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Quem
roubou
a minha
pensão?
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Futuros reformados 
receberão apenas 
uma pequena parte 
do último salário. 
Pressão demográfica 
e situação 
económica deixam 
sistema sob alta 
pressão. E não há 
soluções fáceis 
TEXTOS JOÃO SILVESTRE  
INFOGRAFIAS SOFIA MIGUEL ROSA
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H
á uns anos, Bagão Félix batizava o sistema de 
pensões como um sistema de pray as you go. 
Uma piada do ex-ministro das Finanças e da Se-
gurança Social que ilustra bem a descrença com 
que muitos olham para a questão. A tradução li-
vre poderia ser “reza enquanto vais andando”. 
Trata-se de um trocadilho com a denominação 
inglesa do sistema de repartição — pay as you 
go — que é usado em Portugal e que se baseia 
nas contribuições de quem está a trabalhar para 
pagar aos reformados. É frequente ouvir dizer, 
muitas vezes, até com doses elevadas de indig-
nação, que as pessoas andaram a descontar para 
agora não terem a pensão que lhes foi prome-
tida. Interpretações simplistas à parte, a dura 
realidade é que, com o atual sistema, as futuras 
reformas serão progressivamente menores face 
ao nível salarial dos reformados. Usando a ter-
minologia mais técnica, a taxa de substituição 
da pensão irá diminuir progressivamente até 
30,7% em 2060, pelas contas da Comissão Eu-
ropeia no seu relatório “Ageing Report” de 2015.

O que significa que, em média, quem se re-
formar nessa altura terá uma pensão que é ape-
nas 30,7% do último salário. Num mês recebem 
1000 euros, por exemplo, e no mês seguinte já 
só ganham 300 euros (ver infografia com vári-
os níveis salariais e diversos anos de aposenta-
ção na pág. 40). Considerações fiscais à parte, 
que as haverá naturalmente já que diferentes 
rendimentos têm tratamentos diversos, será 
sempre uma queda significativa. Atualmente, 
a taxa de substituição é de 57,5% (dados refe-
rentes a 2013).

Não é, por isso, difícil de perceber quem vai 
pagar a fatura de um sistema que, apesar de al-
guns amortecedores, gerará desequilíbrios nas 
próximas décadas. Os reformados futuros, prin-
cipalmente aqueles que estão agora no início da 
sua vida de trabalho ou ainda não entraram se-
quer no mercado, serão os mais afetados se nada 
for alterado. “Não se está a ver o impacto das 
novas regras de cálculo da pensão”, avisa Teresa 
Garcia, professora do Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão (ISEG). E deixa o alerta:“Alguns 
reformados cairão na indigência.”

A grande dificuldade está em repartir o es-
forço de tentar reequilibrar o sistema e financiar 
os défices que se vão começar a gerar no futu-
ro. A última análise de sustentabilidade publi-
cada no Orçamento do Estado para 2015, que é 
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2013 2060

COMPARAÇÃO ENTRE AS CONTRIBUIÇÕES E A DESPESA COM AS PENSÕES
Em percentagem do PIB. Entre 2013 e 2060

VARIAÇÃO NAS CONTRIBUIÇÕES (%) PAÍS VARIAÇÃO DA DESPESA (%)
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incluída anualmente como anexo do documen-
to que desenha a política económica do Gover-
no, aponta para um défice médio anual do siste-
ma previdencial (onde estão as pensões) a ron-
dar 1% do PIB. A almofada que existe para lidar 
com o problema é o Fundo de Estabilização Fi-
nanceira da Segurança Social (FEFSS), que não 
só tem uma carteira a rondar 13 mil milhões de 
euros, que apenas paga um ano de pensões da 
Segurança Social, como ainda tem “risco polí-
tico”, segundo refere Teresa Garcia.

“Fecha-se o sistema e recomeça-se um novo 
que recupere parte do antigo”, recomenda Car-
los Pereira da Silva, professor do ISEG e respon-
sável pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento 
do Ministério da Solidariedade, Emprego e Se-
gurança Social (MSESS), que publicou recente-
mente o relatório “Avaliação Atuarial do Sistema 
Previdencial”. Há anos que Pereira da Silva de-
fende a mudança do sistema que evite que sejam 
os reformados futuros a ‘pagar’ sozinhos. Teresa 
Garcia considera que o “sistema é sustentável se 
for bem gerido”, usando por exemplo excedentes 
em fases boas para poupar para períodos de défi-
ce, e que o “sistema de repartição é que mutuali-
za melhor os riscos de pobreza ou velhice”. Isso 
implica, no entanto, que haja “vontade política”.

Nos anos da troika, houve várias medidas 
para cortar as pensões em pagamento que es-
barraram no Tribunal Constitucional, desde 
suspensão de subsídios a cortes nos valores pa-
gos. O argumento do Governo era que, com es-
tas medidas, estava a contribuir para repartir o 
esforço, embora na verdade os cortes atuais não 
foram nem podem ser transferidos para o futuro 
e serviram apenas para ajudar a reduzir o défice 
orçamental — e do sistema de segurança social 
— nos anos de aperto de cinto.

Questões de justiça relativa, promessas 
quebradas ou confiança não respeitada à par-
te, a verdade nua e crua é que o dinheiro des-
contado ao longo de anos pelo trabalhador não 
existe. Foi gasto quase no momento imediato 
em que entrou nos cofres do Estado.

A DITADURA DA DEMOGRAFIA... E DO PIB
Os sistemas de repartição estão limitados às 
receitas cobradas em cada ano para pagar as 
pensões. Quando havia vários trabalhadores no 
ativo por cada reformado era fácil manter o sis-
tema equilibrado. Até porque, em períodos de 
prosperidade, há uma tendência para os salári-
os aumentarem, o que ajuda a engordar a base 
contributiva. Só que isso foram outros tempos. 
A demografia mudou e a economia também 
não cresce ao mesmo ritmo. Noutros países, o 
período de ouro dos sistemas de pensões foram 
os anos após a II Guerra Mundial, com o cha-
mado baby boom. Portugal chegou mais tarde, 
já na década de 70, mas ainda assim beneficiou 
de condições demográficas favoráveis e de uma 
economia que crescia a taxas que hoje parecem 
apenas uma miragem.

Só para se ter uma ideia, o PIB cresceu anu-
almente, em média, 4,1% nos anos 50, 6,9% en-
tre 1960 e 1973 e 2,5% nos 20 anos que se segui-
ram ao 25 de abril. A partir da entrada no euro, 
em 1999, a média caiu para menos de 1% ao ano, 
e as perspetivas para os próximos anos não são 
muito animadoras. Nos cenários de longo prazo, 

A despesa  
com pensões 
vai diminuir  
até 2060 em 
percentagem  
do PIB. Só que 
as contribuições 
também 

A preocupação com a sustentabilidade do siste-
ma de pensões vive, para já, de projeções futuras. 
Houve, é certo, défices no sistema nos últimos 
anos, em grande parte devido à situação eco-
nómica, mas quando se fala em sustentabilidade 
está a pensar-se no futuro. O sistema de pensões 
não é independente da economia e da realidade 
demográfica. As projeções da Comissão Europeia 
até 2060 têm subjacentes uma série de variáveis 
que podem não evoluir da forma prevista. Qual-
quer desvio tem impacto nas contas das pensões. 
E também no PIB, que é o denominador do rácio. 
Uma economia com elevadas taxas de crescimen-
to e emprego não tem, à partida, problemas de 
sustentabilidade nas pensões. Como sublinha, ali-
ás, Teresa Garcia, do ISEG, que fala em problema 
de sustentabilidade da economia. O relatório da 
Comissão decompõe a evolução dos gastos com 
pensões em diferentes parcelas, cuja evolução 
pode afetar, para o bem ou para o mal, o compor-
tamento do sistema nas próximas décadas:
Rácio de dependência: mede o rácio entre a po-
pulação com mais de 65 anos (os reformados) e as 
pessoas entre 20 e 64 anos (os ativos) e, quanto 
maior for, maior a pressão sobre a despesa com 
pensões; vai agravar-se com o envelhecimento da 
população nos próximos anos.
Rácio de cobertura: percentagem das pessoas 
com mais de 65 anos que recebe pensão; valores 
mais elevados deste rácio implicam maiores níveis 
de despesa.
Rácio de benefício: relação entre a pensão média 
e o salário médio; maiores níveis mais elevados 
estão associados a maior despesa com pensões e 
são fator de pressão sobre o sistema.
Taxa de emprego: percentagem da população 
entre os 20 e os 64 anos a trabalhar; em sistemas 
de pay as you go, como o português, maio-
res taxas de emprego são importantes para a 
sustentabilidade.
Intensidade laboral: rácio entre o número de pes-
soas a trabalhar dos 20 aos 64 anos e o número de 
horas trabalhadas; maiores rácios implicam meno-
res pesos dos gastos com pensões no PIB.
Duração da carreira: mede a relação entre número 
de horas trabalhadas entre os 20 e os 64 anos e os 
20 e os 74 anos; reformas mais tardias têm a dupla 
vantagem de adiarem o início do pagamento de 
pensões e aumentarem as contribuições. / J.S.

O QUE FAZ VARIAR  
A FATURA FUTURA

FONTE: “AVALIAÇÃO ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIAL  
DA SEGURANÇA SOCIAL” — GEP/MSESS 
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De 2013 a 2060. Em percentagem
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a Comissão Europeia está a trabalhar com um 
crescimento potencial da economia entre 1% 
e 2% até 2035 e com uma taxa de desemprego 
acima de 8% até 2030 e de 7,5% a partir dessa 
altura. As vacas gordas de outros tempos estão 
hoje magras, muito magras.

Um problema que não é, de resto, exclusivo 
de Portugal. O que se pode ver, por exemplo, 
no rácio de suporte do sistema, que indica que 
nessa altura será basicamente um trabalhador 
no ativo por cada pensão paga (ver gráfico na 
pág. 39). E é aqui que está o calcanhar de Aqui-
les das pensões.

Os novos trabalhadores, do Estado ou não, 
vão todos hoje para a Segurança Social, já que a 
Caixa Geral de Aposentações (CGA) foi encerra-
da para novos subscritores. E o sistema previden-
cial vive essencialmente de contribuições. Mais 
concretamente dos descontos feitos por traba-
lhadores e empresas com base na famosa Taxa 
Social Única (TSU), que, no regime normal (há 
exceções), corresponde a 11% do salário base por 
parte do trabalhador e a 23,75% pelas empresas.

Ou seja, tem um total de 34,75%, mas nem 
tudo serve para ‘formar’ as pensões, já que uma 
parte visa cobrir outros riscos como o desem-
prego ou a baixa por problemas de saúde. No 
sistema de segurança social, como um todo, há 
ainda despesas que não estão cobertas por con-
tribuições (o chamado regime não contributivo) 
e há também outras fontes de financiamento 
como o IVA social (um ponto da taxa normal de 
IVA que é transferido, anualmente, para o Or-
çamento da Segurança Social).

Com menos trabalhadores no ativo por cada 
reformado, mesmo com ganhos de produtivida-
de e salários mais elevados em média, é difícil 
manter o sistema equilibrado. E Portugal tem 
já o chamado fator de sustentabilidade, que vai 
ajustando a idade de reforma aos ganhos de es-
perança de vida, de modo a amortecer o efeito 
do envelhecimento. Não é por acaso que, segun-
do as estatísticas da Comissão Europeia, Portu-
gal é um dos países da UE onde a despesa com 
pensões está mais controlada: vai diminuir 0,7 
pontos do PIB até 2060. O problema é que tam-
bém as contribuições irão diminuir e, no final, 

as contas dão sinal negativo. Nessa altura, as 
pensões custarão 13,1% do PIB, ao passo que 
as contribuições serão apenas 9,6%. Há aqui 
um buraco de 3,5% do PIB que representaria, a 
preços de hoje, qualquer coisa como 6000 mi-
lhões de euros.

Este desvio só pode ser compensado por 
maiores receitas — o PS, por exemplo, propõe 
novas fontes de financiamento no seu cenário 
macroeconómico para a legislatura — ou cortes 
na despesa. Mas, como o problema só se coloca 
dentro de algumas décadas, não adianta para já 
começar a cortar. Um eventual corte de 600 mi-
lhões no próximo ano, como defende o Gover-
no no Programa de Estabilidade e Crescimento 
(PEC) sem detalhar como será feito, não chega 
a 2060. Terá efeito no défice do próximo ano, a 
menos que seja colocado no FEFSS, o que ape-
nas acontecerá caso exista excedente. E a ver-
dade é que, nos últimos anos, também a CGA 
tem tido saldos negativos. Este cenário de dese-
quilíbrio futuro tem já a ver com o sistema geral 
(Segurança Social) e a CGA, mas não com outras 
faturas do sistema além das pensões (como me-
didas de combate à pobreza, por exemplo). E há 
ainda outro custo imediato do envelhecimento 
da população que está relacionado com a saúde 
e que não se inclui nestes cálculos. O ministro 
da Saúde referiu-se recentemente a esta ques-
tão, lembrando que o financiamento deve ser 
discutido e passar por impostos. É outra fatura 
pesada que Portugal e as outras economias eu-
ropeias terão de suportar com o envelhecimento 
e que vai muito além das pensões.

AS COISAS PODEM SER DIFERENTES?
O buraco no sistema foi calculado recentemente 
por Carlos Pereira da Silva. No relatório do GEP, 
previu que a TSU de equilíbrio em 2060 — ou 
seja, a taxa a vigorar para o sistema estar equi-
librado entre contribuições e despesas — terá 
de ser de 46,07%. Um valor que representa um 
salto de quase 10 pontos face à taxa atual. Cla-
ro que se trata de uma referência, já que nem o 
próprio especialista acredita que seja possível. 
“A economia não aguenta uma taxa destas”, 
avisa Pereira da Silva. A alternativa é mexer no 

O regime geral da Segurança Social, que se aplica 
atualmente a todos os novos trabalhadores, prevê a 
reforma ao fim de 40 anos de descontos, com a idade 
de aposentação a variar com a esperança de vida. Atu-
almente, a idade oficial está em 66 anos e, se se confir-
marem as atuais projeções europeias, estará em 68,8 
anos em 2060. Isto resulta da aplicação do chamado 
fator de sustentabilidade, que serve de amortecedor 
ao sistema, impondo mais tempo de carreira, mais 
contribuições e/ou menos pensão para compensar 
os efeitos do envelhecimento. A pensão é calculada 
com base em toda a carreira contributiva para quem 
começou a trabalhar a partir de 2002 e prevê que 
cada ano conte entre 2% e 2,3%, consoante o nível 
de rendimento. Um trabalhador que, por hipótese, 
tivesse o mesmo salário (ajustado à inflação) ao longo 
de toda a vida de trabalho receberia uma pensão entre 
80% e 92% do último salário. Mas, como o normal é 
os salários aumentarem ao longo da vida, a reforma 
tenderá a representar uma parte menor do último 
vencimento. Atualmente, são pouco mais de 50%, 
e em 2060, segundo contas da Comissão Europeia, 
estará em 30,7%. As contribuições para o sistema são 
de 11% sobre o salário, descontados pelo trabalhador, 
e de 23,75%, pagos pela entidade empregadora. Isto 
no regime normal, já que existem algumas exceções e 
também um regime para trabalhadores por conta pró-
pria. Há ainda um regime transitório de consideração 
de toda a carreira para cálculo da pensão para quem 
começou a trabalhar antes de 2002 e de aplicação 
da nova idade de 66 anos para quem está próximo da 
aposentação. A convergência da CGA com o sistema 
geral é igualmente gradual. /J.S.

CÁLCULO DA PENSÃO

PENSÕES FUTURAS VÃO ENCOLHER           
Em euros     

SALÁRIO/MÊS 2013 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

500 287,5 253,5 224 216 194 180,5 195 176 159 153,5
1000 575 507 448 432 388 361 390 352 318 307
1500 862,5 760,5 672 648 582 541,5 585 528 477 460,5

2000 1150 1014 896 864 776 722 780 704 636 614
2500 1437,5 1267,5 1120 1080 970 902,5 975 880 795 767,5
3000 1725 1521 1344 1296 1164 1083 1170 1056 954 921
3500 2012,5 1774,5 1568 1512 1358 1263,5 1365 1232 1113 1074,5
4000 2300 2028 1792 1728 1552 1444 1560 1408 1272 1228
4500 2587,5 2281,5 2016 1944 1746 1624,5 1755 1584 1431 1381,5
5000 2875 2535 2240 2160 1940 1805 1950 1760 1590 1535

TAXA DE SUBSTITUIÇÃO 57,5% 50,7% 44,8% 43,2% 38,8% 36,1% 39% 35,2% 31,8% 30,7%

          
FONTE: COMISSÃO EUROPEIA; EXPRESSO           
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sistema, “como os suecos fizeram nos anos 90 
quando tinham um problema semelhante”.

Mas o futuro não está definido e pode ser 
bastante diferente do que hoje se espera. Como 
aliás acontece quase sempre. O que existem são 
estimativas com base em pressupostos que po-
dem ou não confirmar-se. Por exemplo, o rela-
tório da Comissão Europeia faz aquilo a que se 
chama análise de sensibilidade e que, no fun-
do, serve para estimar como variam as previ-
sões quando se altera algum dos pressupostos.

Na equação dos custos futuros com pensões, 
mais concretamente o peso das pensões no PIB, 
há diversas variáveis que podem ter um efeito 
significativo. Por exemplo, carreiras mais longas, 
maior intensidade laboral (relação entre número 
de trabalhadores e horas trabalhadas) ou maio-
res taxas de emprego ajudam a baixar a fatura. Já 
maiores rácios de dependência dos idosos, maior 
nível de benefício dos pensionistas ou maior taxa 
de cobertura (percentagem de pessoas acima de 
65 anos a receber pensão) agravam os custos. O 
futuro irá depender do que acontecer até lá. Es-
tas variáveis com relação direta nos gastos com 
pensões dependem, por sua vez, de outras liga-
das à demografia e ao andamento da economia.

O problema é que, para já, não se vislumbra 
uma inversão nas tendências demográficas dos 
últimos anos. Portugal perdeu população (até se 
destacou a nível mundial), e a tendência vai con-
tinuar nos próximos tempos. O comportamento 
destes últimos anos tem um misto de efeitos con-
junturais (migrações) e estruturais (natalidade).

Embora haja sempre margem para alterar o 
sistema. A discussão é longa e complexa. As so-
luções propostas vão desde mexidas no sistema 
para o fortalecer — alterando a idade de reforma, 
o valor da pensão ou outras variáveis —, que são 
conhecidas como alterações paramétricas, a no-
vos modelos como a capitalização (os trabalha-
dores descontam para contas que são capitali-
zadas) ou o plafonamento (descontos obrigató-
rios até determinado limite apenas). Há também 
combinações quase infinitas de tudo isto que es-
tão ainda limitadas por questões de défices orça-
mentais, já que uma solução que implica menos 
receita — ou receita dedicada a uma conta indi-
vidual — sai das contas anuais e agrava o défice.

O debate está longe de ser simples. Os sis-
temas de pensões e proteção social servem, em 
primeiro lugar, para gerir riscos da população 
e para acorrer a franjas da sociedade mais des-
protegidas, mas são igualmente um importante 
instrumento de política económica. O seu dese-
nho pode afetar o mercado de trabalho, a taxa 
de poupança ou o funcionamento do sistema 
financeiro. A discussão ainda vai no adro. Até 
2060 falta muito tempo. O problema talvez seja 
esse. Os principais afetados por um sistema que 
vai fazendo desaparecer a pensão com o passar 
do tempo talvez não estejam a dar a devida aten-
ção. Gritar, depois, “quem roubou a minha pen-
são?” pode não servir para nada. E rezar tam-
bém não. b

Quem se 
reformar em 
2060 terá uma 
pensão que é 
apenas 30,7% 
do último 
salário. 
Atualmente,  
a taxa de 
substituição  
é de 57,5% jsilvestre@expresso.impresa.pt
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Quer mesmo 
saber quanto 
é que vai ser 
a sua pensão? 

Temos um simulador para 
si na Revista E. Prepare-se 
porque é natural que fique 
um pouco assustado com o 
que (lhe) está a acontecer R36


