
  Tiragem: 26347

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 64220694 29-04-2016

Podemos evitar 
cinco mil mortes 
por ano apenas 
a comer melhor 
Demografia. Um milhão de portugueses têm mais de 75 anos, mas 
a grande maioria não está bem protegida contra risco de invalidez 
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"O Seguro de Vida na Vida Real" foi o tema da conferência organizada 
ontem por DN, J1‘1, TSF, Dinheiro Vivo e Real Vida Seguros no Museu 

do Oriente, Lisboa. Amanhã, no suplemento Dinheiro Vivo, publicamos 
quatro páginas com todos os detalhes e fotografias do evento que agora 
se resume. A próxima conferência será no Porto, no dia 12 de outubro 

 

 

O Seguro de Vida na Vida Real Especial 

 

  

CARLA AGUIAR e SOFIA CAÇÃO 

A comunidade científica estima 
que 25% das mortes são evitáveis. 
No caso português, tal significa 
que podem poupar-se cerca de 
cinco mil vidas por ano, tendo em 
conta os 105 mil óbitos que se re-
gistam anualmente, assegura o di-
retor-geral da Saúde, Francisco 
George. Segundo aquele responsá-
vel, um dos principais problemas 
de saúde que enfrentamos en-
quanto povo é que "nós não sabe-
mos comer" e "ingerimos sal a 
mais", apelando por isso a um es-
forço massivo na educação. E dá 
exemplos bem elucidativos, expli-
cando que 50% das causas de mor-
te estão associadas a este proble-
ma: 19% derivam de maus hábitos 
alimentares, 17% de hipertensão 
arterial e 13% de excesso de peso. 

"Consumimos mais de dez gra-
mas de sal por dia, quando o máxi-
mo admissivel são cinco gramas, o 
que significa que se reduzirmos em 
cinco gramas o consumo do sal, te-
ríamos as nossas companhias se-
guradoras felizes", observou Fran-
cisco George, num registo humo-
rístico, falando para uma plateia de 
seguradores e especialistas em se-
gurança social na conferência 
"O seguro de vida na vida real-A in-
validez e a reforma", promovida 
pela Real Vida Seguros. 

Num cenário de crescente lon-
gevidade, Portugal tem hoje cerca 
de um milhão de pessoas com 75 e 
mais anos e, destas, 200 mil já con-
tam mais de 85 anos, situação que 
acarreta difíceis desafios tanto ao 
sistema de segurança social como 
às seguradoras, que têm de acorrer 
a indemnizações por invalidez. Os 
progressos na longevidade são de 
tal maneira expressivos que, como 
lembrou Francisco George, já se  

considera que quem não festeja os 
70 anos morre prematuramente. 
Mas coisa diferente é a qualidade 
de vida após essa idade, com eleva-
das taxas de invalidez, em virtude 
de doenças várias. 

E, como observa o presidente da 
Associação Portuguesa de Segura-
doras, "em Portugal o sistema pú-
blico de segurança social tem um 
nível de cobertura muito débil para 
a invalidez". Pedro SeixasVale con-
sidera que "há um esforço grande a 
fazer para sensibilizar as pessoas 
para esta realidade", lembrando 
que "há produtos no mercado com 
graus de cobertura muito satisfató-
rios para vários elementos de um 
agregado familiar por um preço da 
ordem dos 60/70 euros mensais, o 

Falta de filhos 
aumenta a desproteção 

contra a doença 
e a invalidez 

que equivale ao preço de um jantar 
de família". Na sua opinião, tal com-
pensa largamente o risco da ocor-
rência de um acidente ou doença, 
que o Estado só cobre no caso de 
um grau de invalidez superior a 
66% e, mesmo assim, com valores 
muito baixos, dependentes dos 
anos de contribuições. 

Opinião idêntica manifestou 
Agustín Henche Rey, presidente da 
companhia de resseguro Munich 
RE, para Espanha e Portugal, para 
quem "a invalidez é urna cobertura 
cada vez mais necessária". E justifi-
cou com uma série de dados esta-
tísticos que apontam para uma al-
teração nos perfis sociais, com um 
número cada vez maior de pessoas 
solteiras ou casais sem filhos, que  

representarão já metade dos agre-
gados e que , por isso, tenderão a ter 
menor proteção e amparo no mo-
mento da velhice ou da doença. 
Outro indicador que pode estar a 
marcar uma tendência- a que a cri-
se económica não é alheia- é o fac-
to de este grupo sem filhos ter cres-
cido quase 5% nos últimos cinco 
anos, o que é considerado como 
uma "evolução estrondosa". 

Nos últimos anos, os seguros por 
morte e invalidez têm registado um 
crescimento da ordem dos 5% a 
10% ao ano, muito por influência 
da obrigatoriedade associada aos 
empréstimos para habitação, disse 
o presidente da APS, à margem da 
conferência, que dedicou o primei-
ro painel ao tema da Invalidez, Se-
guros de Vida e Sistema de Saúde. 

Já na componente dos planos 
poupança reforma (PPR), "nos úl-
timos dois anos não tem havido ex-
pansão". Ainda assim, os portugue-
ses têm 15 mil milhões de euros in-
vestidos em PPR, "que continuam 
a ser os produtos financeiros com 
a maior rendibilidade de longo pra-
zo, da ordem dos 3,5% nos últimos 
nove anos", assegura aquele res-
ponsável. 

Mas, por vários fatores, a taxa de 
poupança dos portugueses conti-
nua a decrescer e situa-se abaixo 
de países com níveis de rendimen-
to semelhantes, o que traz dificul-
dades acrescidas aos portugueses 
na hora de enfrentar a idade de re-
forma. 

Para isso mesmo alertou o presi-
dente da Real Seguros, Gonçalo Pe-
reira Coutinho, acrescentando que 
"as taxas de poupança estão a de-
crescer há 20 anos, muito por efeito 
do endividamento das famílias". 
Por isso mesmo, Gonçalo Pereira 
Coutinho apelou a "uma ação con-
certada de vários operadores para 
aconselhara população a planear a  

sua reforma e fazer face a situações 
imprevistas". E defendeu que da 
parte das empresas surjam solu-
ções atrativas de poupança a longo 
prazo e do lado do Estado existam 
estímulos a esse investimento. 

Miopia face ao futuro 
Nem tudo depende, no entanto, do 
mercado. A professora do ISEG, Te-
tesa Garcia, mostrou-se apreensiva 
quanto à capacidade dos portu-
gueses para pensar a longo prazo: 
"Existe a chamada miopia do indi-
víduo, que não consegue fazer um  

plano para a sua reforma. Isto acon-
tece muito pela clara falta de infor-
mação ou iliteracia financeira." 

Para aquela economista, "as pes-
soas necessitam de incentivos à 
poupança e a criação de novos pro-
dutos de poupança que vão ao en-
contro às suas motivações quando 
decidem adiar os planos para a re-
forma". 

Numa altura em que existem 
dois milhões de pensionistas a re-
ceber em média cinco mil euros por 
ano, Teresa Garcia sublinhou a im-
portância de um regime de finan- 
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1. O diretor-geral da Saúde, Francisco George, o presidente da APS, 
Pedro Seixas Vale, e Agustín Rey, presidente da Munlch RE 
2.A presidente da APRE, Maria do Rosário Gama, a professora do ISEG, 
Teresa Garcia, e o ex-ministro da Solidariedade e Segurança Social, 
Pedro Mota Soares 3. O ministroVieira da Silva encerrou a conferência 
no Museu do Oriente 

ciamento repartido. "É necessário 
expandir a educação financeira e 
tomar transparentes as caracterís-
ticas dos produtos de captação de 
poupança. Por outro lado, o dese-
nho do sistema de pensões deve ter 
em consideração o interesse e obje-
tivos da sociedade como um todo." 

Numa perspetiva mais marcada, 
a presidente da Associação de Pen-
sionistas e Reformados, Maria do 
Rosário Gama, não consegue con-
ceber um futuro sem um sistema 
público na atribuição de pensões e 
conhece bem as suas limitações: 
"O direito às pensões está a ser 
ameaçado com as pressões das po-
líticas da União Europeia" e com 
imposições na política macroeco-
nómica, que funcionam como um 

15 000 
milhões de euros 
estão aplicados pelos portugueses 
em planos de poupança reforma. Mas 
nos últimos dois anos o valor estag-
nou, fruto de baixa taxa de poupança.  

colete de forças." Para Maria do Ro-
sário Gama o facto de "os contri-
buintes também não conseguirem 
saber o próprio o valor das pensões 
que irão receber é dramático". 'As 
políticas de restrição dos salários le-
vam a que os contribuintes mais le-
sados sejam sempre os mesmos, 
são os que ganham menos. Existe 
um grande contraste e não vemos a 
União Europeia a queixar-se dos 
grandes salários, cortam sempre é 
nos ordenados mínimos." 

Maria Rosário Gama sublinha 
ainda que a qualidade devida me-
lhorou bastante assim como a es-
perança média de vida. "Este país 
não é de velhos é de muitovelhos!", 
diz a presidente salientando desta 
forma a disparidade de números 
entre os que contribuem e os que 
recebem as pensões. 

No segundo painel dedicado à 
Reforma, os PPR e o Sistema de Se-
gurança Social, o ex-ministro Pedro 
Mota Soares frisou a importância 
da existência de "liberdade de esco-
lha nos planos de reforma dos por-
tugueses". "A capacidade de escolha 
não é necessariamente a privatiza- 

ção da Segurança Social, é, tam-
bém, permitir que se possa esco-
lher dentro do próprio Estado." 

Para preservar o próprio modelo 
social europeu, Pedro Mota Soares 
defende que se continuem a fazer 
reformas. Tendo nascido em 1974, 
o ex-ministro conheceu sempre 
um Estado social que era sustentá- 

> O anterior ministro da 
Solidariedade e da Segurança 
Social, Pedro Mota Soares, 
usou previsões da OCDE para 
lembrar que indiciam uma ru-
tura do sistema em 2020, com 
uma quebra de 283 milhões de 
euros no saldo estrutural. Esta 
é uma razão para que defenda 
uma discussão sobre uma al-
teração ao atual modelo, "jus-
tamente para salvar o Estado 
social" "O pior inimigo do 
Estado social é um Estado fali-
do, por isso é que esta não deve  

vel, mas hoje, a realidade mudou: 
"Temos de olhar para o que quere-
mos deixar para o futuro. Existe um 
problema. O sistema como está vai 
precisar de alterações. Mas é im-
portante perceber quais são as al-
ternativas de financiamento da Se-
gurança Social de modo a garantir 
esta continuidade." 

ser uma questão ideológica, 
mas pragmática", sublinhou. 
"Queremos ver um bocadinho 
além de hoje e perceber que 
modelo queremos deixar para 
o futuro." Pedro Mota Soares 
lembrou que o problema não é 
conjuntural: "Entre 2012 e 
2016 as transferências 
extraordinárias do Orçamento 
do Estado, só para o sistema 
previdenclal, já ultrapassaram 
os cinco mil milhões de euros. 
E as previsões estão sempre a 
ser superadas", disse. 

Metade do novo 
desemprego 
vem do fim de 
contratos a prazo 

TENDÊNCIA Ministro Vieira 
da Silva acusa empresas de 
usarem quebra de contratos 
como técnica de gestão 
de recursos humanos 

"Mais de metade dos novos pedi-
dos de subsídio de desemprego de-
vem-se a situações de quebra de 
contratos de curto prazo, e não ne-
cessariamente de setores em crise", 
revelou ontem o ministro do Tra-
balho, Solidariedade e Segurança 
Social. Vieira da Silva acrescentou 
que aquela situação está a revelar-
-se uma fórmula de "gestão de re-
cursos humanos das empresas", 
deixando antever um foco particu-
lar no combate governamental aos 
falsos recibos verdes. 

Sem se comprometer com novas 
reformas no sistema de Segurança 
Social—até porque "é necessária al-
guma estabilidade e previsibilida-
de" —, embora admitindo dificulda-
des, o ministro centrou-se noutra 
abordagem. "Temos mais de 1,5 
milhões de pessoas em idade ativa 
fora do mercado de trabalho, entre 
desempregados e desencorajados", 
disse, para acrescentar que "basta-
ria que uma pequena percentagem 
daquele grupo regressasse ao mer-
cado de trabalho para mexer no 
curto e médio prazo nos parâme-
tros que estão a pressionar o siste-
ma". "O nosso esforço tem de ir por 
aí, em vez de desenvolver aventu-
ras", numa crítica implícita aos de-
fensores dos sistemas de capitali-
zação complementares. 

Justificando a sua posição, Vieira 
da Silva defendeu que "os custos de 
transição do atual sistema de repar-
tição para um sistema de capitali-
zação individual são absolutamen-
te impossíveis de suportar nos dias 
de hoje", pois obrigariam a contrair 
dívida pública, o que está fora de al-
cance. Essa foi, aliás, a razão pela 
qual governos anteriores à crise não 
o aplicaram, apesar de isso constar 
do seu programa, sublinhou. 

Dirigindo-se diretamente à sua 
plateia, o ministro considerou que 
"as soluções complementares ao 
sistema público são desejáveis, o 
Estado deve incentivá-las, mas não 
à custa do sistema de Segurança 
Social". 

O governante revelou ontem a 
intenção de criar, até final de 2018, 
um simulador virtual no siteda Se-
gurança Social para os beneficiários 
calcularem o valor da sua pensão 
futura em função de vários cená-
rios. Também anunciou a reativa-
ção do Indexante de apoios sociais 
para as pensões. c.A. 

PREVISÕES 

Mota Soares admite rutura para 2020 


