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Boa tarde, antes de mais nada, os meus agradecimentos ao 

Senhor Professor Eduardo Paz Ferreira pelo convite que me 

dirigiu para estar aqui hoje, e as minhas felicitações por mais 

esta oportuna e importante iniciativa. É para mim uma 

honra poder estar neste painel, junto de oradores tão 

ilustres, o Senhor Ministro do Trabalho e da Segurança 

Social, o Prof. Farinha Rodrigues e o Dr. Paes Antunes, e 

poder dizer umas breves palavras sobre um tema sempre 

tão controvertido e debatido como é o sector da segurança 

social. 

 

Olhando para o OE para 2016,  e como tem sido sobejamente 

mencionado ao longo do dia, ressalta a preocupação de 

assegurar a reposição de rendimentos, mormente em 

relação aos indivíduos e famílias com rendimentos mais 

baixos. Isso fica visível quer na área fiscal, quer também na 

área da segurança social, com o reforço das prestações mais 
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vocacionadas para fazer face às situações de pobreza aguda, 

como são o Rendimento Social de Inserção e o Complemento 

Solidário para Idosos. Trata-se, na verdade, de dar uma 

resposta imediata à deterioração de rendimentos que 

ocorreu nos últimos anos – por causa da crise e dos efeitos 

da austeridade - e que terá provocado, como vimos 

anteriormente (com a apresentação do Prof. Farinha 

Rodrigues), o aumento assinalável da pobreza e bem assim 

das desigualdades sócio-económicas. Trata-se, por outro 

lado, de uma opção política diferente da anterior, esta que 

aparece agora no OE 2016, e que implica utilizar 

preferentemente as chamadas prestações sociais de 

cidadania e nessa medida prestações de caráter 

universalizante, como forma de fazer face à pobreza 

(justamente o RSI e o CSI), em detrimento de medidas que 

podem ser consideradas de natureza assistencialista ou 

minimalista de proteção social, e que haviam sido 

porventura valorizadas na governação anterior, 

nomeadamente pelo reforço da componente da ação social e 

de uma certa dimensão caritativa que essa intervenção 

supõe (o exemplo paradigmático das cantinas e refeições 

sociais asseguradas fundamentalmente pelas IPSS). 

 

Na verdade, parece que vivemos (e reforço este parece) nos 

últimos anos, anos de crise e de austeridade, um período 
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assistémico na área da segurança social. O que é que eu 

quero dizer com período assistémico é que se trata de um 

período marcado pela necessidade de dar respostas 

imediatas para problemas imediatos. Um período marcado 

primeiro por uma fase de cortes orçamentais, justificados 

pela necessidade de cumprir as metas da ‘troika’, uma fase 

onde se fizeram cortes a eito e a direito, atingindo 

indiferenciadamente a população, mesmo os mais pobres ou 

aqueles que poderiam facilmente cair na pobreza; depois, 

agora, uma segunda fase, em que se procura também, ainda 

de forma imediata e cirúrgica, recompor esses mesmos 

rendimentos perdidos e inverter alguns dos efeitos mais 

gravosos resultantes da fase anterior.   

Daqui para a frente, depois deste período algo assistémico e 

incaracterístico, creio que haverá condições para relançar 

alguns debates mais consistentes e aprofundados acerca do 

futuro da segurança social portuguesa, do que pode ser feito 

para resolver esta dificuldade imanente do sistema 

português (e assinalo este imanente) que é a de ser capaz de 

conciliar as exigências de um sistema justo, abrangente e 

suficiente com a garantia da sua sustentabilidade futura. 

Independentemente da linha política dominante, haverá 

algumas questões a refletir que eu gostaria, de forma muito 

telegráfica, enunciar – e cuja formulação é-me sugerida por 

algumas linhas políticas seguidas nos últimos anos: 
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1.ª questão: para que serve a segurança social 

portuguesa? Como é que a segurança social portuguesa deve 

realizar os seus objetivos em face dos recursos financeiros 

de que dispõe e poderá dispor? Deverá ser de forma 

prevalecente um sistema de seguro, deverá ser um sistema 

de garantia de rendimentos ou, em alternativa, um sistema 

de combate à pobreza e/ou de correção de desigualdades? 

A meu ver, a evolução notada nos últimos anos (qualquer 

que seja o partido no poder) parece denotar a erosão da 

dimensão seguradora em diversas prestações sociais – 

incluindo em algumas de natureza contributiva - e o reforço 

de ‘inputs’ solidaristas, de caráter fiscal, como sejam a 

diferenciação positiva e a seletividade. Repare-se que a 

diferenciação positiva é o correlato da progressividade fiscal 

e a seletividade (subordinação a condição de recursos) é o 

correlato do mínimo de existência fiscal. No limite, diversas 

prestações sociais (imediatas) têm feito um caminho que as 

retira mesmo da dimensão previdencial ou seguradora do 

sistema – veja-se o caso do abono de família e das prestações 

na dependência e na deficiência -, tendência que, no futuro, 

pode ser tornada extensível por exemplo para a 

eventualidade ‘parentalidade’,  uma vez que a parentalidade 

é cada vez mais política de promoção de natalidade e de 

apoio à família – ou seja um apelo à responsabilidade e ao 
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concurso financeiro do Estado e a cada vez menos ao esforço 

contributivo pelos próprios beneficiários.  

2.ª questão – sem prejuízo do que antecede, saber e 

verificar se subsistem algumas prestações (ainda dentro das 

imediatas) em que essa dimensão seguradora pode ser 

reforçada, ainda que porventura em sentidos diferentes. No 

caso das prestações no desemprego tout court, põe-se a 

questão de saber se valerá a pena equacionar o reforço da 

lógica contributiva e até quiçá a sua autonomização em 

relação às demais prestações sociais (recuperando o modelo 

antigo, que vigorou entre nós, até 1986, o modelo do fundo 

desemprego). Pergunto isto porque creio que existem, desde 

já, alguns sinais nesse sentido: em primeiro lugar, a criação 

recente, pelo anterior Governo, do Fundo de Compensação 

do Trabalho (FCT), e que visa compensar os trabalhadores 

em caso de cessação do contrato, o qual é já hoje alimentado 

por contribuições das entidades patronais – ora o FCT pode 

ser o embrião desse Fundo mais abrangente que integrasse 

também a própria proteção no desemprego; em segundo 

lugar, a ideia, constante do cenário macroeconómico do PS, 

de fazer incluir os chamados mecanismos ‘clawback’ nas 

contribuições pagas pelas empresas para financiar o 

desemprego, penalizando justamente mais aquelas que mais 

se expõem ao risco,  é uma ideia sobretudo consentânea com 
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a existência de um seguro próprio, de um fundo autónomo, 

destinado precisamente ao desemprego. 

Já no caso da doença, o reforço da lógica seguradora – que 

parece ser desejável (pela própria natureza da 

eventualidade) – pode talvez vir a implicar a criação de um 

grande seguro público de doença. Surge-me esta hipótese 

por causa da evolução que a ADSE tem feito nos últimos 

anos e que é muito curiosa. Ela é já hoje um importante bolo 

financeiro, cujas receitas, alcance pessoal e material têm 

vindo a crescer nos últimos anos e a intenção é a do seu 

reforço. Ora, tal evolução pode permitir pensar se um dia a 

ADSE não terá uma abrangência e condições que lhe 

permitam funcionar não só como instrumento de 

comparticipação de cuidados médicos e afins, mas também 

de atribuição de prestações por incapacidades temporárias 

para o trabalho, resultantes da doença e das doenças 

profissionais. O que aliás seria uma evolução em linha com 

outros países europeus, em que a eventualidade doença 

tanto cobre os cuidados médicos propriamente ditos, como 

as prestações por incapacidade. 

3.ª questão – De facto, a ser assim, autonomizando as 

prestações imediatas, para as entregar ao Orçamento do 

Estado ou a seguros próprios, pouco restaria da taxa 

contributiva global - vulgarmente conhecida como taxa 

social única (TSU). A questão vale por si e é esta: vale a pena 
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manter a TSU? Fala-se muito da TSU (ainda agora com a 

ideia de reduzir a quota paga pelos trabalhadores mais 

pobres ou com a ideia de a agravar as contribuições 

patronais quando optem por contratos a termo, ume medida 

contemplado no Código Contributivo e até hoje não 

regulamentada), mas fala-se  sobretudo enquanto 

instrumento de política económica, social ou laboral. Mas a 

minha questão é outra: não deveremos criar uma taxa 

própria para financiar as prestações diferidas (pelo menos 

na área das pensões de velhice), pois que quando se tanto 

fala do problema da sustentabilidade da segurança social, 

sabemos que é exatamente da sustentabilidade do sistema 

de pensões que estamos a falar. Repare-se que manter ou 

não o modelo da TSU depende muito do tipo de segurança 

social que queremos e dos objetivos primaciais que lhe 

queremos entregar (como dissemos antes, objetivos de 

garantia de rendimentos ou objetivos de justiça social, de 

natureza redistributiva).  

O que importa assinalar, em traços gerais, é que o atual 

modelo da TSU comporta vantagens e desvantagens. Quanto 

às vantagens, chamo a atenção para essa que há pouco 

referi: o de poder ser utilizado como instrumento de 

promoção de finalidades não seguradoras e que até podem 

ser extrafiscais, como sejam objetivos de política de 

rendimentos ou de política laboral. Além disso, o modelo é 
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mais suscetível também de ser utilizado para  a prossecução 

de objetivos redistributivos. Além disso, o modelo da TSU é 

especialmente adequado a uma gestão em repartição 

(repartição em todas todas as eventualidades sociais), e é 

adequado sobretudo em contextos de razoável crescimento 

económico. Nesse caso, a gestão interna da TSU permite 

assegurar, em cada momento, as compensações devidas 

entre o agravamento do custo de umas eventualidades e a 

redução do custo de outras. A TSU permite, nessas 

circunstâncias, o alisamento de ganhos e custos técnicos. No 

entanto, sabemos que o modelo conhece algumas 

desvantagens, sobretudo em contextos negativos como o 

que temos estado a viver. Em contextos de fraco crescimento 

económico e de desemprego, o modelo da TSU não funciona 

tão bem. Especialmente as pensões - que constituem sem 

dúvida a sua principal fatia - perdem sobremaneira por 

estarem associadas à eventualidade desemprego. Herdam e 

são contaminadas pelo agravamento implícito do custo 

técnico do desemprego.  Daí que a ‘separação de águas’ entre 

pensões e as demais prestações pudesse favorecer: i) Uma 

análise mais rigorosa do impacto financeiro das pensões no 

longo prazo; ii) Uma melhor perceção da respetiva taxa de 

equilíbrio (esforço contributivo exigido em face do respetivo 

custo técnico); iii) Uma definição mais adaptada das medidas 

de reforma necessárias, de natureza paramétrica ou 
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sistémica. E acima de tudo, essa segregação permitiria 

‘limpar’ o sistema de pensões da contaminação dos efeitos 

do desemprego  que hoje se fazem sentir de duas formas, 

uma inevitável, outra dispensável: inevitável, porque o 

sistema de pensões é tributário, na cobrança de receita e na 

realização de despesa, do estado da economia (logo dos 

níveis de emprego e de desemprego); dispensável, porque, 

como a TSU é única e não é de ajustamento flexível 

(precisamente porque a desagregação não é atuarial), então 

o financiamento das pensões está, a todo o momento, a 

‘herdar’ e a ser contaminado pelos efeitos do desemprego. 

4.ª questão - e com ela termino – que caminho de 

reforma justamente na área das pensões de velhice? Já 

foram anunciadas algumas medidas pontuais pelo atual 

Governo, como novas regras em matéria de antecipação da 

idade de reforma, mas há outras questões decisivas: 

admitindo que o sistema continuará a ser 

fundamentalmente  financiado em repartição, pergunta-se 

se iremos derivar de um modelo de benefício definido, para 

um modelo de contribuição definida? Irão avançar as contas 

nocionais, de que tanto se fala, inspiradas no famoso modelo 

sueco, ou algo parecido? Em caso afirmativo: (i) que regras 

aplicar às pensões que já estão em atribuição, regras de 

atualização em linha com a evolução da economia ou da 

esperança média de vida (estendendo pois o alcance do fator 
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de sustentabilidade); (ii) e que regras aplicar às pensões em 

formação, mormente quanto à revalorização da base de 

cálculo, de revalorização das remunerações de referência – 

indexar também cada vez mais essa revalorização à evolução 

do PIB, e menos do IPC e menos ainda dos salários? Etc., etc. 

 

Com a enunciação destas questões, que me parece que 

vão ser trazidas, mais cedo ou mais tarde, para o debate 

público e político (entre outras), gostaria novamente de 

agradecer a oportunidade que me foi dada para finalizar este 

painel e todo o conjunto de análises que hoje aqui teve lugar, 

sobre as grandes linhas orçamentais que com certeza irão 

influenciar, muito, a vida de todos nós, nos próximos 

tempos.  

 

Muito obrigada pela vossa atenção! 


