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O sistema de segurança social é um elemento central na construção 
de um Estado Social. Portugal dispõe de um sistema público de se-
gurança social que se desenvolveu muito mais tarde que o de outros 
países europeus. A partir de 1974 assumiu-se o princípio de solida-
riedade entre gerações e foi consagrado na Constituição o direito de 
todos à segurança social. Desde então, o sistema desenvolveu-se de 
forma significativa, representando, atualmente, uma parcela signifi-
cativa da despesa pública portuguesa.

Ainda assim, o certo é que Portugal se apresenta como um dos paí-
ses da OCDE com a distribuição mais desigual do rendimento e em 
que persistem níveis de pobreza, inclusive daqueles que estão inse-
ridos no mercado de trabalho, não compagináveis com os padrões 
europeus.  

Fica claro, pois, que a questão que se coloca não é a de se temos 
de reformar o sistema de segurança social. A questão que se coloca 
é a de como poderemos reformar o sistema, de forma a que sejam 
assegurados níveis de proteção adequados (quer para os riscos so-
ciais mais clássicos, quer para os novos riscos sociais) e, simultane-
amente, que seja possível promover uma demografia “saudável” e 
um crescimento económico sustentável.

Uma vez que a reforma do sistema de segurança social não pode 
ser concretizada por decreto, mas sim a partir de uma reflexão pro-
funda, discutida do ponto de visto técnico e político e consensuali-
zada sempre que possível, pretende-se com o presente livro lançar 
algumas pistas para esse debate, o qual, por dever moral para com 
as gerações mais novas, não pode ser mais adiado, sob pena de, 
se nada fizermos (e pelas piores razões), nada termos para discutir 
no futuro.
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I.  
Introdução

Em Portugal, a proteção social esteve, durante todo o século XIX e 
início do século XX, na dependência de iniciativas da sociedade civil, em 
particular das ações das Associações de Socorros Mútuos (i.e., Associações 
Mutualistas).

Só após a implantação da República a proteção social pública em 
Portugal começa a ganhar dimensão, alimentada em grande medida pelas 
alterações profundas que se registaram ao nível da organização interna-
cional do trabalho1. 

Com a revolução de 1974 observa-se um crescimento exponencial do 
sistema de segurança social português, traduzido num aumento significa-
tivo das despesas com proteção social no total da despesa pública nacional.

Na realidade, durante este período, a cobertura dos riscos sociais em 
Portugal ultrapassou largamente os requisitos mínimos impostos pela 
Organização Internacional de Trabalho2 ou pelo Código Europeu de 
Segurança Social. 

1. A primeira iniciativa legislativa com vista à criação de um sistema de segurança social que 
abrangesse o universo dos trabalhadores portugueses numa lógica de seguros sociais obriga-
tórios ocorreu em 1919, ainda que a sua efetiva operacionalização não se tenha concretizado.

2. Convenção n.º 102 da OIT, relativa à norma mínima da segurança social (concluída 
em 28 de junho de 1952, ratificada pela Resolução da Assembleia da República n.º 31/92, 
em 30 de junho de 1992).
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Ainda assim, o peso crescente das despesas sociais no PIB e as recorrentes 
dificuldade financeiras do sistema, associadas à incapacidade de se reduzir 
de forma significativa e consistente os níveis de pobreza em Portugal, a par 
de uma progressiva “desertificação” da estrutura demográfica, num quadro 
de persistente crescimento económico anémico, permitem concluir que o 
atual modelo em que se baseia o sistema de segurança social se encontra 
esgotado, sendo essencial refletir sobre o desenho de um sistema de se-
gurança social flexível e eficiente e que, respondendo às necessidades dos 
que contribuíram (e contribuem para o sistema), bem como daqueles que 
mais precisam, seja, simultaneamente, “amigo” do crescimento económico 
e financeiramente sustentável.

Partindo-se deste contexto, e porque é importante conhecer o passado 
para compreender o presente e preparar o futuro, procura-se com o pre-
sente livro analisar os principais acontecimentos de um século da história 
da segurança social pública em Portugal, identificando ainda os principais 
desafios que se colocam ao sistema de segurança social nas próximas dé-
cadas, procurando, na medida do possível, identificar potenciais soluções 
para os constrangimentos identificados3.   

Assim, na análise à evolução histórica da proteção social em Portugal, 
identificaram-se quatro grandes períodos históricos. Numa primeira 
fase, que se inicia no século XIX e tem o seu auge no final da Monarquia, 
salienta-se o papel da sociedade civil, em particular das mutualidades, na 
construção de esquemas de proteção social (ainda que o seu alcance fosse 
limitado, quer em termos geográficos, quer em termos de número de mem-
bros). Uma segunda fase, que se inicia com a implantação da República e 
termina com o nascimento do Estado Novo, carateriza-se pelas primeiras 
tentativas de construção, por parte do Estado, de um sistema de proteção 
baseados nos denominados seguros sociais. Uma terceira fase corresponde 

3. Existe um património valioso de contributos feitos ao longo dos últimos 20 anos, alguns 
de carácter premonitório, que importa revisitar. Destaca-se, a este propósito, o denominado 
Livro Branco da Segurança Social, elaborado em 1998 por iniciativa do Governo de então, 
e que apresenta um diagnóstico prospetivo muito preciso do sistema de segurança social 
português no horizonte temporal de uma geração.   
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à criação efetiva da Previdência Social em Portugal, e tem como base funda-
dora a Constituição de 1933 e legislação subsequente. Por fim, a fase iniciada 
com a revolução de abril e que corresponde à consolidação do sistema, o 
qual, sem perder a sua base bismarckiana de seguro social, apresenta-se hoje, 
inquestionavelmente, como exemplo de um modelo beveridgiano.         

No que respeita ao presente, procura-se identificar e caracterizar os prin-
cipais aspetos da arquitetura do sistema de segurança social, nomeadamente 
no que respeita à natureza dos diversos sistemas, fontes de financiamento, 
administração, bem como a articulação entre os seus diversos participan-
tes. Procedeu-se ainda a uma análise dos principais números relativos ao 
sistema de segurança social (incluindo nesta análise os relativos à Caixa 
Geral de Aposentações), tendo-se observado um progressivo aumento das 
despesas com prestações sociais, associado a um crescendo da importância 
das transferências do Orçamento de Estado como garante do equilíbrio 
global do sistema.

Analisam-se ainda as principais limitações do atual sistema, as quais 
resultam de diversos fatores. Em primeiro lugar, o sistema apresenta-se 
extremamente complexo e apoiado numa inadequada estrutura organiza-
tiva, resultado das diversas alterações legislativas, bem como da dificuldade 
em assegurar a indispensável articulação entre organismos responsáveis 
pela sua gestão. Em segundo lugar, o sistema gera iniquidades quando 
para situações iguais atribui prestações distintas, ou quando exceciona 
determinados grupos das regras gerais, ou quando ainda atribui a cidadãos 
com rendimentos elevados “prestações sociais destinadas a prevenir e er-
radicar situações de pobreza e de exclusão”. Em terceiro lugar, resultado 
da complexidade legal do sistema, dificuldade no cruzamento de dados 
entre departamentos da administração pública e morosidade no sistema de 
justiça, a atribuição de prestações sociais apresenta-se difícil de controlar, 
conduzindo a níveis significativos de pagamentos indevidos. Por fim, o 
sistema de segurança social apresenta uma arquitetura financeira inade-
quada que se traduz num crescente peso do Orçamento de Estado no seu 
financiamento, situação esta agravada por uma perspetiva pouco otimista 
sobre as condições económicas, sociais e demográficas que suportam um 
sistema como é o português.
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Em face das limitações anteriores, analisa-se o futuro (?) do sistema 
de segurança social, tendo por base a nova realidade emergente ao nível 
económico, social e demográfico. Assim, e tendo por base um quadro de-
mográfico adverso e uma economia extremamente endividada que teima 
em crescer modestamente, com um mercado de trabalho numa mudança 
acelerada, resultado de uma disrupção tecnológica iminente e em que os 
novos riscos sociais são evidentes, o atual modelo de segurança social parece 
não resistir, colocando, assim, na agenda a necessidade de adotar modelos 
alternativos, os quais, para além de não terem uma “natureza milagrosa”, 
poderão não ser aceites pelos cidadãos portugueses, que parecem ter uma 
perspetiva enviesada sobre o atual modelo em vigor.

Partindo deste contexto, identificam-se os princípios gerais para a 
construção de um novo modelo de segurança social. 

Em primeiro lugar, importa simplificar o sistema, reduzindo o número 
de prestações sociais existentes através da criação de um número limitado 
de prestações sociais mais abrangentes e que permitam evitar sobreposições 
e redundâncias, com a necessária simplificação do quadro legal subjacente. 
Sendo que esta(s) nova(s) prestação(ões) a criar devem ser capaz(es) de 
cobrir os novos riscos sociais emergentes.

Em segundo lugar, é fundamental reorganizar e modernizar a estru-
tura que suporta o funcionamento do sistema, através, nomeadamente, 
da fusão e extinção de institutos públicos, bem como da dinamização de 
um planeamento integrado das atividades e da reengenharia de processos, 
assentes numa estrutura informática robusta, segura e eficiente. A “trans-
formação digital” do sistema, em sentido alargado, pressupõe a criação de 
uma nova “experiência” de relacionamento entre a segurança social e os 
cidadãos, que permita que a mesma possa ocorrer a “qualquer hora e em 
qualquer lugar”.  

Por outro lado, é essencial desenvolver os mecanismos técnicos e legais 
de controlo das prestações atribuídas, reforçando a comunicação com os 
beneficiários, num quadro de reforço da educação cívica em matérias de 
segurança social, bem como com os outros stakeholders, assegurando assim 
uma adequada avaliação do sistema e das respetivas políticas públicas.  
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Importa ainda reforçar progressivamente a sustentabilidade e equidade 
do sistema, alinhando, sempre que possível, os benefícios com o esforço 
contributivo realizado, diversificando as fontes de financiamento e sujei-
tando a condição de recurso todas as prestações e financiamentos atribuídos 
que não assentem no esforço contributivo dos beneficiários. 

Por fim, e numa perspetiva transversal, a promoção dos mecanismos 
voluntários de poupança e a sua generalização é elemento essencial para o 
reforço dos níveis de proteção social num quadro de liberdade de escolha 
dos cidadãos.

Tendo por base os princípios gerais referidos, apresenta-se, na sua 
forma genérica, uma proposta de modelo de segurança social que, não 
sendo isento de críticas, terá cumprido a sua missão se servir para reabrir 
a discussão em torno do futuro da segurança social.     

Para finalizar, gostaria apenas de recordar aquilo que escrevi em 2013 
no meu livro Segurança Social: Situação Atual e Perspetivas de Reforma. 
Nessa altura, afirmei que era essencial “iniciar definitivamente, e com o 
envolvimento da sociedade civil, uma discussão séria sobre o modelo de 
segurança social que pretendemos ter, sob pena de, se não o fizermos, 
não teremos nada para discutir daqui a 10 anos. E pelas piores razões!”.

Infelizmente, seis anos depois, as “lutas ideológicas” e alguma demago-
gia, continuam a sobrepor-se a uma realidade inexorável, impedindo uma 
discussão séria sobre um tema que a todos diz respeito e contribuindo, 
desta forma, para que o dia em que nada teremos para discutir esteja cada 
vez mais próximo.
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II. 
Passado

O sistema de proteção social português, ainda que relativamente recente 
quando comparado com o de outros estados europeus, teve as suas raízes em 
movimentos com origens comuns. Com efeito, se, durante todo o século 
XIX e início do século XX, o papel dos movimentos que emanavam da 
sociedade civil, nomeadamente o mutualista, teve relevância absoluta na 
proteção social, com a implantação da república, e inspirados no modelo 
bismarckiano, bem como nas orientações da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a “figura” do seguro social passa a assumir protago-
nismo, primeiro, numa perspetiva “teórica”, com o desenvolvimento de 
um pacote legislativo ambicioso em 1919 (que nunca foi efetivamente 
implementado) e, mais tarde, já com uma implementação prática efetiva, 
com a aprovação do Estatuto do Trabalho Nacional (1933) e da Lei das 
Instituições de Previdência Social (1935).

É na realidade com o Estado Novo que, segundo alguns autores, se 
iniciou a construção efetiva do Estado-providência em Portugal, o qual, 
durante cerca de 40 anos, se foi desenvolvendo partindo de uma base de 
natureza puramente bismarckiana para, já no final dos anos 60 e princípios 
dos anos 70, assumir algumas características beveridgianas, dando corpo 
à propalada “primavera marcelista”, sendo apenas com a revolução de 
1974 que se efetiva a criação de um sistema verdadeiramente universal, 
de inspiração beveridgiana, que, enfim, permitiu dar cumprimento a um 
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conjunto de normas internacionais4, passando a colocar Portugal entre 
os países que, do ponto de vista relativo, apresenta um nível de proteção 
social interessante. 

Com efeito, de acordo com Pereirinha e Carolo (2009), “as caracte-
rísticas do Estado-providência em Portugal, tal como ele se configura 
atualmente, são o resultado da influência de factores que actuaram em 
três etapas que marcaram o seu desenvolvimento”. 

Para estes autores, a primeira etapa materializou-se com “a criação da 
previdência social em 1935 e as várias reformas de riscos sociais clássicos 
(principalmente a substituição de rendimento em caso de velhice, invalidez 
e sobrevivência) numa lógica de seguro social e de solidariedade intra-pro-
fissional, de base corporativa de garantia de benefícios sociais associados ao 
mundo do trabalho”, tendo a segunda etapa ocorrido “após a Revolução 
de 25 de abril de 1974, em que a restauração do regime democrático se 
traduziu na consolidação dos direitos de cidadania, consagrando direitos 
civis e políticos e alargando e aprofundando os direitos sociais, originando 
o carácter universal de alguns deles, de onde resultou um aumento das 
despesas sociais públicas, obrigando a um reforço da solidariedade fiscal 
para a sua realização”. Por fim, uma terceira etapa, de consolidação plena 
do sistema, iniciada em janeiro de 1986, com a adesão de Portugal à CEE/
UE, e que se traduziu numa europeização do Estado-providência português 
(Pereirinha e Nunes, 2006).

4. De entre o normativo internacional de referência que ficou largamente garantido pelo 
sistema de segurança social português, destaca-se o seguinte: a) Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, adotada pela ONU, em 1948, e aprovada para ratificação pela Lei 
n.º 65/78, de 13 de outubro; b) Convenção n.º 102 da OIT, adotada em 1952 e aprovada 
para ratificação pelo Decreto-Lei n. 94/81, de 22 de julho; e c) Código Europeu de Segu-
rança Social e seu Protocolo, adotado em 1964 pelo Conselho da Europa e aprovado para 
ratificação pelo Decreto-Lei n.º 35/83, de 13 de maio.
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10 de Fevereiro de 1890).

1891
Regulamentação do funcionamento das Associações de Socorros Mútuos (De-
creto de 28 de Fevereiro 1891).

1916 Criação do Ministério do Trabalho (Lei n.º 494, de 16 de Março de 1916).

1919
Criação do seguro social obrigatório de doença (Decreto-Lei n.º 5636, de 10 
de Maio de 1919).

1919
Criação do seguro social obrigatório nos desastres de trabalho (Decreto-Lei n.º 
5637, de 10 de Maio de 1919).

1919
Criação do seguro social obrigatório na invalidez, velhice e sobrevivência 
(Decreto-Lei n.º 5638, de 10 de Maio de 1919).

1919
Criação de Bolsas Sociais de Trabalho (Decreto-Lei n.º 5639, de 10 de Maio 
de 1919).

1919
Criação do Instituto de Seguros Sociais Obrigatórios e da Previdência Social 
(Decreto-Lei n.º 5640, de 10 de Maio de 1919).

1925
Extinção do Ministério do Trabalho (Decreto-Lei n.º 11267, de 25 de Novem-
bro de 1925).

1929
Criação da Caixa Geral de Aposentações (Decreto-Lei n.º 16697, de 27 de 
Março de 1929).
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Data Acontecimento

1931
Novo regime jurídico das Associações de Socorros Mútuos (Decreto n.º 19281, 
de 29 de Janeiro de 1931).   

1932
Nova Regulamentação do funcionamento das Associações de Socorros Mútuos 
(Decreto n.º 20944, de 27 de Fevereiro de 1932).

1933 Aprovação da Constituição. 

1933
Aprovação do Estatuto do Trabalho Nacional (Decreto-Lei n.º 23048, de 23 
de Setembro de 1933).

1933
Extinção do Instituto de Seguros Sociais Obrigatórios e da Previdência Social 
e criação do Instituto Nacional do Trabalho e da Previdência (Decreto-Lei n.º 
23053, de 23 de Setembro de 1933).

1933
Criação das Caixas de Previdência das Casas do Povo (Decreto-Lei n.º 23051, 
de 23 de Setembro de 1933). 

1934
Criação do Montepio dos Servidores do Estado (Decreto-Lei n.º 24046, de 21 
de Junho de 1934).

1935
Aprovada a Lei das Instituições de Previdência Social (Lei n.º 1884, de 16 de 
Março de 1935).

1935
Criação das Caixas Sindicais de Previdência (Decreto-Lei n.º 25935, de 12 de 
Outubro de 1935).

1937 Criação das Casas dos Pescadores (Lei n.º 1953, de 11 de Março de 1937).

1937
Criação das Caixas de Reforma ou de Previdência (Decreto-Lei n.º 28321, de 
27 de Dezembro de 1937).

1942
Criação das Caixas de Abono de Família (Decreto-Lei n.º 32192, de 13 de 
Agosto de 1942).

1944 Estatuto da Assistência Social (Lei n.º 1998, de 15 de Maio de 1944).

1946
Criação da Federação das Instituições de Previdência e dos Serviços Médicos 
Sociais (Decreto-Lei n.º 35611, de 25 de Abril de 1946).

1950
Criação do Ministério das Corporações e Previdência Social (Decreto-Lei n.º 
37909, de 1 de Agosto de 1950).

1961
Proposta de Reforma da Previdência Social (Proposta de Lei n.º 4, de 18 de 
Dezembro de 1961. 

1962
Criação da Caixa Nacional de Seguros de Doença e Acidentes (Decreto n.º 
44307, de 27 de Abril de 1962).
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Anexos

Anexo 1 - Quadro Comparativo da Arquitetura do Sistema 
(Lei de Bases 2002 versus Lei de Base 2007)

Lei de Bases de 2002 Lei de Bases de 2007

Sistema Público  
de Segurança Social

1 - O sistema público 
de segurança social visa 
garantir aos respetivos 
beneficiários, de acordo 
com a legislação aplicável, 
o direito a determinados 
rendimentos traduzidos 
em prestações sociais exi-
gíveis administrativa e 
judicialmente.

2 - O sistema estrutura-se 
com base no princípio da 
solidariedade:

a) No plano nacional, 
através da transferência de 
recursos entre os cidadãos, 
de forma a permitir a 
todos uma efetiva igual-
dade de oportunidades e 
a garantia de rendimentos 
sociais mínimos para os 
mais desfavorecidos;

b) No plano laboral, atra-
vés do funcionamento de 
mecanismos redistributi-
vos no âmbito da proteção 
de base profissional;

c) No plano intergera-
cional, através da com-
binação de métodos de 
financiamento em regime 
de repartição e de capita-
lização.

Subsistema Previdencial

O subsistema previdencial visa ga-
rantir, assente num princípio de 
solidariedade de base profissional, 
prestações pecuniárias substitutivas 
de rendimentos de trabalho, perdido 
em consequência da verificação das 
eventualidades legalmente definidas.

Subsistema de Ação Social

1 - O subsistema de ação social tem 
como objetivos fundamentais a pre-
venção e reparação de situações de 
carência e desigualdade socioeconó-
mica, de dependência, de disfunção, 
exclusão ou vulnerabilidade sociais, 
bem como a integração e promoção 
comunitárias das pessoas e o desenvol-
vimento das respetivas capacidades.

2 - O subsistema de ação social 
assegura ainda especial proteção aos 
grupos mais vulneráveis, nomeada-
mente crianças, jovens, pessoas com 
deficiência e idosos, bem como a 
outras pessoas em situação de carência 
económica ou social.

3 - A ação social deve ainda ser con-
jugada com outras políticas sociais 
públicas, bem como ser articulada 
com a atividade de instituições não 
públicas.

Sistema de Proteção 
Social de Cidadania

1 - O sistema de prote-
ção social de cidadania 
tem por objetivos garan-
tir direitos básicos dos 
cidadãos e a igualdade 
de oportunidades, bem 
como promover o bem-
-estar e a coesão sociais.

2 - Para concretização 
dos objetivos mencio-
nados no número ante-
rior, compete ao sistema 
de proteção social de 
cidadania:

a) A efetivação do direi-
to a mínimos vitais dos 
cidadãos em situação 
de carência económica;

b) A prevenção e a erra-
dicação de situações de 
pobreza e de exclusão;

c) A compensação por 
encargos familiares; e

d) A compensação por 
encargos nos domínios 
da deficiência e da de-
pendência.

Subsistema de Solidariedade

1 - O subsistema de solidariedade 
destina-se a assegurar, com base na 
solidariedade de toda a comunidade, 
direitos essenciais por forma a prevenir 
e a erradicar situações de pobreza e de 
exclusão e a promover o bem-estar e 
a coesão sociais, bem como a garantir 
prestações em situações de comprova-
da necessidade pessoal ou familiar, não 
incluídas no subsistema previdencial.

2 - O subsistema de solidariedade 
abrange também situações de com-
pensação social ou económica em vir-
tude de insuficiências contributivas ou 
prestativas do subsistema previdencial.

Subsistema de Solidariedade

1 - O subsistema de solidariedade 
destina-se a assegurar, com base na 
solidariedade de toda a comunidade, 
direitos essenciais por forma a preve-
nir e a erradicar situações de pobreza 
e de exclusão, bem como a garantir 
prestações em situações de compro-
vada necessidade pessoal ou familiar, 
não incluídas no sistema previdencial.

2 - O subsistema de solidariedade 
pode abranger também, nos termos a 
definir por lei, situações de compen-
sação social ou económica em virtude 
de insuficiências contributivas ou 
prestacionais do sistema previdencial.

Subsistema de Proteção Familiar

O subsistema de proteção familiar visa 
assegurar a compensação de encargos 
familiares acrescidos quando ocorram 
as eventualidades legalmente previstas.

Subsistema de Proteção Familiar

O subsistema de proteção familiar 
visa assegurar a compensação de 
encargos familiares acrescidos quando 
ocorram as eventualidades legalmente 
previstas.
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Anexo 2 - Quadro Comparativo da Arquitetura do Sistema 
(Lei de Bases 2002 versus Lei de Base 2007) (Continuação)

Lei de Bases de 2002 Lei de Bases de 2007

Sistema de Ação Social 

1 - O sistema de ação social tem como objetivos fun-
damentais a prevenção e reparação de situações de 
carência e desigualdade socioeconómica, de dependên-
cia, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, 
bem como a integração e promoção comunitárias das 
pessoas e desenvolvimento das respetivas capacidades. 
2 - A ação social destina-se também a assegurar a especial 
proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente 
crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, bem 
como a outras pessoas em situação de carência económica 
ou social, disfunção ou marginalização social, desde que estas 
situações não possam ser superadas através do subsistema 
de solidariedade.

Sistema Previdencial

O sistema previdencial visa garantir, assente no prin-
cípio de solidariedade de base profissional, prestações 
pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho 
perdido em consequência da verificação das eventuali-
dades legalmente definidas.

Sistema Complementar

1 - O sistema complementar compreende regimes 
legais, regimes contratuais e esquemas facultativos. 
2 - Os regimes complementares legais visam a cobertura de even-
tualidades ou a atribuição de prestações em articulação com o 
sistema público de segurança social nos casos previstos na lei. 
3 - Os regimes complementares contratuais visam a 
atribuição de prestações complementares do subsistema 
previdencial na parte não coberta por este, designada-
mente incidindo sobre a parte das remunerações em 
relação às quais a lei determina que não há incidência de 
contribuições obrigatórias, bem como a proteção face a 
eventualidades não cobertas pelo subsistema previdencial. 
4 - Os esquemas complementares facultativos visam o refor-
ço da autoproteção voluntária dos respetivos interessados. 
5 - Os regimes complementares podem ser de iniciativa do 
Estado, das empresas, das associações sindicais, patronais 
e profissionais.

Sistema Complementar

1 - O sistema complementar compreende um regime 
público de capitalização e regimes complementares 
de iniciativa coletiva e de iniciativa individual. 
2 - Os regimes complementares são reconhecidos 
como instrumentos significativos de proteção e de 
solidariedade social, concretizada na partilha das 
responsabilidades sociais, devendo o seu desenvolvi-
mento ser estimulado pelo Estado através de incentivos 
considerados adequados.
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Glossário

Conceito Significado

Acréscimo Vitalício  
de Pensão

Montante pago uma vez por ano, aos antigos combatentes que pagaram 
contribuições à segurança social para que lhes fosse contado, para 
efeitos de pensões, o tempo de serviço militar bonificado.

Beneficiário Titular do direito à segurança social.

Carreira Contributiva
Período de registo de remunerações mensalmente declaradas em face 
da atividade exercida ou de situações equivalentes definidas por lei (pe-
ríodos de doença, maternidade, assistência família, desemprego, etc.).

Complemento Especial 
de Pensão

Complemento pago uma vez por ano aos antigos combatentes que 
recebam uma pensão rural ou uma pensão social. 
O valor do complemento é calculado em função do tempo de serviço 
militar e do tempo de serviço bonificado (que tenha sido prestado em 
condições de dificuldade ou perigo).

Complemento de Pensão 
por Cônjuge a Cargo

Apoio mensal pago aos pensionistas de velhice e invalidez do regime 
geral, com pensão iniciada antes de 01/01/1994, cujo cônjuge (marido 
ou mulher) tenha rendimentos iguais ou inferiores a € 36,80 por mês 
(em 2012).

Complemento por 
Dependência

Apoio mensal pago aos pensionistas que se encontram numa situação 
de dependência e que precisam da ajuda de outrem para satisfazer as 
necessidades básicas da vida quotidiana (higiene pessoal, alimentar-se 
ou deslocar-se sozinhos).

Complemento Social Complemento que se atribui quando o valor da pensão estatutária não 
atinge o valor mínimo legalmente exigido.

Conglobação Soma do número de dias, em anos sem densidade contributiva, até 
completar o mínimo de 120 dias necessários para garantir um ano civil.

Convolação
Mudança da natureza da pensão de invalidez para pensão de velhice 
no mês seguinte àquele em que o pensionista completa a idade legal 
de velhice.

Dependência Económica Dependência assente no direito judicial a alimentos.
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Conceito Significado

Densidade Contributiva Número mínimo de dias (120) de registo de remunerações necessários 
para garantir a contagem de um ano civil.

Factor 
de Sustentabilidade

Elemento de adequação do sistema de pensões às modificações de ori-
gem demográfica. Resulta da relação entre a esperança média de vida 
aos 65 anos em 2006, e aquela que vier a verificar-se no ano anterior 
ao do requerimento de pensão.

IAS Indexante de Apoio Social.

Incapacidade 
permanente

Situação de incapacidade física, sensorial ou mental, permanente para 
o trabalho e onde se presume que não existirá recuperação em 3 anos.

Invalidez Absoluta

Considera-se em situação de invalidez absoluta, o beneficiário que, 
em consequência de incapacidade permanente e definitiva para toda e 
qualquer profissão ou trabalho e não apresente capacidades de ganho 
remanescente, nem se presuma que venha a recuperar até aos 65 anos 
de idade, a capacidade de auferir quaisquer meios de subsistência.

Invalidez Relativa

Considera-se em situação de invalidez relativa, o beneficiário que, 
em consequência de incapacidade permanente, não possa auferir na 
sua profissão mais de um terço da remuneração correspondente ao 
seu exercício normal, e se presumir que o mesmo não recuperará nos 
3 anos subsequentes a capacidade de auferir no desempenho da sua 
profissão mais de 50% da retribuição correspondente.

Pensão de Direito 
Derivado

Pensão cuja titularidade assenta no estatuto jurídico de outrem, com 
o qual o interessado tem uma certa relação de dependência.

Pensão de Direito 
Próprio

Pensão cuja titularidade assenta na qualidade de beneficiário da 
segurança social.

Pensão Estatutária 
Montante a que o beneficiário tem direito, resultante da fórmula 
de cálculo que contempla o número de anos com contribuições e a 
remuneração de referência.

Pensão Unificada
Pensão única, calculada com base na totalização dos períodos contri-
butivos existentes no Regime Geral de Segurança Social e no Regime 
de Função Pública (Caixa Geral de Aposentações).

Período Contributivo
Tempo durante o qual foram registadas remunerações e/ou pagas 
contribuições ou o tempo correspondente às situações de equivalência 
à entrada de contribuições definidas na lei.

Prazo de Garantia Período mínimo de registo de remunerações ou equivalente, exigido 
por lei, necessário para aceder à pensão.

Registo de remunerações

Há registo de remunerações na Segurança Social quando são declaradas 
remunerações (salários). Poderá também haver registo de remunerações 
por equivalência à entrada de contribuições nas situações de subsídio 
de desemprego ou doença.

Seguro Social Voluntário 
(SSV)

Regime que abrange os maiores de 18 anos, aptos para o trabalho, não 
abrangidos por sistemas de protecção social obrigatórios.

Sistema Complementar
O sistema complementar compreende o regime público de capitaliza-
ção e regimes complementares de iniciativa individual (cfr. art.º 81.º 
da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro).
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O sistema de segurança social é um elemento central na construção 
de um Estado Social. Portugal dispõe de um sistema público de se-
gurança social que se desenvolveu muito mais tarde que o de outros 
países europeus. A partir de 1974 assumiu-se o princípio de solida-
riedade entre gerações e foi consagrado na Constituição o direito de 
todos à segurança social. Desde então, o sistema desenvolveu-se de 
forma significativa, representando, atualmente, uma parcela signifi-
cativa da despesa pública portuguesa.

Ainda assim, o certo é que Portugal se apresenta como um dos paí-
ses da OCDE com a distribuição mais desigual do rendimento e em 
que persistem níveis de pobreza, inclusive daqueles que estão inse-
ridos no mercado de trabalho, não compagináveis com os padrões 
europeus.  

Fica claro, pois, que a questão que se coloca não é a de se temos 
de reformar o sistema de segurança social. A questão que se coloca 
é a de como poderemos reformar o sistema, de forma a que sejam 
assegurados níveis de proteção adequados (quer para os riscos so-
ciais mais clássicos, quer para os novos riscos sociais) e, simultane-
amente, que seja possível promover uma demografia “saudável” e 
um crescimento económico sustentável.

Uma vez que a reforma do sistema de segurança social não pode 
ser concretizada por decreto, mas sim a partir de uma reflexão pro-
funda, discutida do ponto de visto técnico e político e consensuali-
zada sempre que possível, pretende-se com o presente livro lançar 
algumas pistas para esse debate, o qual, por dever moral para com 
as gerações mais novas, não pode ser mais adiado, sob pena de, 
se nada fizermos (e pelas piores razões), nada termos para discutir 
no futuro.
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