

pilares ocupacional e individual são, em geral, incentivados através dos regimes 

da segurança social e fiscal.  

 

11. Reformar o sistema para o tornar autossustentável retira a capacidade 

discricionária para os políticos ajustarem o sistema. 

R. Ao definir regras para tornar um sistema de pensões financeiramente 

autossustentável, isto é, com equilíbrio atuarial, está-se a dar credibilidade ao regime 

de pensões. Uma vez definidas as regras as pensões não têm que ser ajustadas 

discricionariamente pelos políticos, por exemplo por razões eleitoralistas. Estas regras 

não devem fazer o “fine tuning” em contínuo, mas fazer ajustamentos graduais. 

 

12. Não é possível fazer reformas sem custos sociais? 

R. Todas as decisões importam benefícios e custos: o que é fundamental é uma 

distribuição equitativa destes. Por exemplo, manter um regime de pensões 

actuarialmente desequilibrado significa que estamos a beneficiar os pensionistas 

presentes em detrimento dos futuros. Por outro lado, quando se fazem reformas é 

necessário não defraudar as expectativas legítimas das pessoas, tomar em 

consideração o equilíbrio entre gerações e as circunstâncias de cada grupo geracional. 

Por exemplo, do ponto de vista de economia política é mais difícil cortar uma pensão a 

um idoso, ou a pessoas perto da idade de reforma, porque estes já não têm 

possibilidade de ajustar nenhuma das suas decisões: por exemplo, poupar mais para a 

reforma. Pelo contrário, é mais fácil ajustar a pensão de uma pessoa que começa a sua 

carreira profissional e tem 40 anos pela frente antes de se reformar. Por isso as 

reformas devem ser estudadas cientificamente, devem ter ampla discussão pública e 

objeto de decisão nas instituições democraticamente eleitas. Como são reformas de 

longo prazo, envolvendo múltiplos ciclos eleitorais, devem ter uma forte componente 

técnica apartidária e ser objeto de decisão conjunta dos principais partidos de 

governo.     

  



 

Introdução 

As sucessivas reformas e modificações do Sistema de Pensões em Portugal têm acompanhado, 

talvez mais do que em outros sectores, as reformas que se têm operado na maioria dos países 

da OCDE. Contudo, as constantes reformas estruturais e paramétricas não têm sido 

acompanhadas de uma discussão democrática, em geral confundidas com pacotes de medidas 

orçamentais, com um certo sentido de inevitabilidade. Outras reformas fundamentais, como a 

de 2007, foram tomadas em sede de concertação social envolta em contrapartidas, sem uma 

discussão pública alargada das alternativas e implicações. Estes comportamentos são, a nosso 

ver, incompatíveis com uma moderna democracia.   

Embora não haja um sistema ótimo de pensões, a visão seguida neste trabalho é que se deve 

caminhar para um sistema eficiente de pensões e corrigir as deficiências mais flagrantes de um 

regime de segundo ótimo. As duas maiores deficiências do regime português atual são a falta 

de integração numa economia de mercado e a falta de mecanismos de autossustentabilidade 

financeira que fundamentem a credibilidade do regime. Um sistema eficiente de pensões deve 

permitir dar a maior pensão possível, ao longo do período de reforma, ao maior número 

possível de idosos, com as menores contribuições, sendo o regime compatível com os 

restantes objetivos macroeconómicos e sociais. Este é o motto deste trabalho.  

A literatura distingue dois regimes de pensões: (i) o regime de repartição contemporânea, ou 

pay-as-you-go (PAYG) em que são os trabalhadores no ativo a financiar os pensionistas 

contemporâneos, com o contrato/promessa de que quando aqueles trabalhadores passarem a 

pensionistas será a geração futura de trabalhadores a pagar-lhes a pensão. Neste regime é 

fundamental a confiança que se estabelece nesse contrato social intergeracional; e (ii) o 

regime de capitalização em que o trabalhador desconta para um fundo de pensões, que faz a 

aplicação financeira dessa poupança, e quando o trabalhador se reforma recebe em geral uma 

anuidade até morrer. Neste regime é fundamental que as poupanças sejam bem geridas e que 

o Estado não venha expropriar parte da pensão, para que o trabalhador tenha confiança no 

sistema. No primeiro regime dava-se mais peso ao benefício definido e, no segundo, uma 

contribuição definida, mas hoje também se podem introduzir as noções de contribuição 

definida no regime de repartição, como se faz na Suécia. 

Na prática não existe em nenhum país um regime puro de PAYG ou de capitalização. O que 

existem é diferentes combinações destes dois regimes. Pelo que é em geral enganador estar a 

falar que se vai passar de um regime de repartição para capitalização, e carregar o assunto 

com pinceladas ideológicas dizendo-se que se vai “privatizar a segurança social”. A grande 

limitação de um sistema de capitalização puro é que não permite dar uma pensão condigna a 

quem não teve possibilidade de trabalhar ou teve uma história de rendimentos baixos. Esta 

componente de pensão social mínima de solidariedade é a componente de base de todos os 

sistemas, tenham eles mais ou menos capitalização. Por outro lado em Portugal, devido à 

influência de ideias “pseudo-de-esquerda” todos os partidos aceitaram “e implementaram” 

medidas de nacionalização de fundos de pensões que comprometeram seriamente a 

componente ocupacional e individual.  



Mais frutuosa é a discussão do papel relativo do Estado e do individuo e empresa no regime, 

ou seja, do papel relativo do chamado 1º pilar, que corresponde ao sistema público e 

obrigatório de repartição, do 2º pilar, que corresponde ao sistema ocupacional, em que o 

empregado desconta em conjunto com o empregador para um fundo de pensões, e do 3º pilar 

em que a pessoa investe individualmente num fundo de pensões, por decisão livre e 

enquadrada num esquema de poupanças ao longo da vida “life-cycle”. Estes diferentes pilares 

combinam-se em diferentes países com gradações de obrigatoriedade ou voluntarismo. Um 

sistema eficiente tem que necessariamente ter uma visão integrada do sistema. Por exemplo, 

é evidente que um sistema em que o Estado se propõe dar uma pensão universal e 

proporcional ao rendimento e obriga todos os trabalhadores a descontar faz pouco sentido 

que os indivíduos se preocupem em poupar para a reforma. Numerosos estudos teóricos 

provam que o Estado pode facilmente fazer o “crowding out” da poupança privada. Mas o que 

interessa é fazer exatamente o “crowding-in” da poupança privada, mediante incentivos fiscais 

e regimes quási-obrigatórios como nos Países Baixos e Dinamarca.  

Interessa também distinguir a (a) componente de captação de fundos da (b) gestão dos fundos 

de pensões, e finalmente da (c) apropriação ou distribuição dos fundos, relativamente a cada 

um dos pilares. Por exemplo, a Suécia utiliza o 1º pilar para captar a maioria dos fundos 

enquanto que a Holanda usa o 2º pilar para a maioria da captação mas em regime quási-

obrigatório, enquanto a maioria dos sistemas anglo-saxónicos1 usam apenas o 1º pilar para 

assegurar uma pensão mínima, deixando aos 2º e 3º pilares o papel de captarem, gerirem e 

distribuírem a pensão principal. Neste último caso existem incentivos fiscais para incentivar 

estes pilares. Em todos estes países, desde os nórdicos aos anglo-saxões, em que o mercado 

desempenha um papel importante é fundamental o sistema regulatório dos fundos de 

pensões. 

A economia do comportamento veio dar inúmeros casos de evidência de que os indivíduos 

têm horizontes de planeamento curtos e de risco não eficientes, pouco compatíveis com a 

decisão fundamental de ciclo de vida (life-cycle) que está em causa na decisão da poupança. 

Estas falhas de mercado justificam a intervenção do Estado. Contudo, não se pode cair no erro 

inverso de que os mecanismos de mercado têm que ser substituídos pelas decisões dos 

políticos e burocratas que dificilmente se coadunam com uma decisão ótima para o agregado 

dos indivíduos. Numa economia de mercado, como a experiência dos países socialistas 

mostrou à saciedade, deve sempre prevalecer a decisão do indivíduo como trabalhador, 

aforrador, investidor e pensionista.      

Embora muitas destas questões tenham a ver com a visão ideológica do papel da economia de 

mercado, a teoria económica também tem muito a dizer sobre este assunto, e ignorar os seus 

ensinamentos sempre acarretou a erros graves e bem custos na história económica mesmo a 

mais recente, e no nosso próprio país.  

O problema da credibilidade é fundamental em política económica. Foi a investigação teórica e 

empírica dos finais dos anos 1970 e 1980, por exemplo, que levou a uma profunda revisão do 

regime de política monetária. Até então esta era essencialmente discricionária e não tinha em 

consideração as expectativas dos agentes económicos. Foi a adoção de regras de disciplina 
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 Em particular o Reino Unido, Estados Unidos da América, Canadá, Australia, Nova Zelândia e Irlanda. 



monetária, que tomavam em conta a recção dos agentes que ditaram regimes como o 

“inflation targeting” hoje seguido por uma grande parte dos bancos centrais. Também é 

fundamental que o regime de pensões tenha mecanismos automáticos de ajustamento, “que 

atem as mãos” dos decisores políticos e previnam a expropriação das pensões seja em regime 

de PAYG ou de capitalização.  

O sistema de pensões tem como objetivos principais: (i) permitir à pessoa e família aforrar 

enquanto trabalha para poder consumir sem trabalhar durante o período de reforma 

(alisamento do consumo durante a vida) e (ii) segurar contra a eventualidade da longevidade e 

manutenção de rendimento da esposa e filhos menores. Nestas decisões devem prevalecer as 

preferências individuais – por exemplo, escolha do nível de educação, escolha ao longo da vida 

entre trabalho e lazer. Contudo, a teoria económica mostra que estas decisões não podem ser 

deixadas inteiramente ao arbítrio do trabalhador, porque existe informação imperfeita em 

relação aos mercados futuros e a muitas das variáveis que informam a decisão do ciclo de vida, 

além das habituais falhas de mercado de não existência de mercados futuros perfeitos e em 

todos os ativos envolvidos (por exemplo, em capital humano), mas também porque a 

economia do comportamento mostra que as pessoas são em geral miópicas e atuam com 

racionalidade limitada perante o risco. 

Acresce que as políticas públicas têm outros objetivos que condicionam as escolhas individuais 

como o alívio da pobreza, a redistribuição interpessoal (seguro contra baixos rendimentos na 

velhice) e redistribuição entre gerações. 

O regime de pensões deve ser desenhado tendo em conta outros objetivos secundários como 

o incentivo da poupança, desenvolvimento do mercado de capitais e bom funcionamento do 

mercado de trabalho. Contudo, devem prevalecer os dois principais objetivos. 

Uma das principais conclusões da nossa análise dos sistemas de pensões é que os países 

melhor sucedidos em termos de nível absoluto-taxa de conversão salário/pensão-despesa em 

pensões para o Estado (eficiência do regime público) são aqueles em que os pilares 

ocupacionais, baseados na empresa e em menor extensão individuais desempenham um papel 

fundamental contribuindo com cerca de metade para a formação das pensões. Estes 

compreendem os Países Baixos, Dinamarca, Suíça e EUA. Em todos estes países os fundos de 

pensões ou mercado de capitais desempenham um papel tão importante como a segurança 

social. Esta constatação mostra um dos caminhos fundamentais para a reforma do nosso 

sistema, que hoje tem os pilares ocupacional e privado mais atrofiados da OCDE.  

Sustentabilidade financeira 

Existe grande incerteza sobre as projeções da dívida implícita do sistema de pensões, que faz 

pairar um “véu de ignorância” sobre o que realmente se passa. Para além das projeções 

demográficas, Portugal atravessou um período de 14 anos com crescimento nulo do 

rendimento real per capita, e não tendo a economia ainda recuperado da quebra do PIB 

provocada pela crise, as projeções são em geral pessimistas. O peso total das pensões públicas 

(Segurança Social mais CGA) em Portugal em 20102 era de 12,5% do PIB que corresponde à 
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média da Área Europeia (12,2%) e ligeiramente acima da média da UE-27 (11,3%). Nas últimas 

projeções da Comissão, estima-se que elas cresçam até 13,5% em 2020 e depois baixem para 

12,7% em 2060. Por causa do efeito da crise e demográfico é possível que haja uma revisão de 

cerca de 0,5 pontos percentuais. De qualquer forma este é um dos acréscimos mais baixos da 

UE. 

Esta evolução só é possível devido aos fortes cortes feitos por sucessivos governos nas 

pensões e nas restrições impostas no acesso. Enquanto que, em 2004, um trabalhador poderia 

esperar receber uma pensão de 70% do seu salário médio em 2060, passou-se para 56% 

depois da reforma de 2007 e menos de metade do salário nas estimativas de 2010. 

Só há três formas de restaurar a sustentabilidade de um regime PAYG de pensões: cortar os 

benefícios, aumentar as contribuições ou adiar a idade da reforma. Porque a TSU já é uma das 

mais elevadas da UE, era inevitável cortar os benefícios. Contudo, o problema é que não houve 

debate público sobre medidas alternativas e a decisão foi tomada sem transparência. Um 

trabalhador que ganhasse em média 1 200 Euros por mês viu a sua pensão cortada de 840 

para 590 por uma simples “negociação” entre parceiros sociais. É hoje comum afirmar-se que 

“o povo português é paciente e resignado”, mas este défice democrático acaba por se revelar 

na confiança que os cidadãos depositam no sistema político. 

O comité que estuda os efeitos do envelhecimento da população junto da Comissão Europeia 

vem fazendo projeções das despesas sociais desde 2001 para os países da UE (Quadro 1). A 

metodologia utilizada é relativamente simples. A evolução do peso dos gastos com pensões 

públicas sobre o PIB é igual ao produto do (i) efeito benefício que mede a pensão por 

trabalhador, (ii) efeito cobertura relativa à percentagem de pessoas que tem acesso à pensão, 

(iii) efeito dependência que se refere ao número de pessoas com mais de 55 anos sobre a 

população em idade ativa, e (iv) efeito emprego que reflete a taxa de emprego (ou 

desemprego) e de atividade. Como o Quadro evidencia, ao comparar-mos estes impactos, o 

efeito mais desfavorável tem sido e continuará a ser a subida da taxa de dependência que 

reflete o efeito demográfico – por exemplo, nas projeções feitas em 2012, estima-se um 

acréscimo de 2,2% no peso do PIB das pensões em 2020, relativamente  ao ano de base das 

projeções, 2010. E em 2060 este acréscimo seria de 10,8, o que representa uma duplicação do 

peso das pensões no PIB, se nada fosse feito.3 Este efeito tem sido compensado por uma 

redução da pensão média por trabalhador – em 2060 há uma redução equivalente a 6% do 

PIB, o que corresponde a um corte de cerca de 60% da pensão média em 2010, caso o PIB não 

aumentasse. Outro efeito corresponde ao apertar das regras para acesso à reforma que levam 

a um efeito negativo sobre a cobertura.  

 

 

 

                                                           
3
 Outra forma de perspectivar o enorme impacto do envelhecimento da população em Portugal é 

comparar a evolução da população total que se estima quase estagnada entre 2010 e 2060 (projeção 
EUROPOP2010) enquanto que a população activa deve cair 17%.  



Quadro 1 

   

Se comparar-mos a evolução das projeções ao longo da década verificamos que as sucessivas 

reformas da segurança social têm introduzido um corte nos benefícios, que olhando para a 

coluna de 2060 vai de 3% em 2004, 4.5% em 2007 a 6% do PIB em 2010. Outra forma de 

PROJEÇÕES DESPESA EM PENSÕES RELATIVAS A REFORMAS POR IDADE

2000 2010 2020 2030 2060

Despesa Pensões/PIB=

   Proj. 2001 (1999) 9.8 11.8 13.1 13.6 14.0

   Proj. 2006 (2004) 9.8 11.9 14.1 16.0 20.8

   Poj. 2009 (2007) 9.8 11.4 12.4 12.6 13.5

   Proj. 2012 (2010) 9.8 12.5 13.5 13.2 12.7

Despesa Pensões/PIB=

   Proj. 2001 (1999) 2.0 3.3 3.8 3.4

   Proj. 2006 (2004) 8.9

   Poj. 2009 (2007) 1.0 1.2 2.1

   Proj. 2012 (2010) 1.0 0.7 0.2

 =Pensão Média/PIB/Emp X

   Proj. 2001 (1999) 0.1

   Proj. 2006 (2004) -0.7 -2.1 -3.0

   Poj. 2009 (2007) 0.0 -1.4 -4.5

   Proj. 2012 (2010) 0.0 -1.3 -6.0

 X Pensão/Pop>55 X

   Proj. 2001 (1999) -2.4

   Proj. 2006 (2004) -0.9

   Poj. 2009 (2007) -0.4 -0.4 -1.7

   Proj. 2012 (2010) -0.8 -0.6 -2.5

 X Pop>55 / Pop (15-64) X

   Proj. 2001 (1999) 6.7

   Proj. 2006 (2004) 13.7

   Poj. 2009 (2007) 2.2 2.3 9.8

   Proj. 2012 (2010) 2.2 2.6 10.8

 X Pop (15-64)/Emprego

   Proj. 2001 (1999) -1.1

   Proj. 2006 (2004) -0.2

   Poj. 2009 (2007) -0.6 0.0 -0.6

   Proj. 2012 (2010) -0.7 -0.1 -1.1

Taxa substituição bruta

   Proj. 2006 (2004) 75.0 70.0

   Poj. 2009 (2007) 58.0 56.0

   Proj. 2012 (2010) 56.9 49.5 51.2 49.4

Nota: Dados para 2001 e 2009 são para 2050 e não para 2060.

Fonte: Relatórios da Comissão Europeia "Report on Ageing". 
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confirmar este impacto é dada pela taxa de substituição (no fundo do Quadro) que mostra que 

de uma taxa de 70% projetada em 2004, que significa que um trabalhador poderia esperar 

receber uma pensão de 70% do seu salário médio em 2060, se passou para 56% nas 

estimativas de 2007 e menos de metade nas estimativas de 2010 feitas para aquele ano. Estes 

números evidenciam que foi a reforma de 2007 que maior impacte teve sobre as pensões. A 

Figura 1 mostra como as diferentes projeções evoluíram entre 2004 e 2013. Um trabalhador 

que esperava reformar-se em 2060 podia esperar receber 70% do seu salário quando se 

reformasse. Na projeção feita em 2007 já só podia esperar 56% e em 2013 44% do seu salário. 

 

Figura 1 

Reformas: Impactos nas taxas de substituição por ano em que o 

trabalhador se reforma 

 

Fonte: Cálculos do Autor 

 

Como se comparam estas taxas de substituição com a União Europeia? A Figura 2 mostra a 

taxa de substituição líquida, que mede o rácio entre a pensão e rendimento médio do 

pensionista quando estava no ativo, para a pensão média do sistema público obrigatório, 

depois dos impostos. Em 2010 este rácio4 estava próximo da média da União Europeia para o 

trabalhador português de salário médio, embora com os cortes do OE de 2013 já esteja abaixo 

da média. Porém, como a próxima secção mostra este indicador distorce substancialmente a 

situação de cada sistema nacional. 
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 Este rácio refere-se aos trabalhadores que se reformam em 2010. 
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Figura 2 

 

 

As linhas de topo do Quadro 1 mostram o peso esperado das despesas com pensões de 

reforma sobre o PIB segundo as diferentes projeções e nos horizontes temporais indicados. A 

última projeção mostra que de 12,5% em 2010 se projeta para Portugal um peso de 12,7% em 

2060, o que representa um dos menores acréscimos na UE. Nos anos intermédios há um 

aumento de 1 pp. Mais uma vez é notável a redução nas projeções, que passam de 20,8 para 

12,7% nas estimativas feitas entre 2004 e 2010 para o ano terminal de 2060, e que reflete os 

largos cortes que têm sido feitos pelos diferentes governos, isto apesar da forte deterioração 

das perspetivas económicas e também em parte as demográficas. O OE de 2013 apresenta 

mais uma redução da despesa para 2060 equivalente a 1,2 pp do PIB, embora se continuem a 

deteriorar as expectativas demográficas e macroeconómicas. 

Que implicações têm estas projeções para a sustentabilidade da segurança social?  

As contas até agora apresentadas compreendem a totalidade dos sistemas de pensões em 

Portugal. Vejamos agora separadamente os dois subsistemas principais: o regime geral de 

repartição e a CGA. As projeções feitas após a reforma de 20075 para o Sistema de Segurança 

Social – regime contributivo projetavam, antes da reforma, défices que iam de 1,2% do PIB em 

2010 para 3,7% em 2020 e saltavam para um valor extraordinário: 9,5% em 2050. A dívida 

acumulada atualizada para 2005, no período 2005-2080 atingia 399%. Depois da reforma os 

défices caiem para praticamente equilíbrio com dívida zero se os pensionistas adiassem a 

idade de reforma até compensar o efeito do fator de sustentabilidade, e défices de -0,2 em 

2030 e -2,7% em 2050, com a dívida em 97% do PIB, mantendo a idade de reforma que 

vigorava. As projeções mais recentes, citadas por Aguiar (2014) feitas em 2014 aponta para 

uma dívida atualizada deste sistema de cerca de 40 a 50% do PIB. 

Debrucemo-nos agora sobre a Caixa Geral de Aposentações que abrange os funcionários 

públicos. Como sabemos durante muitos anos as contribuições dos funcionários eram 

reduzidas e o Estado sempre fez transferências do Orçamento Geral para cobrir os défices. 

Assim, a análise dos seus défices tem que ser tomada com muita reserva, mesmo num regime 

                                                           
5
 O modelo mais detalhado que conhecemos de projeção atuarial, sem considerar as reações dos 

agentes económicos às variações dos parâmetros, foi o modelo MISS (Modelo Integrado da Segurança 
Social) construido por Pinheiro e Cunha (2007) no Banco de Portugal. Houve um modelo de equilibrio 
geral dinâmico com maior incorporação dos comportamentos dos agentes elaborado para uma tese de 
doutoramento na UNL: Rodrigues (2006). 



PAYG. Seria igual ao caso, por exemplo, das Administrações Locais que com um défice, por 

exemplo, de 2,5% do PIB acabavam por ter as contas equilibradas por transferências da 

Administração Central. Se essas transferências são consideradas estatutárias e recorrentes a 

conclusão é que o défice é nulo e não de 2,5%. Assim, o défice presente e futuro da CGA deve 

ser interpretado como dependente da capacidade global financeira do Estado.  

Outro problema levanta-se com o fecho da CGA a novos contribuintes que passam para o 

regime da Segurança Social repartição, enquanto os pensionistas atuais continuam a ser 

financiados pela CGA. De facto o que se passa é que numa perspetiva integrada de contas 

públicas essas contribuições deveriam continuar a ser afetas à CGA de uma forma implícita, 

para não distorcer a análise. Não houve redução de receitas nas contas integradas, mas 

simplesmente uma alteração contabilística.  

Em conclusão, as reformas empreendidas em Portugal pelos diversos governos, e em 

particular as de 2007 e subsequentes vieram reduzir substancialmente os benefícios dos 

pensionistas e reduzir os desequilíbrios financeiros futuros do sistema de segurança social, 

perante o forte envelhecimento e deterioração das perspetivas de longo prazo da economia. O 

sistema não está equilibrado, mas os rácios já não são extraordinariamente elevados, dentro 

da hipótese de o Estado ter capacidade para continuar a transferir os recursos necessários 

para a CGA. 

Mesmo assim, subsistem problemas no médio prazo cuja solução depende crucialmente do 

vigor da retoma económica. Portanto, os cortes de pensões no âmbito do Programa de 

Ajustamento entre 2010 e 2014 têm espaço para ser repostos caso a economia evolua 

favoravelmente com a recuperação do nível de atividade económica pré-crise que deverá 

ocorrer até final da presente década.  

É hoje difícil ter uma discussão sobre a sustentabilidade do sistema de pensões porque não se 

publica regularmente um relatório sobre as receitas e despesas, com todas as hipóteses e 

cenários de enquadramento demográficos e económicos, nem os restantes pressupostos 

atuarias. Também grave é não haver uma definição clara das contribuições para as pensões – 

por exemplo, a CGA foi financiada sobretudo por transferências orçamentais. Outro problema 

é não haver uma separação total do regime de pensões das outras transferências sociais. Por 

isso, a discussão sobre a sustentabilidade financeira acaba por estar intimamente ligada à 

sustentabilidade da dívida pública. E esta está bastante dependente das perspetivas de 

crescimento da economia.  Sem uma aceleração substancial do crescimento económico será 

difícil consegui-la na plenitude. 

 

Pensões e níveis de rendimento dos trabalhadores 

Será o nível de pensões elevado dos portugueses idosos em relação ao resto da União 

Europeia? De modo nenhum. Primeiro, como o nível de pensões está relacionado com o nível 

de rendimentos por trabalhador, teremos que olhar para este indicador: as pensões em 

Portugal são baixas porque os rendimentos médios do trabalhador são baixos.  A Figura 3 

mostra o nível de rendimentos por trabalhador. O trabalhador português ganha apenas um 



terço do dinamarquês e 44% do alemão. Apenas os países da Europa do Leste têm 

rendimentos médios inferiores. Segundo, Portugal é um dos países da UE com o nível absoluto 

de pensões, englobando todas as fontes de pensões, mais baixo da UE, em linha com a sua 

ordem na distribuição do rendimento médio. Mais uma vez, nesta amostra, são os países do 

Leste da Europa, nomeadamente a Estónia, Polónia e Eslováquia que têm pensões médias 

inferiores.6  

Figure 3: Rendimentos médios e pensões (2010) 

Em Euros por trabalhador 

 

Fonte: Bases de dados da OCDE e Eurostat e OCDE (2012). 

 

Uma das conclusões interessantes da leitura deste gráfico é que as pensões do sistema 

obrigatório público não têm uma correlação perfeita com os níveis de rendimento dos 

trabalhadores. E o mesmo acontece com a relação entre as pensões totais, depois de incluir a 

componente privada, e o rendimento médio do trabalhador. Estes factos levantam a seguinte 

questão intrigante: qual o racional que determina a escolha do nível monetário de uma 

pensão? Uma análise econométrica mostra que a propensão média para “consumo” de 

pensões é de 0,70 e a propensão marginal é 0,74. Assim, a elasticidade em relação ao 

rendimento é ligeiramente superior a 1 (1,06), mostrando que se trata de um bem superior, 

embora esteja próximo da unidade. A regressão das pensões totais no rendimento dá os 

seguintes resultados: 
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 Não estão aqui representados a Roménia e Bulgária que certamente estarão entre os países com 

pensões mais baixas. 
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A Figura 4 mostra como se colocam os pares pensões-rendimento em relação a uma trajetória 

média dada pela reta ajustada. Este gráfico tem para nós especial importância, pois dá-nos 

uma estimativa do que chamamos “eficiência” do sistema de pensões de um país, e vai estar 

no âmago da análise deste trabalho. Portugal, por exemplo, aparece ligeiramente abaixo da 

média, tendo-se afastado ainda mais em 2013. Contudo, vejamos dois casos paradigmáticos. 

Os Países Baixos (PB) têm um nível de rendimento próximo da Bélgica (BG) mas o valor das 

pensões é 16% superior no primeiro país. Ainda mais contrastante é o caso da Dinamarca que 

tem um rendimento próximo da Noruega mas as pensões são cerca de 30% mais altas no 

primeiro país.  

 

Figura 4 

Pensões e rendimentos médios (2010) 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.951831

R Square 0.905982

Adjusted R Square0.902366

Standard Error3601.214

Observations 28

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 3.25E+09 3.25E+09 250.5428 7.28E-15

Residual 26 3.37E+08 12968743

Total 27 3.59E+09

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%

Intercept -1436.46 1683.471 -0.85327 0.401302 -4896.88 2023.967 -4896.88 2023.967

X Variable 10.736752 0.046546 15.82854 7.28E-15 0.641076 0.832428 0.641076 0.832428



 

Fonte: Cálculos do Autor. 

Outra observação interessante que resulta das Figuras 3 e 4 é que os países com pensões 

totais mais elevadas, com taxas de substituição também mais altas e com os menores pesos da 

despesa em pensões sobre o PIB (ver Quadro 2) são os Países Baixos e Dinamarca, seguidos 

pela Suiça e EUA. São todos casos em que os pilares ocupacional e em menor extensão o 

individual desempenham um papel fundamental.   

A Figura 4, que é a tradicionalmente reportada pelos organismos internacionais tem uma 

grande limitação porque está distorcida pela composição institucional dos sistemas de 

pensões, apenas capturando o que a OCDE classifica como pública e obrigatória. Uma forma 

mais rigorosa de captar “a eficiência” dos sistemas de pensões seja público ou privado, 

obrigatório ou voluntário é calcular, como fizemos acima. Calculando, agora, o rácio entre a 

pensão global média e os ganhos médios por trabalhador (Figura 5) é mais visível a estimação 

de um conceito próximo da “produtividade” do sistema nacional. O que esta Figura mostra 

inequivocamente é que Portugal tem um dos sistemas mais “ineficientes” pois gera um dos 

níveis mais baixos de pensões por unidade de ganho do trabalhador! Só a Bélgica, Estónia e 

Eslovénia têm sistemas menos “ineficientes”. Os Países Baixos e Dinamarca têm os sistemas 

mais “eficientes”. 

Figura 5 

Rácio entre Pensões Totais e Rendimentos do Trabalhador 



 

Fonte: Cálculos do autor 

 

Evidentemente que um único rácio não capta todas as dimensões de um sistema de pensões, 

pois pode ser afetado por fatores como a taxa de dependência ou a preferência privada por 

pensões. Contudo parece-nos intuitivo que um sistema é tanto mais eficiente quanto para um 

determinado nível de ganhos consegue “produzir” um maior nível de pensões. Dois fatores 

que contribuem para aquele rácio são a taxa de dependência e o grau de informalidade que 

condiciona a coleta das contribuições para o sistema, bem como a cobertura do mesmo 

sistema. O Quadro 2 apresenta estes indicadores para os países aqui representados.  

 

Quadro2 

Rácio Eficiência e Fatores 
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Fonte: OCDE, Pensions at a Glance e Schneider (2012). 

Portugal tem um rácio de ativos sobre idosos próximo da União Europeia, segundo dados para 

2010, e uma percentagem do PIB de economia paralela acima da média. Uma regressão destes 

fatores no rácio de eficiência mostra que de facto a economia paralela tem um efeito negativo 

sobre a eficiência do sistema de pensões, e tem também o efeito esperado de que um maior 

rácio de ativos sobre idosos permite pagar maiores pensões: 

 

 

Dependent Variable: PENSION   

Method: Least Squares   

Date: 10/29/14   Time: 22:27   

Sample: 1 28    

Included observations: 28   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.637782 0.127029 5.020743 0.0000 

SHADOW -0.004117 0.002663 -1.546299 0.1346 

DEPENDENCY 0.029383 0.028628 1.026380 0.3145 
     
     

Rácio eficiência

Economia 

paralela

Rácio 

activos/idosos

Netherlands 0.91 10.10 3.94

Denmark 0.84 14.80 3.54

Czech Republic 0.83 19.30 4.20

Ireland 0.80 9.40 5.41

Austria 0.79 9.40 3.44

Italy 0.76 22.30 3.00

USA 0.76 7.20 4.59

Iceland 0.74 17.00 4.90

Spain 0.74 19.30 3.69

Hungary 0.74 25.30 3.75

Switzerland 0.70 8.20 3.68

Slovakia 0.70 20.50 5.35

OECD 0.69 13.90 4.08

EU-25 0.68 14.50 3.50

Luxembourg 0.67 10.40 4.46

United Kingdom 0.67 10.60 3.59

France 0.67 11.80 3.50

Greece 0.66 25.10 3.24

Norway 0.64 19.90 3.97

New Zeland 0.62 9.80 4.55

Finland 0.62 14.50 3.51

Poland 0.61 28.10 4.80

Sweden 0.59 15.60 3.21

Germany 0.58 14.60 2.91

Portugal 0.58 19.20 3.42

Belgium 0.56 18.30 3.50

Estonia 0.55 39.60 3.51

Slovenia 0.46 15.60 3.86



R-squared 0.137259     Mean dependent var 0.684003 

Adjusted R-squared 0.068240     S.D. dependent var 0.100919 

S.E. of regression 0.097415     Akaike info criterion -1.718719 

Sum squared resid 0.237241     Schwarz criterion -1.575983 

Log likelihood 27.06206     Hannan-Quinn criter. -1.675083 

F-statistic 1.988711     Durbin-Watson stat 0.466130 

Prob(F-statistic) 0.157944    
     
     

 

Contudo deve notar-se o baixo coeficiente de correlação e os reduzidos impactos. Por 

exemplo, a subida em 1 unidade no rácio de ativos/idosos apenas leva a um aumento de .03 

no rácio de eficiência. Esta análise leva à conclusão que as políticas e instituições de pensões 

são mais importantes para a eficiência do sistema de pensões. 

Até agora tratamos valores médios, mas é também importante estudar por um lado a 

distribuição das pensões entre idosos, e por outro a relação entre a distribuição de pensões 

entre os pensionistas e a distribuição dos rendimentos que auferiam enquanto ativos. Cerca de 

60% dos idosos recebia a pensão mínima (440 Euros mensais) e 17% recebia o rendimento de 

apoio social (228 Euros). Só a Grécia tinha uma cobertura semelhante da pensão mínima, mas 

a nossa pensão era cerca de 73% da grega. A Itália tinha também uma pensão mínima 

semelhante mas para apenas 32% dos idosos.  

O sistema de pensões em Portugal contribuiu de uma forma fundamental para a redução da 

pobreza entre os idosos. Atualmente a percentagem de pessoas com mais de 65 anos em risco 

de pobreza é de cerca de 22%, 5 pontos acima da média do país. A taxa dos idosos teve uma 

redução significativa desde princípios dos anos 2000, devido à atualização das pensões. Deve 

referir-se, contudo, que ainda existe uma taxa elevada de privação grave (destituição material) 

de cerca de 7%, ao mesmo tempo que apenas cerca de um terço dos sistemas de “targeting”, 

baseados em testes de recursos, atingem o seu objetivo. 

 

As bases de economia de mercado da segurança social 

Com as taxas de contribuição e impostos em geral já a níveis muito elevados e pensões a níveis 

baixos a única possibilidade de restaurar ou manter a sustentabilidade e credibilidade é 

através de uma reforma estrutural do sistema de pensões. Em Portugal essa reforma deve 

conduzir a um reforço substancial dos pilares ocupacional e individual, mediante esquemas 

quase mandatórios ou voluntários com incentivos fiscais.  

Subsiste ainda em Portugal, como noutros países, uma “dívida social” (legacy debt) resultante 

do facto de a primeira geração de beneficiários não ter descontado para as pensões que 

recebeu.7 Em vários países como a Suécia e Holanda, que aqui são estudados, essa dívida foi 

sendo amortizada com excedentes do orçamento geral de Estado acumulados ao longo dos 

anos, política nunca seguida pelos governos desde o 25 de Abril. Estima-se que as obrigações 

não fundeadas da segurança social sejam assim de 50 a 80% do PIB. Qual seria uma taxa de 
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 Não se deve confundir esta dívida com a despesa pública de pura repartição como rendimento de 

inserção social que deveria ser pago por impostos gerais numa lógica de solidariedade.  



imposto geral sobre todos os rendimentos pessoais e lucros das sociedades? Suponhamos que 

a taxa de juro real (r), de longo prazo, será de 3% ao ano, e que a taxa de crescimento do PIB 

(g) será de 1,5%, então para uma dívida de 0,5 do PIB, que corresponde a cerca de 80 mil 

milhões de Euros, e supondo uma base fiscal de 130 mil milhões, a taxa seria de: 

𝑡 =
80

130
× (𝑟 − 𝑔) = .615 × (. 03 − .015) = .0095 

enquanto que, para uma dívida de 0,8 do PIB, seria 1,5%. Estes valores mostram o excedente 

que se deveria gerar do PIB, de uma forma perpétua, para pagar essa dívida. 

Tem sido acesa a discussão entre académicos e policy makers sobre as vantagens do sistema 

PAYG e de capitalização.8 É hoje reconhecido globalmente que é necessário um sistema básico 

que assegure uma pensão mínima em regime de repartição ou financiado por impostos para 

assegurar um nível social mínimo a todos os cidadãos idosos. Mesmo o Chile que tentou 

implementar um regime de capitalização total acabou por introduzir esta componente com 

uma cobertura universal e financiada com uma contribuição de 10%. Este corresponde à 

componente de solidariedade.  

O regime de capitalização, incorporado nos pilares ocupacional e individual tem as seguintes 

vantagens: (i) transparência sobre os ativos que o trabalhador detém e como esses ativos 

estão a evoluir, (ii) propriedade do trabalhador de ativos que não pode ser facilmente 

expropriado pelo Estado, (iii) valorização contínua desses ativos de forma que o trabalhador 

possa planear o seu futuro, (iv) os trabalhadores sabem exatamente quanto é que os seus 

salários e outros rendimentos estão a ser taxados pelo Estado, (v) auferir taxas de 

rentabilidade das ações para pelo menos uma parte dos ativos, e (vi) possibilidade de o 

trabalhador fazer escolhas sobre a sua carteira de ativos e níveis de poupança para reforma. 

O pilar básico de pensão obrigatória mínima e as regras de conversão das poupanças para 

pensão devem também desempenhar o papel de um seguro social: (vii) redistribuição dos que 

ganharam mais ao longo da vida para assegurar um mínimo de rendimento aos idosos, (viii) 

todas as gerações devem partilhar os riscos dos choques económicos e demográficos, (ix) as 

pessoas devem estar protegidas do risco de inflação e poder ter um rendimento condigno com 

o prolongamento da vida através de anuidades indexadas ao longo da vida, e (x) a regulação 

deve evitar que as pessoas façam erros que comprometam o nível de vida durante a velhice. 

A reforma do nosso sistema deve obedecer a estas premissas, pelo que, e como se demonstra 

amplamente neste trabalho, só uma combinação dos pilares público, ocupacional e individual 

permite realizar todos estes objetivos.     

Daí que a tipologia mais interessante dos regimes de pensões é entre sistema dominante 

privado – em que se desenvolvem o pilar ocupacional e individual, ou dominante público – 

assente num regime de repartição obrigatório e universal. Devemos sublinhar que existem 

bastantes variantes dentro desta classificação institucional também entre privados 
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 Esta discussão foi bastante acesa nos EUA quando o Presidente George W Bush propos em 2005 a 

passagem do PAYG para contas individuais, tendo a favor da capitalização Martin Feldstein e Larry 
Kotlikoff, defendida pelos Republicanos, e a favor do PAYG o Nobel Peter Diamond, defendida pelos 
Democratas. A reforma acabou por ser abandonada.   



obrigatórios, quase obrigatórios e voluntários. O Quadro 3 mostra diversos indicadores que 

caracterizam estes dois tipos de sistemas. Pertencem ao sistema predominantemente privado 

os países anglo-saxónicos, Irlanda, Alemanha, Países Baixos e República Checa, entre outros. 

Pertencem aos sistemas predominantemente estatais ou públicos a França, Itália, Espanha e 

Portugal, assim como a Suécia e Polónia. Nos sistemas dominados pelo privado a contribuição 

das empresas ou de contas individuais asseguram a parte mais importante das pensões dos 

trabalhadores qualificados, as pensões públicas são plafonadas e têm um baixo peso nas 

contas públicas.  

Nos sistemas em que o privado é dominante o Estado assegura uma pensão de solidariedade 

ou pensão de base, mas o pilar ocupacional, correspondente às empresas e o pilar individual 

têm uma taxa de cobertura de mais do dobro dos sistemas em que o público é dominante. O 

pilar em que o empregador e empregado são abrangidos por fundos de pensões empresariais 

cobre em média, nesta amostra, 41,5% dos pensionistas e o pilar individual 34,1%. Estas 

componentes contribuem com cerca de dois terços do financiamento das pensões para os 

trabalhadores qualificados. São particularmente elevadas as coberturas no caso dos Países 

Baixos e Alemanha (base ocupacional) e na República Checa e Nova Zelândia (base individual). 

No Reino Unido existe uma pensão básica que é igual para todos os pensionistas e uma pensão 

complementar relacionada com os rendimentos da pessoa. Contudo, a maioria faz o opt-out 

deste sistema e tem esquemas privados de pensões. Os Países Baixos têm para além da 

pensão básica um sistema de pensões ocupacional que cobre cerca de 90% dos pensionistas, 

quase obrigatório, que é gerido por várias centenas de fundos de pensões. 

 

Quadro 3 



 

 

No sistema em que o Estado é dominante a pensão da segurança social é a principal fonte de 

rendimento dos pensionistas, embora no caso da Suécia e Polónia a componente ocupacional 

e individual assumam uma grande importância para os trabalhadores qualificados. Portugal é o 

país da amostra que tem a mais baixa cobertura do pilar ocupacional e individual e em que 

estas componentes menos contribuem para o financiamento das pensões dos trabalhadores 

qualificados. Como seria de esperar, o peso das pensões públicas no PIB são cerca do dobro 

dos sistemas com a parte privada dominante. Portugal é o único país da OCDE, juntamente 

com a Finlândia, que não tem plafonamento da contribuição para a pensão pública.9 

Estudando agora a estrutura das receitas dos sistemas de pensões (Quadro 4) verificamos que 

os países em que o privado é dominante têm taxas de contribuição muito mais baixas do que 

os públicos. A leitura dos números para os privados dominante tem que ser feita com bastante 

cuidado, pois não existe uma separação clara para os últimos três países na componente 

obrigatória pública. Por outro lado, em regimes como Reino Unido, Irlanda e Nova Zelândia a 

atribuição de uma pensão mínima única em valor absoluto (flat rate) não tem associada uma 

contribuição fixa ou nalguns casos é paga por impostos gerais. Se tomarmos os casos mais 
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 Note-se que nos regimes dominantemente privados a pensão básica pública é muitas vezes definida 

em termos de valor absoluto (rendimento mínimo) e a contribuição é calculdade em função desse valor, 
pelo que existe um plafonamento automático. Para a pensão ocupacional e individual nõa faz sentido 
falar em plafonamento. O plafonamento que pode existir é a limitação da dedução fiscal.  

ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE PENSÔES (2010)

Ocupacional Individual

Publico/ob

rigatorio

Perc. 

Pensão 

Privada

Plafonam

ento 

Tx. Sub 

Pensão 

pública 

Tx. Sub 

Pensão 

Global

Perc. 

Despesa 

pública em 

pensões

Privado dominante

 EUA 50.0 22.0 28.0 53.1 264 41.0 76.2 6.8

 Reino Unido 70.0 11.1 18.9 60.5 113 37.9 67.1 6.2

 Canada 41.0 32.8 26.2 56.4 107 51.0 78.3 4.5

 Nova Zelandia 7.9 63.7 28.4 34.2 110 41.0 62.0 4.7

 Irlanda 31.0 12.0 57.0 63.7 n.d. 44.2 80.0 5.1

 Republica Checa 62.1 37.9 53.4 n.d. 59.9 83.0 8.3

 Alemanha 56.4 35.2 8.4 27.5 150 42.0 58.0 11.3

 Países Baixos 90.0 10.0 78.0 n.d. 20.0 91.4 5.1

     Média 49.5 34.1 26.9 53.4 148.8 42.1 74.5 6.5

Publico dominante

  França 16.5 5.4 78.1 8.0 99 59.1 67.0 13.7

  Itália 7.5 6.9 85.6 5.5 332 71.2 76.0 15.4

  Espanha 3.3 15.7 81.0 7.0 153 73.9 75.2 9.3

  Suécia 18.3 27.1 54.6 62.1 114 55.6 59.0 8.2

  Polónia 48.9 11.0 40.1 49.8 250 48.8 61.0 11.8

  Portugal 3.3 5.1 91.6 3.0 Não tem 55.0 58.0 12.3

     Média 16.3 11.9 71.8 22.6 189.6 60.6 66.0 11.8

Fonte: OCDE, Pensions at a Glance, Quadros 8.1, 3.6, 4.1, 4.4, 4.24. 6.2 e texto.

Notas: As primeiras três colunas referem-se à taxa de cobertura das pessoas com mais de 65 anos.

A percentagem de pensão privada corresponde ao peso desta na pensão dos pensionistas com 1,5 salários médios.

Plafonamento é a percentagem do salário máximo pensionável em relação ao salário médio.

Pensão pública refere-se ao rácio da pensão do pensionista da mediana em relação ao salário (taxa de substituição bruta)

Despesa Pública em Pensões sobre o PIB



paradigmáticos que são os EUA e Canadá a contribuição total é de 7,3% do salário, gerando 

cerca de 3,4% do PIB em rendimentos para o sistema. 

 

Quadro 4 

 

Fonte: OECD, Pensions at a Glance, 2013, Quadro 6.1 e estimativas do autor. 

Estes números estão em forte contraste com os sistemas em que dominam a componente 

pública, em que a contribuição média é de 19% e geram 8,4% do PIB de receitas. Portugal é o 

país com a contribuição afeta a pensões mais elevada da OCDE (com a Itália) com uma taxa 

conjunta de trabalhador-empregador de cerca de 28%,10 40% acima da média da OCDE.  Estes 

níveis são claramente penalizadores da competitividade da economia. 

A vantagem de um sistema de capitalização é que o sistema se mantém actuarialmente 

equilibrado, causa menos distorções nas escolhas do trabalhador e promove a poupança. 

Existem, porém dois problemas importantes. A transição de um sistema de PAYG para 

capitalização a nível individual não resolve o problema da equidade e de combate à pobreza 

por velhice, o que levou países como o Chile a introduzir uma pensão universal mínima. O 

segundo é que é necessário que pelo menos uma geração deixe de pagar em regime PAYG 

porque está a acumular ativos para a sua reforma – o problema de transição. Este problema 
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 Se juntarmos as contribuições para as outras funções da segurança social a taxa é de 35%. 

         Taxas de contribuição para a Segurança Social (2012)

Empregado Empregador Total Perc. PIB

Privado dominante

 EUA 3.2 4.7 7.8 4.2

 Reino Unido n.a. n.a. n.a. n.a.

 Canada 3.3 3.3 6.5 2.6

 Nova Zelandia n.a. n.a. n.a. n.a.

 Irlanda n.a. n.a. n.a. n.a.

 Republica Checa 5.2 17.2 22.4 8.3

 Alemanha 6.9 6.9 13.7 6.8

 Países Baixos 9.0 0.0 9.0 4.8

     Média 5.5 6.4 11.9 5.3

Publico dominante

  França 4.4 6.4 10.9 12.3

  Itália 8.5 21.9 30.4 9.0

  Espanha 2.8 14.2 17.0 9.2

  Suécia 4.2 6.8 11.0 6.2

  Polónia 7.8 7.8 15.7 6.8

  Portugal 8.5 19.3 27.7 7.1

     Média 6.0 12.7 18.8 8.4

Media OCDE 8.4 11.2 19.6 5.2

Nota: As taxas foram ajustadas pelo plafonamento



está intimamente ligado à dívida social que acima se calculou. E só pode ser resolvido através 

de uma transição alongada no tempo, com excedentes significativos no orçamento reservados 

à capitalização do sistema de segurança social.11  

Haverá alguma forma de introduzir uma componente de capitalização num sistema de PAYG, 

mesmo que seja gradualmente? Estamos evidentemente a falar de transições que vão de 20 a 

40 anos. Existem inúmeras sugestões, e um dos objetivos fundamentais deste trabalho é 

recolher experiências de outros países e contributos teóricos nesse sentido. 

Na proposta de Aguiar (2014) o regime PAYG continuaria, mas passariam a ser elaboradas e 

comunicadas aos trabalhadores contas individuais que refletiriam o cálculo atuarial da pensão 

e o equilíbrio financeiro do sistema. As grandes vantagens, com que concordamos, são a 

transparência, informação do trabalhador para poder fazer as suas escolhas e correção 

automática. Este regime foi introduzido na Itália em 2012 com aplicação total para os 

trabalhadores que entraram desde 1996. 

Mas pode dar-se um passo maior, como na Suécia, onde se passou de um regime puro PAYG 

para a introdução de uma componente de capitalização. Esta componente, que corresponde a 

cerca de 12% do total no caso sueco, pode ir aumentando progressivamente no futuro. O 

trabalhador típico sueco recebe uma “carta laranja” todos os anos com a estimativa da sua 

pensão para diferentes idades de reforma (dos 61 aos 70 anos), com a hipótese de o 

trabalhador manter o seu nível de rendimentos. A pensão pública é composta por duas partes: 

a pensão rendimento e a pensão-premium. Para a primeira, que corresponde à pensão 

universal e básica o trabalhador e a empresas (cada um metade) desconta 16,5% do seu 

salário, com um teto (7,5 vezes um valor de base), e para a pensão-premium 2% que podem 

ser aplicados num conjunto de fundos à sua escolha, ou se o trabalhador não escolher são 

aplicados num fundo coletivo gerido pela Segurança Social.12  

É totalmente irrealista propor uma substancial transformação do nosso sistema atual para um 

sistema de capitalização por causa das dificuldades em financiar a transição.13 Contudo, é 

possível ir mais longe e introduzir gradualmente (por exemplo, ao longo de 20 a 40 anos) uma 

componente de capitalização no regime geral, à semelhança da Suécia e Polónia. Esta 

componente de cobertura obrigatória e pública faz sobretudo sentido se o 2º e 3º pilares 

estiverem atrofiados, como acontece entre nós. Contudo, a nossa preferência vai por 

acompanhar esta transformação assente numa economia de mercado, ou seja, desenvolvendo 

os pilares ocupacional e individual para que estes possam ir assumindo gradualmente a 

redução do regime mandatório público da segurança social.   

A parte de capitalização é, em primeiro lugar, desempenhada pelos 2º pilar (ocupacional) e 3º 

pilar (individual), que podem ser obrigatórios ou voluntários. Portugal está entre os países da 

OCDE onde estes pilares estão atrofiados e, do que ainda existia, tem sido destruído pelas 
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 O que exclui, evidentemente, pagamento da dívida externa, como é a nossa situação nas próximas 
duas décadas. 
12

 O sistema português já tem também este fundo mas nunca foi verdadeiramente desenvolvido. 
13

 Nas simulações feitas para os EUA a passagem de um sistema para o outro obriga a que o Estado se 
endivide em cerca de 8% do PIB durante cerca de 2 décadas. Estudos semelhantes para o Chile 
confirmam esta ordem de grandeza. 



políticas dos governos recentes. Numa lógica de economia de mercado estas formas de 

financiamento devem ter um peso relevante na cobertura e no financiamento das pensões. Em 

Portugal estes pilares apenas cobrem 8,4% dos pensionistas (3,3 ocupacional e 5,1% 

individual). Nos países anglo-saxónicos e Irlanda estes pilares cobrem mais de 40% dos 

pensionistas (64% nos EUA) e financiam mais de metade das pensões, sobretudo das pensões 

acima da média. Na Alemanha são obrigatórios, cobrem cerca de 90% e financiam um terço. O 

mesmo na Holanda onde representam dois terços da pensão acima de 1,5 salários médios. 

Em Portugal destrui-se, em grande parte, o 2º pilar, com a nacionalização de um conjunto de 

fundos de pensões privados ou semi-privados. Para além dos fundos de pensões de empresas 

sob o controle do Estado como os CTT e a CGD os governos nacionalizaram mesmo os maiores 

fundos privados de pensões como o da PT e dos Bancos. Com o intuito miópico de reduzir o 

défice orçamental através do encaixe imediato dos fundos e sem tomar em conta o verdadeiro 

custo atuarial dos fundos, os governos vieram a eliminar sucessivamente o pilar ocupacional e 

importantes componentes de capitalização do sistema nacional.  

Também é fundamental incentivar o pilar da poupança individual. Para isso é fundamental 

introduzir o plafonamento das pensões – de uma forma bastante gradual, por causa da quebra 

de receita - aliado ao tratamento fiscal de imposto diferido próprio dos PPPs e com limites de 

dedução fiscal mais generosos e estáveis. Vemos, assim, com grande apreensão, que a 

proposta orçamental para 2015 contemple a eliminação deste benefício, que é a base de uma 

grande parte destas poupanças em países como os EUA e RU. 

 

Estudos de casos: Países Baixos e EUA 

Os exemplos holandês e dos EUA que aqui se desenvolvem são paradigmáticos para mostrar 

como é possível desenvolver em paralelo os pilares ocupacional e individual.  Também é 

evidente que são políticas que se têm que prosseguir no médio a longo prazo, e que não 

podem estar ao sabor de medidas conjunturais.14 

O sistema holandês de pensões é o que tem a maior componente de capitalização na Europa. 
15 Os activos dos fundos de pensões e seguros de vida representam 144% do PIB, contra os 3% 

da Itália em 1997 (Quadro5). Dados mais recentes para Portugal mostram um peso de 8,9% do 

PIB mas incluindo ainda os fundos dos bancos que foram entretanto transferidos para o 

Estado.  
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 Entre nós costuma referir-se a necessidade de acordo de regime, que nunca tiveram êxito entre nós. 
15

 O sistema dinamarquês, que vimos acima, partilha com o holandês o lugar de pódia em eficiência, é 
muito semelhante a este.  



Quadro 5 

 

O sistema ocupacional holandês cobre 90% das pessoas e é obrigatório no caso do 

empregador ter um fundo de pensões.16 Estes fundos de pensões são administrados fora da 

empresa, são independentes da empresa (o limite máximo de ativos da empresa é de 10%). Os 

fundos são constituídos em instituições com fins não lucrativos, são supervisionados por uma 

comissão paritária de trabalhadores e empregadores, e a sua gestão é subcontratada a 

empresas especializadas. Outra parte significativa dos fundos é gerida por companhias de 

seguros de vida. Cerca de 77% dos trabalhadores pertencem a fundos de pensões que cobrem 

um dado sector, e que são tornados obrigatórios pelos acordos coletivos de trabalho. Quase 

todos estes contratos cobrem não só velhice como invalidez e sobrevivência. O trabalhador 

tem acesso aos fundos de pensão a partir dos 60 anos, mas este também pode receber uma 

pensão antecipada com os respetivos descontos. No fim de 2012 havia 77 fundos sectoriais e 

várias centenas de fundos empresariais mais milhares de esquemas oferecidos por 

companhias de seguros. 

O sistema holandês, surpreendentemente, é ainda de benefícios definidos, com a pensão 

correspondente a 1,75% do salário anual por ano de serviço, o que implica uma taxa de 

substituição de 70% para uma carreira contributiva de 40 anos. Existe total portabilidade das 

pensões para os trabalhadores.17 Cerca de metade das pensões está indexada aos salários e a 

outra metade ao IPC. O sistema fiscal isenta de pagamento as contribuições até um valor 

correspondente a uma pensão de 100% aos 65 anos. Tanto as contribuições como os 

investimentos estão isentos de impostos: o trabalhador do imposto sobre rendimento e as 

empresas do imposto sobre lucros. Só são taxados os benefícios. 
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 Em geral só microempresas ou novas empresas em sectores não cobertos é que escapam ao segundo 
pilar. 
17

 Esta portabilidade é assegurada pela conversão em direitos actuariais sobre a pensão do trabalhador 
por regras definidas pela regulação. 



Os fundos de pensões são supervisionados pelo Instituto de Seguros e regulados pelo 

Ministério dos Assuntos Sociais, enquanto as companhias de seguros são pelo Ministério das 

Finanças. Os fundos devem ser geridos por normas prudenciais e estar actuarialmente 

equilibrados, o que permitiu passarem incólumes pela crise financeira, ao contrário de muitos 

fundos americanos. 

A regulação dos fundos é bastante prudente o que evitou que a crise financeira de 2007 

tivesse afetado o sector. 

Para além deste sistema existe também uma pensão básica para todos os cidadãos que 

corresponde grosso modo ao salário mínimo e que é financiada por contribuições gerais. Existe 

ainda um terceiro pilar de poupança individual que tem os mesmos benefícios fiscais que o 

pilar ocupacional, até um determinado limite. Uma das principais críticas ao sistema holandês, 

resultante de inquéritos de opinião, é que este devia dar mais espaço ao terceiro versus 

segundo pilar, mas não houve até agora nenhum movimento nesse sentido.  

Vejamos agora a experiência dos EUA. A principal razão porque a reforma proposta por Bush 

nos EUA para converter o regime PAYG num regime de capitalização em 2005 acabou por cair 

por terra é que afinal já se tinha atingido uma parte substancial do objetivo: as contas 

individuais de poupança-reforma introduzidas no início dos anos 1980 já constituíam mais de 

metade do financiamento dos pensionistas – e este é uma componente que funciona em 

regime de capitalização. O Quadro 6 é uma estimativa da riqueza por família das pessoas entre 

63 e 67 anos de idade em 2000, por décimos de rendimentos ao longo da vida.   

 

Quadro 6 

 

Fonte: Poterba et al (2007) 

A soma das contas individuais, que nos EUA também estão associadas ao pilar ocupacional, 

representava em 2000 15% da riqueza total, o mesmo que os planos de benefícios definidos 



dos trabalhadores estaduais, municipais e de algumas empresas, e metade do peso da 

segurança social. Contudo, uma parte importante da riqueza correspondia a ativos financeiros 

acumulados ao longo da vida das famílias (29%) e dos investimentos imobiliários 

correspondentes na maioria dos casos a habitação própria (15%), que também poderão estar 

associados à reforma. As projeções de Poterba et al. (2007) mostram que em 2020 apenas as 

contas 401(k) já seriam 2,7 vezes superiores aos planos definidos (eram 0,28 em 2000), e em 

2040 entre 4 a 6 vezes superior. Supondo que a riqueza das famílias cresce a 1,5% ao ano as 

contas 401(k) passam de 18 para 28% da riqueza total naquele período. A conclusão é que a 

componente das contas individuais e por conseguinte da capitalização passará a ser a 

dominante na constituição da riqueza dos pensionistas com finalidade estrita de reforma.18  É 

de notar que contas individuais constituíam apenas 14% da pensão do primeiro décimo, 

enquanto que eram metade para o escalão mais elevado.    

As contas 4001(k) é uma conta poupança-reforma com contribuição definida19 e com impostos 

diferidos, criadas em 1980 permitem a um trabalhador, muitas vezes com comparticipação 

proporcional da empresa, investir parte do seu rendimento, que é deduzido à base fiscal. A 

dedução pode ir até 52,000 USD por ano, incluindo a contribuição da empresa, ou 17,500 USD 

para o empregado.20 Os juros destas contas não têm qualquer imposto, o que em termos 

acumulados representa um benefício substancial. O trabalhador pode começar a retirar 

dinheiro da conta depois dos 60 anos, e sobre estes recebimentos paga o imposto de 

rendimento normal. A não ser em casos excecionais a retirada de dinheiro antes daquela data 

tem uma penalização fiscal de 10%.  Existem outras modalidades que incentivam a poupança 

individual para a velhice cobrindo os trabalhadores por conta própria, pequenos empresários e 

trabalhadores temporários.  

Mas não são só os incentivos fiscais que justificam esta forte expansão da componente privada 

de capitalização. A outra razão fundamental é que a contribuição para o sistema obrigatório da 

segurança social é apenas de 12% (10% desde 2012) dos salários e as taxas dos restantes 

impostos também são baixas em comparação com os países europeus. Finalmente, outra 

razão é o elevado desenvolvimento do mercado de capitais dos EUA aliado à sofisticação 

financeira da população. 

 

Pensões e capital humano 

Uma das maiores deficiências do atual regime de pensões é a penalização das pensões dos 

trabalhadores qualificados. Existe hoje uma penalização quadrupla destas pensões. Primeiro, 

os coeficientes para o seu cálculo desfavorecem as pensões em que a progressão na carreira é 
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 Oitava coluna do Quadro 3. 
19

 Assim chamada por estar contemplada na secção 401(k) do Código Fiscal. Outras secções estendem 
este benefício a trabalhadores do sector público, instituições não lucrativas e a empregados por conta 
própria (keoghs). Também existem contas-pensão que podem ser abertas individualmente. Todas têm 
tratamento fiscal semelhante, embora a 401(k) tenha limites de dedução mais elevados. 
20

 Valores para 2014. Para o trabalhador médio que ganhe 65,000 USD estes limites significam que pode 
investir até 27% do seu rendimento, e caso seja acompanhado pari-passo pelo empregador representa 
uma taxa de poupança de cerca de 42%. 



mais rápida. Segundo, o cálculo da contribuição incide sobre a totalidade do rendimento do 

trabalhador, sem plafonamento, pelo que a partir de um certo montante o trabalhador está a 

contribuir sem receber nada em retorno. Por estas razões, a taxa de substituição das pensões 

dos trabalhadores qualificados é bastante baixa se fizermos uma comparação internacional. 

Terceiro, os recentes cortes de pensões foram mais acentuados para pensões mais altas. 

Quarto, os impostos sobre pensões, como a CES, é 400% mais elevada para as pensões mais 

altas em relação às mais baixas. Estão todas as medidas em claro conflito com a acumulação 

de capital humano. E estas medidas foram todas tomadas num sistema fiscal que é já 

progressivo, com elevadas taxas a começar a baixos níveis de rendimento por padrões 

internacionais. 

A maior contribuição e menor benefício para os trabalhadores qualificados contribuem para 

uma maior emigração destas pessoas detentoras de maior capital humano: o chamado “brain 

drain” que está a afetar seriamente o potencial de crescimento da economia portuguesa. Este 

é um fenómeno pouco documentado entre nós devido à ausência de estatísticas oficiais sobre 

emigração. Segundo o Observatório da Emigração a crise económica provocou um 

recrudescimento da emigração só observável entre nós nos anos 1960 a 1970, quando do 

conflito colonial. Entre 2010 e 2014 terão saído de Portugal cerca de 400 mil pessoas, cerca de 

4% do total da população residente (Figura 5).21 Mas ainda mais preocupante é que o número 

de emigrantes na diáspora com formação superior duplicou de 78 para 145 mil pessoas entre 

2000 e 2010,22 o que demonstra a gravidade da situação. 

Figura 5 

Fluxo emigratório (2007-2013) 

 

Fonte: Observatório Emigração, Relatório de 2014 e estimações do autor. 
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 Portugal é o país da UE com maior taxa de emigração, medida pelo stock de emigrantes versus 
população residente, não considerando pequenas ilhas. 
22

 Observatório Emigração, Relatório de 2014, pagina 226. 
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Pensões e distorções no mercado do trabalho 

Devemos referir duas outras limitações do atual regime. Não deve haver qualquer restrição a 

um pensionista trabalhar, pois contribui para a ineficiência do mercado de trabalho. Não se 

entende a restrição imposta no OE de 2013 que o trabalhador não possa compensar uma 

pensão mais reduzida com anos adicionais de trabalho – esta é uma séria distorção do 

mercado e trabalho, cuja eliminação é preconizada em todas as propostas internacionais de 

boas práticas. Também o regime ideal deve ter uma idade mínima para eligibilidade e outra 

idade a partir do qual o pensionista passa a ter acesso a uma pensão completa, mas deve 

deixar-se à escolha do trabalhador e da empresa quando este se reforma. Isto sobretudo 

quando a esperança de vida nestas idades tem tido um progresso notável, devido aos 

progressos na ciência e aos nossos evoluídos sistemas de saúde. 

Custos do trabalho e competitividade da economia 

É essencial restabelecer o crescimento económico a taxas entre os 2 a 3% ao ano não só por 

causa da sustentabilidade da dívida pública e privada, como para inverter a descapitalização 

humana e aumentar a sustentabilidade da segurança social. Mas para alcançar este patamar, 

ainda que modesto, é necessário aumentar a competitividade da economia. E para aumentar a 

competitividade, num contexto de uma união monetária, só pelo desagravamento dos custos 

fiscais sobre o trabalho, para além das reformas estruturais em curso para reduzir os restantes 

custos de “doing business”. 

Portugal é o país da UE com mais elevadas contribuições para a segurança social, o que afeta 

gravemente a competitividade da economia e contribui para uma elevada taxa de desemprego 

estrutural. 

Figura 6 

Custos Unitários do Trabalho 
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Fonte: Ameco.  

Legenda: Custos nominais, índice 2005=100, relativamente a 37 países industriais. 

 

Mesmo com o programa de ajustamento de 2010 a 2014 a descida dos custos unitários do 

trabalho foi reduzida: inferior a 10 pp (Figura 6). O que contribuiu significativamente para a 

redução do défice externo foi o aumento dos impostos e corte no crédito que reduziram 

drasticamente a procura interna. Contudo, é dos manuais universitários, que os efeitos de 

corte da procura são mais recessivos e têm um maior efeito cíclico que alterações nos preços 

relativos, efeito que é conseguido pela redução dos custos do trabalho.    

 

Impacto macroeconómico das reformas 

Em conclusão, a reforma do sistema de pensões deve ter em conta três efeitos 

macroeconómicos importantes na nossa economia: (i) Promover a competitividade da 

economia portuguesa – taxar o consumo (IVA) em detrimento dos impostos sobre o trabalho, 

sobretudo os pagos pelas empresas. Este é um verdadeiro subsídio à criação e manutenção de 

emprego necessário para reduzir o elevado desemprego estrutural na economia portuguesa;23 

(ii) Promover a poupança e desenvolvimento do mercado de capitais para restabelecer os 

equilíbrios da economia portuguesa e contribuir para a sustentabilidade da dívida; e (iii) 

Promover o desenvolvimento do capital humano, fixação dos jovens com maiores talentos e 

de elevados níveis educacionais no país, bem como atração de “cérebros” para o país. Hoje a 

competitividade das nações não se mede apenas por salários mas sobretudo pela capacidade 

de formar, reter e desenvolver o seu capital humano. Existe hoje uma fixação dos principais 

partidos por reduzir os impostos sobre os lucros para atrair investimento externo estrangeiro. 

Qualquer investimento direto estrangeiro é feito não apenas em equipamentos e edifícios, 

mas mais importante, para utilização de trabalho e capital humano. A competitividade tem 

que ser entendida de uma forma mais vasta, incluindo estes fatores. 

 

 

Economia política: urgente colmatar o défice democrático e restabelecer 

a credibilidade do regime de pensões 

 

É essencial restabelecer o contrato social e a credibilidade do sistema de pensões, fortemente 

comprometido com as medidas de cortes de despesa visando especificamente o sistema de 

pensões tomadas durante o Programa de Ajustamento. Estes cortes, acompanhados de 
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 Não deixa de ser irónico que foram a Alemanha e a França que tomaram recentemente estas 
medidas, apesar da crise do euro. Na última década foram sobretudo os países da Europa de Leste que 
tomaram esta medida como forma de aumentarem a sua competitividade.  



impostos que visavam também especificamente os pensionistas, visavam apenas a redução do 

défice orçamental, sem ter em conta a quebra de credibilidade e do contrato social implícito 

num regime de segurança social. Se fossem medidas transversais a toda a economia e 

enquadradas num programa estruturado de redução do défice seria mais compreensível. Mas 

medidas específicas dirigidas ao sistema de pensões – que é apenas uma componente das 

transferências sociais – só devem corresponder a medidas para aumentar a eficiência, 

equidade ou sustentabilidade do sistema. 

É neste contexto que se entende a decisão do Tribunal Constitucional de Agosto de 2014 que 

não aceitaria mais medidas de corte de benefícios da segurança social se não fossem 

enquadrados numa verdadeira reforma do sistema. 

Só será aceitável para o Tribunal Constitucional uma reforma que seja sustentada pelos 

maiores partidos políticos: PSD, PS e CDS. A única via para a elaboração desta reforma é a 

constituição de uma comissão de peritos – pois estes assuntos são demasiado técnicos para 

serem deixados a amadores – tri-partidária como se fez nos EUA, ou independente como se fez 

recentemente em Espanha. Hoje existem reformas bem sucedidas – por exemplo, a Suécia fez 

a reforma em 1995 e não teve necessidade de a alterar até à data – que nos podem guiar nas 

escolhas mais apropriadas para o país. Não existem sistemas ótimos de segurança social: os 

objetivos da política são múltiplos e específicos a cada país, estamos a trabalhar claramente 

em situações de segundo-ótimo (second best), pelo que a nosso ver as propostas apresentadas 

neste livro merecem a maior consideração. Acima de tudo há necessidade de criar um sistema 

estável, previsível e que ofereça confiança aos cidadãos, respeitando os princípios de 

eficiência, equidade e sustentabilidade. 
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