
É a demografia e a economia, estúpido

LuísAguiar-Conraria

Daqui a umas décadas,
para cada três pessoas
em idade activa, haverá
dois idosos

cada vez mais difícil discutir com
seriedade em Portugal, havendo
cada vez mais gente que não
distingue a mensagem do

mensageiro. As reacções ao trabalho
Sustentabilidade do sistema de

pensões português, coordenado por
Amílcar Moreira, apresentado na
semana passada, é disso um
exemplo. Amílcar Moreira é

investigador no Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa. Tem obra
científica publicada internacionalmente em
temas relacionados com pensões,
envelhecimento populacional e afins. O

trabalho apresentado na sexta-feira passada
demorou anos a ser feito. É um livro denso e
árido, cheio de simulações matemáticas. Há
mesmo simulações sobre o que aconteceria se

Portugal adoptasse um sistema de Segurança
Social semelhante ao sueco. Os autores
fizeram ainda um resumo não técnico do seu
trabalho com 120 páginas. Já agora,
permitam-me uma crítica supérflua: um
resumo pode ter 10 páginas, ou até 20; um
resumo de 120 páginas é não ter uma noção
apurada do significado de "resumo".

Nem 30 minutos depois de o trabalho ter
sido apresentado, já políticos e redes sociais
estavam em polvorosa para desqualificar o
trabalho. Para não terem de discutir ideias,
chamaram-lhe encomenda da Fundação
Pingo Doce (forma pejorativa de se referirem
à Fundação Francisco Manuel dos Santos)

para entregar o sistema de pensões aos
bancos. Chegou a haver gente que inventou

que o autor do trabalho tinha sido Secretário
de Estado do governo anterior - um crime
de lesa-pátria - para dizer que não valia



nada. Enfim, as reacções foram uma
vergonha.

O que nos disse o estudo de assim tão
ofensivo? Nada que não seja o óbvio: que
com a previsível evolução demográfica e

económica, o sistema de pensões, como o

temos, não é viável a longo prazo. De acordo
com as suas projecções, se não houver
reformas, o Regime Previdencial da

Segurança Social passará a ter défices
crónicos a partir de 2027. E, portanto, tem de
se encontrar uma forma de resolver este

problema. Apesar das reacções
destemperadas que estas projecções
geraram, a verdade é que não constituem

novidade. Como muito bem notou o

jornalista Paulo Ferreira, também o

Orçamento do Estado para 2019 projecta que
o sistema previdencial tenha saldo negativo
em 2030.

Vale a pena perder um pouco de tempo
para perceber o motivo da

insustentabilidade
do sistema. Para
conforto dos meus
leitores de esquerda,
e porque, para
desespero dos
leitores de direita, os

governos de

esquerda já
mostraram saber
fazer contas, cito o

Orçamento do
Estado: "o país
deverá perder, entre
2017 e 2060, cerca
de um terço da sua

população em idade
ativa, passando de

6,4 milhões de

pessoas para 4,6
milhões em 2060."
Ainda por cima, o

número de idosos
deverá aumentar em
800 mil. Como no
nosso sistema de

Segurança Social são

as contribuições dos
trabalhadores activos que pagam as

pensões, é fácil de perceber o problema: há
menos pessoas a pagar e há mais a receber.
Actualmente, por cada três pessoas em
idade activa, há um idoso. Daqui a umas
décadas, para cada três pessoas em idade
activa, haverá dois idosos. Duplica-se o

encargo sobre a população activa. Como o
sistema não está calibrado para este

Inverno demográfico, não é sustentável.
O défice é inevitável? Com certeza que

não. O futuro é imprevisível. Se, de repente,
a economia portuguesa começasse,
finalmente, a crescer a sério, com o
aumento da produtividade e,
eventualmente, da imigração, o sistema

poderia ficar equilibrado ou excedentário. É

também possível que sejamos tão ricos em
lítio que possamos fazer com esse minério o

que a Noruega fez com o petróleo e usar as

receitas dessa exploração para financiar as

pensões por várias décadas. Podemos
sonhar à vontade, claro, mas devemo-nos

preparar para os cenários mais prováveis.
E quais são as soluções que tanta celeuma

geraram? Há três: ou se aumentam as

receitas, ou se baixam as despesas, ou se

combina ambas. Aumentando a idade de

reforma, reduz-se a despesa e aumentam-se
as contribuições. Infelizmente, com o
mercado de trabalho que temos, não parece
muito viável. A idade de reforma teria de
aumentar para 69 anos, mas, regra geral, as

pessoas que nos próximos 25 anos vão

chegar a essa idade têm qualificações
incompatíveis com a nova economia. Mas
pôr isto em cima da mesa, como os autores

puseram, não é nenhum crime nem
nenhuma extravagância, afinal, nos últimos
anos, a idade de reforma já aumentou
bastante. Para baixar a despesa, reduz-se o
valor das pensões. É o que tem vindo a ser
feito: a cada ano que passa, para a mesma
carreira contributiva o valor da pensão
vai-se reduzindo. Portanto, mais uma vez,
não é nenhum crime o que os autores põem
em cima da mesa. Finalmente, há uma
outra solução, já referida por diversas vezes
pelo actual ministro da Solidariedade
Social: diversificar as fontes de receitas, o

que não é mais do que um eufemismo para
aumentar impostos e contribuições.

Fazer deste trabalho uma encomenda
sinistra com o objectivo de entregar as

nossas pensões aos bancos é pura preguiça
mental. Falar no valor recorde que foi

atingido este ano pelo Fundo de

Estabilização Financeira da Segurança
Social, idem: o valor recorde que foi

alcançado este ano, nem dois anos de

pensões paga. É magnífico que aumente,
mas não resolve nenhum problema
estrutural.

Este trabalho não é um projecto político. É

um trabalho académico muito bem feito.
Onde se simulam matematicamente as várias
alternativas possíveis. As limitações dos
modelos matemáticos são claramente

É hoje que
temos de
debater o

assunto.

Quanto mais

tempo passa,
maior o peso da

população
idosa e maior o

seu peso
eleitoral



enunciadas, sendo claro onde se pode
melhorar o modelo no futuro. A principal
limitação é falta de dados ou má qualidade
dos mesmos. Quando o Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social juntar
todos os dados referentes a pensões numa
base única, será possível fazer um trabalho
mais detalhado e preciso.

As escolhas políticas fazem-se com base

em informação e este estudo deu um
contributo extraordinário nesse sentido.
Quem ler o "resumo" ficará a perceber muito
bem o nosso sistema e as encruzilhadas que
temos pela frente. E é hoje que temos de
debater o assunto. Quanto mais tempo
passa, maior o peso da população idosa e

maior o seu peso eleitoral. Se deixarmos a

situação deteriorar-se, poderemos chegar a
uma situação em que a Segurança Social seja
financeiramente insustentável, mas

politicamente irreformável.
Deixei para o futuro uma discussão

sobre as vantagens e desvantagens de

adoptar um sistema em que uma parte
maior dos descontos sejam investidos
em vez de distribuídos. Não o fiz agora
porque não quis contaminar os factos com
a minha opinião.
Professor da Escola de Economia e
Gestão da Universidade do Minho.
Escreve à quarta-feira


