
• Recolocar o sistema de pensões no centro do debate é o objectivo do investigador.

Amílcar Moreira, investigador

«Estamos a sobrestimar
a capacidade de
crescimento do país»
é Portugal tem três milhões de pensionistas, 29% da população residente. No

quadro da Zona Euro, somos um dos cinco países onde a despesa pública com

pensões mais cresceu, traduzindo-se em 14,9% da riqueza produzida.
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Face
ao evidente envelhe-

cimento da população,
a par com uma baixíssi-

ma taxa de natalidade, é

quase inevitável que o Sistema

Previdencial da Segurança Social

comece a registar défices cróni-

cos. Porém, um estudo inédito

sobre o sistema de pensões por-
tuguês torna claro que o paga-
mento das pensões não está em

causa, mas sim o montante que
será necessário alocar, em ter-
mos de transferências do Orça-
mento de Estado (OE), para hon-
rar o compromisso.

Coincidindo com o Dia Mundial

da Segurança Social, entrevis-
támos Amílcar Moreira, inves-

tigador do Instituto de Ciências

Sociais (ICS) da Universidade de

Lisboa, que coordenou o referi-
do estudo, "Sustentabilidade do

sistema de pensões português",

cujas projecções vão até 2070. A

grande questão, que exige debate

e reflexão, é esta: como se irá ga-
rantir a sustentabilidade, a longo

prazo, da previdência social?

0 que torna este estudo inédito?

Por ser o primeiro que alarga o

debate sobre a sustentabilidade

do sistema de pensões à sua com-

ponente social. O valor acrescido

do nosso modelo reside na capa-
cidade de avaliar os efeitos redis-

tributivos do sistema de pensões
em dimensões críticas como a

adequação das futuras pensões,
ou a capacidade das pensões pro-
tegerem os futuros pensionistas
contra quebras abruptas de rendi-
mento ou contra o risco de pobre-
za. A partir de agora deixa de fazer

sentido discutir a sustentabilida-

de do sistema de pensões apenas a

partir da sua vertente financeira. A

ideia surgiu de uma pós -gradua-
ção de Verão que organizei no ICS,

em 2012, para altos dirigentes da

função pública e organizações da

sociedade civil sobre o impacto do

envelhecimento demográfico nas

políticas públicas portuguesas.
Entre as várias pessoas que par-
ticiparam, incluindo algumas da

área da segurança social, come-

çou a falar-se da possibilidade de

desenvolver um modelo que fosse

além dos já existentes, demasiado

focados na componente financei-

ra. Foram necessários quatro anos

para desenvolver o modelo, mui-
to exigente em termos técnicos.

Estamos a falar de mais de 10 mil
linhas de programação.

0 que é que se pode depreender
do trabalho? 0 sistema corre o

risco de falir?

Portugal enfrenta um proces-
so de envelhecimento demo-

gráfico há mais de 20 anos, e as

projecções demográficas e ma-
croeconómicas da Comissão Eu-

ropeia e do Governo português
demonstram que o número de

pensionistas vai aumentar até

2050, decrescendo a partir daí.

Os pressupostos de Bruxelas são

bastante optimistas, e não re-

flectem o desempenho econó-

mico da economia portuguesa
nas últimas duas décadas. Se não

se cumprirem esses pressupos-
tos, o custo do sistema de pen-
sões para o OE deverá aumentar

significativamente para valores

entre os 4% e 5% do PIB, entre

2050 e 2070. Ficou também de-
mostrado com este estudo a im-
portância do Fundo de Estabili-

zação Financeira da Segurança
Social (FEFSS) na promoção da

sustentabilidade financeira do

sistema de pensões. O impacto
dos diferentes cenários de refor-
ma depende, em grande parte,
da sua capacidade de potenciar o

papel do FEFSS em cobrir poten-
ciais défices no sistema. Neste

sentido, estratégias de refor-
ma que privilegiam o aumento
das receitas do sistema serão

as mais eficazes em potenciar o

efeito do FEFSS. Por outro lado,

as estratégias de reforma assen-
tes na redução de futuros bene-
fícios demonstram uma menor

capacidade de potenciar o papel
do FEFSS como estabilizador fi-
nanceiro do sistema. Face a estes

resultados, o estudo recomenda

que se faça uma reflexão séria

sobre a forma como é regulado
o funcionamento do FEFSS, quer
ao nível das receitas que lhe de-
verão ser alocadas, quer ao nível
de como os seus recursos deve-

rão ser utilizados.

Em termos práticos, o que signi-
fica isso?

O que já acontece neste mo-
mento; termos de alocar verbas

do Orçamento de Estado para
as pensões. Isso já é feito para
financiar as pensões da Caixa

Geral de Aposentações (CGA).
O que vai acontecer é que no

período em análise, até 2070,
as necessidades de financiar a

CGA vão começar a diminuir.

Simultaneamente, o número de



pensionistas também irá baixar

gradualmente, à medida que se

vão extinguindo. Consequente -

mente, iremos assistir ao cres-
cimento do défice no pilar da

segurança social. Ou seja, a exi-

gência de transferências do OE

para pagar as pensões vai sem-

pre existir. Mas o pagamento de

pensões nunca estará em risco.

Da mesma forma que estamos a

pagar o saldo negativo da CGA,

o mesmo acontecerá com o sis-
tema de pensões da segurança
social. O que pede reflexão é se,

enquanto sociedade, estamos
confortáveis em alocar fundos

para o sistema de pensões. E se

os cenários macroeconómicos

que sustentam as projecções
fazem sentido. É uma discussão

necessária.

Porquê uma projecção a 50 anos?

Para este exercício tínhamos
duas escolhas. Ou tentávamos

encontrar um cenário macroe-
conómico nosso ou então optar

por um já estabelecido, como é

o caso daquele que é realizado

de três em três anos pela Co-

missão Europeia sobre o cus-
to do envelhecimento demo-

gráfico nas finanças públicas.
Escolhemos suportar o nosso

estudo num cenário macroe-
conómico já estabelecido, até

porque não fazia sentido usar

um cenário temporal diferente

do que o de Bruxelas ou do pró-
prio Governo português para
as suas projecções, que são os

tais 50 anos.

Entremos então na grande

questão: qual a sustentabilida-

de financeira e social do nosso

sistema de pensões?

O cenário de envelhecimento

demográfico, segundo dados

do Eurostat, é que Portugal irá

passar de uma população de 10

milhões em 2020 para apenas
oito milhões em 2070. Mas mais

importante do que a diminuição
da população é a perda de po-
pulação activa. Segundo as pro-
jecções, iremos perder cerca de

37% das pessoas em idade acti-

va, com idades compreendidas
entre os 15 e 65 anos. Isso tra-
duz -se em menos pessoas a tra-
balhar e também menos pessoas
a consumir, e um potencial de

crescimento muito mais baixo
do que o habitual, o que irá obri-

gar-nos a aumentar a produtivi-
dade de forma significativa. Ou-
tra condição é que o incremento
de produtividade se traduza em
aumentos salariais. Ou seja, os

ganhos resultantes do aumen-
to da produtividade têm de se

reflectir nos ganhos salariais

dos portugueses, e isto é pre-
cisamente o inverso do obser-

vado nas últimas duas décadas.

A produtividade decresceu, os

salários não cresceram em linha

com a produtividade. Perante

este cenário macroeconómico,
fazemos uma avaliação do que é

que vai acontecer em termos do

número de pensionistas e tam-
bém de como é que vão evoluir

as contradições.

E o que é que as projecções

sugerem?

Que a despesa até se vai man-
ter relativamente estável em

termos do PIB, embora a des-

pesa em euros a preços corren-
tes suba, obviamente, porque
temos mais pensionistas. Mas

mesmo assim vai ficar abai-

xo das contribuições ao nível

da Segurança Social, o que cria

uma pressão para saldos nega-
tivos, para défices, que deverão

surgir, segundo o nosso estudo,
em 2028. Contudo, seria possí-
vel estender a sustentabilidade
financeira do sistema, evitando
défices crónicos, até 2038, em-
bora em 2039 já começássemos
a ter novos défices. Essa é a ima-

gem que ressai do estudo e que
está em linha com as projec-
ções. Depois, há a componente
da sustentabilidade social, que
medimos em três dimensões:

a adequação das pensões, a ca-

pacidade do sistema de pensões
de proteger as pessoas de uma

queda abrupta de rendimentos

quando passam para a reforma

e a capacidade de proteger os

beneficiados relativamente ao

risco de pobreza.

0 valor médio mensal da pensão
de velhice da Segurança Social é

de 366,53 euros. Acha viável um

pensionista viver com tão pouco?

Não podendo falar em termos

pessoais, uma vez que sou in-

vestigador, e trabalho em equipa,
temos de perceber porque é que o

valor da pensão média é tão bai-

xo. O sistema de pensões é como

uma máquina do tempo e o que
verificamos actualmente é um re-
flexo de um passado de 40 anos.

Significa que, hoje em dia, temos

um conjunto de pessoas, apro-
ximadamente 40%, no sistema

de pensões, que tinha carreiras

com salários muito baixos e, por
conseguinte, recebem pensões

mínimas, abaixo dos 4.00 euros.

Muitas delas por terem carreiras

contributivas muito curtas. É im-

portante também lembrar que até

aos anos 60 era proibido as mu-



lheres participarem no mercado

de trabalho. Estamos a falar de

uma grande massa populacional

que vem ainda desse tempo. Ago-
ra, o que está a acontecer é que, à

medida que essas pessoas vão fa-
lecendo, as pensões mais baixas

saem do sistema. Estamos a as-
sistir gradualmente à entrada de

uma maior proporção de traba-

lhadores altamente qualificados,

como professores, juizes e médi-

cos, com carreiras contributivas

mais longas no universo da CGA,

e também devido às diferentes

práticas salariais entre o sector

público e privado. De novo, mais

uma fonte de pressão sobre o sis-

tema em resultado do aumento do

valor médio das pensões.

E quanto à política de cuidados

aos idosos, não deveria também

ser uma prioridade?

Portugal tem um problema mui-
to sério, não tem uma política
de apoio aos seniores. O Estado

vai ter de mobilizar recursos fi-
nanceiros avultados se decidir

que essa é uma prioridade polí-
tica. A grande questão é: onde é

que queremos gastar o OE? Quais

são as prioridades? À semelhan-

ça do compromisso com o pa-

gamento das pensões, também

deveríamos ter um compromis-
so adicional para financiar uma

política de cuidados aos idosos.

A concretizar-se, irá buscar-

-se essa soma a outras áreas de

políticas públicas ou aumenta -
-se a carga fiscal? Há todo um

conjunto de decisões que têm de

ser tomadas. O sistema de pen-
sões nunca estará em causa, pelo

contrário, nada no estudo sugere
isso. Agora, temos é de ser claros

sobre as escolhas que queremos
fazer para o futuro, não só para
esta geração como para as pró-
ximas, os nossos filhos.



Os programas eleitorais recentes

de alguns partidos têm advogado
veemente o sistema de previdên-
cia social sueco como solução.
Um erro. Pelo contrário, desa-

conselhamos a adopção de um
sistema de pensões semelhante

ao sueco, que envolveria a obri-

gação dos indivíduos consti-
tuírem um plano de poupança
reforma privado, na medida em

que o mesmo implicaria redu-

ções significativas do valor das

futuras pensões. Além disso, se-
ria muito difícil aplicar o modelo

sueco face à nossa realidade. Na

Suécia, há um papel muito im-
portante das chamadas pensões

ocupacionais, planos de pensão

que são oferecidos pelas empre-
sas. Ora, em Portugal não temos

essa tradição. Há todo um ma-
niqueísmo que é impossível de

ignorar quando se fala da apli-

cação deste modelo à nossa rea-
lidade. O aspecto principal desta

questão nem sequer é a privati-
zação do sistema de pensões. O

verdadeiro impacto é a natureza

do mecanismo, que é draconia-

no. Ouço muito esta discussão
sobre o facto de o modelo sue-
co ser alicerçado parcialmente
na privatização, e vejo isso a ser

muito criticado, especialmen-
te por pessoas que não querem



por as suas pensões nas mãos

dos mercados financeiros; uma

preocupação para todos que es-
tiveram atentos à crise de 2008.
O que não encontro é explicação

para o facto de não se reconhecer

que o Fundo Europeu de Estabi-

lização Financeira (FEEF) é um
mecanismo de capitalização que
actua nos mercados como qual-

quer outro fundo de pensões. Ao

apostar num mecanismo como o

FEFSS como esterilizador finan-
ceiro do sistema, estamos a dizer

que esperamos que os mercados

financeiros nos dêem taxas de

retorno que vão assegurar que

pelo menos o FEFSS vá crescendo

e consiga assegurar o pagamento

de pensões. Portanto, é só uma
forma diferente de os mercados

financeiros participarem na ga-
rantia do pagamento de pensões.
Há aí uma forte contradição.

0 estudo deixou de lado várias

variáveis, nomeadamente a nata-
lidade. Contudo, vê alguma forma

de a fomentar?

O modelo que desenvolvemos

está suportado numa amos-
tra representativa da população
e consegue perceber o que irá

acontecer mediante as regras do

sistema. O que não consegue fa-
zer é entender qual o impacto da

natalidade sobre a economia, o

mesmo acontecendo com a imi-
gração ou as receitas alternati-
vas ao sistema. E, saliente-se, o

aumento da natalidade não tem
somente implicações no aumen-
to da população, irá também ter

consequências no desenvolvi-

mento económico do país. Vol-
temos ao conceito do sistema
de pensões como uma máquina
do tempo. Mesmo que fôssemos

bem- sucedidos em aumentar a

taxa de natalidade, isso não iria

ter um impacto significativo so-
bre a sustentabilidade financeira
do sistema. Porque, mesmo que

conseguíssemos aumentar no

imediato os índices, só iríamos

assistir a um impacto daqui a 30

anos, altura em que os jovens co-

meçariam a entrar no mercado

de trabalho. Indo além disso, há

que considerar que um aumento

demográfico representaria ter de

pagar pensões a mais pessoas. A

aposta na natalidade não é uma

solução para a sustentabilidade

do sistema de pensões.

Continuamos sem solução à

vista?

O objectivo do estudo não é apre-
sentar soluções, mas sim suscitar

o debate. Temos de estar prepa-
rados. Na lógica actual, o sistema
vai ser deficitário, mas o proble-
ma não são os saldos negativos,

porque as pensões pagam -se. A

questão é perceber quanto é que

queremos pagar a mais para as-

segurar o pagamento das pen-
sões. E como é que vamos finan-
ciá-10. Esse é o grande busílis.

Face à natureza do sistema, não

há como evadir à questão de que
o rácio entre pessoas no activo

e pensionistas está a diminuir a

um ritmo muito superior ao da

União Europeia. Temos de estar

preparados. Agora, já que sabe-

mos que existem estas pressões
sobre o sistema, temos de pensar
em soluções, em prioridades. Em

que políticas públicas é que va-

mos apostar? Temos de ser claros

sobre o cenário e o tipo de deci-
sões que são tomadas, para daqui
a 20 anos não estarmos num so-
bressalto desnecessário.

É sugerida a criação de um me-
canismo de avaliação da susten-
tabilidade do sistema de pensões

independente.
As actuais projecções institucio-
nais sobre a sustentabilidade fi-
nanceira do sistema de pensões
são muito limitadas. A cada três

anos, a Comissão Europeia or-
ganiza um estudo — o Ageing

Report — sobre o impacto do

envelhecimento demográfico
nas finanças públicas dos Esta-
dos-membros. É com base neste

exercício que, por altura da apro-
vação do Orçamento do Estado, as

autoridades portuguesas publi-
cam estimativas sobre a susten-
tabilidade da segurança social.

Agora, as projecções de Bruxelas

baseiam-se num conjunto de

pressupostos macroeconómicos

que não reflectem adequada-
mente o desempenho económi-

co da economia portuguesa nas

últimas duas décadas. Se não se

cumprirem esses pressupostos, o

custo do sistema de pensões para
o OE deverá aumentar de forma

significativa para valores entre

os 4% e 5% do PIB, entre 2050
e 2070. Neste sentido, o estudo

recomenda a necessidade de o

Estado português criar um me-
canismo de avaliação da susten-

tabilidade do sistema de pensões

que seja independente — quer
nos seus objectivos, quer nos

seus pressupostos metodológi-
cos — do exercício levado a cabo

pela Comissão Europeia. É abso-

lutamente inadiável que Portugal
tenha um exercício de avaliação

que não dependa dos pressupos-
tos apertados da CE, que fazem

sentido no contexto em que são

feitos, mas não para o nosso país.

O que actualmente temos é um



mecanismo de sustentabilidade

que depende de um cenário ma-
croeconómico que nos é imposto

e que não reflecte a natureza da

economia portuguesa.
Para contextualizar, o que refere

o último Ageing Report?

O estudo da Comissão Euro-

peia faz uma análise do impacto

demográfico sobre as finanças

públicas de que cada Estado-
- membro. A metodologia é a

mesma, o cenário macroeconó-

mico e demográfico também,
embora com ajustamentos em

função da alteração do núme-

ro de pensionistas em relação a

anos anteriores. Ora, esse cená-

rio parte de um pressuposto que
é o da integração. Em termos

demográficos, Portugal e todos

os países da União Europeia vão

ficar todos mais parecidos com

os países do Norte da Europa. No

contexto português, isso signi-
fica que apesar de o nosso índice

de fecundidade estar a decrescer

há mais de 30 anos, subitamen-

te iria reverter e começar a subir.

Contudo, nada do que temos ob-

servado nos últimos anos sugere

que isso vá acontecer. Mas esse

não é o pressuposto mais proble-
mático. Os mais duvidosos refe-
rem-se ao crescimento da pro-
dutividade do trabalho e a relação
entre ganhos de produtividade e

ganhos salariais. O que se espera

para o nosso pais nas próximas
décadas, segundo o Eurostat, é

uma perda significativa de po-
pulação e, sobretudo, de pessoas
em idade activa. Numa função de

crescimento normal, o progresso

depende das horas trabalhadas e

do número de pessoas disponí-
veis para trabalhar, tendo ainda

em conta a tecnologia e o capital

disponível. Se tivermos, tal como

esperado, uma queda abrupta do

número de pessoas na economia,
tal significa que o nosso poten-
cial de crescimento tende a de-

crescer. A nossa capacidade para
crescer vai diminuir ao longo
deste período. O que a Comissão

Europeia diz é que tem de haver

taxas de crescimento de produti-
vidade muito altas, na ordem dos

20,4% ao ano. Sabe- se bem que
isto não acontece em Portugal há

muitos anos; as nossas taxas an-
dam em torno dos 0,3% ou 0,4.%.



Como conseguir, então, o aumen-
to da produtividade?

Pois, não se sabe. A questão é

essa. As projecções são feitas

com base em pressupostos de

que Portugal, subitamente, co-

meçará a crescer em produtivi-
dade sem precedentes. E isso traz
outras implicações: Bruxelas faz

outro pressuposto muito im-

portante; todos esses ganhos de

produtividade irão traduzir- se

automaticamente em ganhos

salariais, o que não se verifica,

alias, em nenhuma economia.

Para Portugal conseguir cumprir
o cenário de convergência eco-

nómica, mediante a diminuição

da população, só supondo au-
mentos de produtividade muito

elevados. E isso preocupam-me,
porque poderemos estar a so-
brestimar a capacidade de cres-
cimento do país. E como é que
isso se vai reflectir nos salários,

no valor das contribuições para
o sistema, no valor das futuras

pensões? Na opinião da equipa
de investigadores, o Estado de-

veria fazer um exercício de aná-
lise de previsão da sustentabili-
dade do sistema de pensões que
assumisse outros pressupostos
macroeconómicos.

• 0 estudo "Sustentabilidade do sistema de

pensões português" foi elaborado por uma

equipa de investigadores do Instituto de
Ciências Sociais (ICS) da Universidade de

Lisboa em colaboração com um conjunto de

instituições públicas. Para ficar a saber mais

sobre o sistema de pensões português pode
consultar o site da Fundação Francisco Ma-
nuel dos Santos (FFMS), bastando para isso

aceder a https://sistemadepensoes.pt/.


