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RESUMO 
 

A reforma do sistema da segurança social em Portugal, como em todo o mundo, é 

actualmente um dos temas de maior urgência a ser tratado pelos governos. 

Indubitavelmente, o debate sobre as reformas é originado pelos sistemáticos e vultosos 

deficits enfrentados pela maioria dos sistemas geridos pelo governo.  

Nas últimas décadas, em especial a partir de meados da década de 80, a crise da 

segurança social coloca em “xeque” o próprio bem Estar Social e questiona se o nível de 

protecção social alcançado pelos países está a prejudicar o crescimento económico mundial, 

dado que se dizia que tinha ultrapassado o nível óptimo. 

Dado os problemas que o sistema de pensões português enfrenta, em Portugal 

levaram-se a cabo uma série de reformas paramétricas sucessivas desde 1993, assim, o 

objectivo deste estudo é analisar precisamente os efeitos, sobre a viabilidade financeira do 

sistema de pensões português, das reformas realizadas no sistema nos últimos anos. Para 

valorizar essa viabilidade, utilizar-se-á a metodologia da taxa Interna de Rentabilidade, 

trabalhando com vários cenários macroeconómicos e salariais. 

 
PALAVRAS CHAVE: Portugal, Aposentação, Pensões, Sistema de Repartição, Segurança 

social, Taxa Interna de Rendimento (TIR).  

 
 
ABSTRACT  
 

The reform of the social security system in Portugal, and throughout the world, is 

currently the subject of greater urgency to be treated by governments.  

Undoubtedly, the debate on reforms is caused by systematic and substantial deficits 

faced by most systems managed by the government.  

In recent decades, especially from the mid-80, the crisis of social security poses a 

"check" the very well Being Social and questions whether the level of social protection achieved 

by the countries is hampering global economic growth, given which said it had exceeded the 

optimal level.  

Given the problems that the Portuguese pension system faces in Portugal led to 

implement a series of successive parametric reforms since 1993, thus, the aim of this study is to 

analyze precisely the effects on the financial viability of the Portuguese pension system, the 

reforms undertaken in the system in recent years. To enhance the viability, it will use the 
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methodology of Internal rate of return, working with various scenarios and macroeconomic 

wage. 

 

KEY WORDS: Portugal, Retirement, Pensions, Pay-as-you-go systems, Social Security, 

Internal rate of return (TIR).  
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INTRODUÇÃO  
 

A intensidade do envelhecimento, os aspectos que envolve, assim como os novos 

desafios e oportunidades que se deparam a uma sociedade cada vez mais constituída por 

pessoas mais velhas, tornam este tema sempre actual exigindo uma análise multidimensional. 

As novas questões ligadas ao envelhecimento realçam a necessidade de substituição do 

modelo de ciclo de vida tradicional, dividido em três fases bastante distintas: educação, 

trabalho e reforma. A questão que envolve o envelhecimento e as pessoas idosas exige uma 

reconceptualização, uma reforma da gestão da idade.  

Com efeito, o envelhecimento da população, no topo e na base, e o aumento da 

esperança média de vida após a reforma contribuíram muito para o agravamento de custos de 

um sistema baseado num "contrato" entre três gerações: a geração activa, que financia as 

pensões da geração aposentada, na esperança de que a futura geração trabalhadora financie 

a sua. Um terceiro elemento pode ainda juntar-se: a cada vez mais tardia entrada no mercado 

de trabalho, com a consequente redução do período de vida activa e da carreira contributiva. 

Em suma, caminha-se para a situação paradoxal em que um número decrescente de activos 

com carreiras contributivas mais curtas se verão obrigados a financiar as pensões mais 

elevadas de um número crescente de reformados, durante períodos mais longos. 

Este fenómeno social é um dos desafios mais importantes do século XXI e obriga à 

reflexão sobre questões com relevância crescente como a idade da reforma, a sustentabilidade 

dos sistemas de segurança social e de saúde e sobre o próprio modelo social vigente. 

Tendo em conta os factos objectivos que demonstram a insustentabilidade financeira a 

longo prazo, para o Estado e para a população activa, dos actuais sistemas de repartição, só 

uma profunda reformulação destes sistemas permitirá que os gastos públicos com pensões 

não venham a tornar-se insuportáveis para o país. Em consequência, não é possível actuar 

eficazmente sobre o sistema sem alterar as pensões, mas as mudanças têm que ser objecto 

da mais cuidadosa ponderação. 

O sistema de pensões em Portugal assenta em três modalidades de protecção social 

principais, são eles: O Sistema de Solidariedade e Segurança Social, que integra todos os 

trabalhadores por conta de outrem do sector privado, bem como os trabalhadores 

independentes; O Sistema de Protecção Social da Função Pública, que integra todos os 

funcionários públicos; e o regime voluntário, que integra os residentes em Portugal que não 

estejam cobertos pelo sistema de segurança social português e os nacionais portugueses que 

residam ou trabalhem no estrangeiro.  

Existe ainda uma outra modalidade, que são os fundos de pensões, dirigidos por 

instituições privadas essencialmente companhias de seguros e empresas de gestão de fundos 

de pensões. 

No âmbito da protecção social das eventualidades de invalidez e velhice, novas 

medidas legislativas foram tomadas, tais como: a definição de novas regras de cálculo para as 

pensões atribuídas nestas eventualidades, a qual surge na sequência da Lei nº 17/2000, de 8 

 3



de Agosto, que prevê que o cálculo destas pensões tenha por base, de modo gradual e 

progressivo, os rendimentos de trabalho, revalorizados, de toda a carreira contributiva. 

Apesar da diferente evolução dos vários regimes, a partir de 2006, começamos a 

visualizar uma convergência entre os sistemas na tentativa de resolução de alguns problemas 

existentes até então, principalmente a nível financeiro. 

Em Outubro de 2006, foi assinado um acordo entre o Governo e os Parceiros Sociais 

para a reforma da Segurança Social., que deu lugar à nova lei de bases da Segurança Social, 

Lei nº 4/07 de 16 de Janeiro, actualmente em vigor e que, pela sua importância para este 

trabalho, será analisada com maior detalhe no ponto seguinte. 

Esta foi talvez das reformas mais importantes para o sistema, em matéria de regras de 

cálculo de pensões. Apesar de produzir resultados significativos apenas a longo prazo, i.e., 

num horizonte de algumas décadas, darão um contributo muito relevante para a 

sustentabilidade das finanças públicas. 

Uma das medidas mais importantes na alteração das regras de cálculo das pensões, 

foi a introdução do factor de sustentabilidade e que tem como objectivo, ajustar o sistema da 

segurança social à problemática do envelhecimento da população. Este é um factor de 

ponderação introduzido no cálculo das novas pensões, e que evoluirá em função da evolução 

da esperança média de vida hoje e à data da reforma. 

Desde a lei de bases de 2000 que não se assistia a uma mudança tão promissora no 

domínio da protecção social. 

O objectivo principal deste estudo, é analisar, os efeitos, sobre a viabilidade financeira 

do sistema de pensões português, das reformas realizadas no sistema nos últimos anos, 

utilizando a metodologia da taxa interna de rentabilidade e trabalhando com vários cenários 

macroeconómicos e salariais. Analisa-se ainda o efeito futuro no valor da TIR com a introdução 

do factor de sustentabilidade nas regras de cálculo das pensões. 
 

I. REFORMAS DO SISTEMA DE PENSÕES PORTUGUÊS 
 

A reforma do sistema da segurança social em Portugal como em todo o mundo é 

actualmente um dos temas de maior urgência a serem tratados pelos governos. 

Indubitavelmente o debate sobre as reformas é originado pelos sistemáticos e vultosos 

deficits enfrentados pela maioria dos sistemas geridos pelo governo.  

Nas últimas décadas, em especial, a partir de meados da década de 80, a crise da 

segurança social, coloca em “xeque” o próprio bem Estar Social e levanta a questão se o nível 

de protecção social alcançado pelos países está a prejudicar o crescimento económico mundial 

dado que se dizia que tinha ultrapassado o nível óptimo. 

Tendo em conta o que foi referido anteriormente há que ter em atenção um conjunto de 

riscos inerentes das características do sistema da Segurança Social em Portugal. 

O aumento da esperança média de vida, um ano por década, vai influenciar o aumento 

do número de pensionistas de ano para ano, bem como o aumento médio dos salários no valor 
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das pensões, o facto das carreiras contributivas dos novos pensionistas (Vinte e Nove anos) 

serem maiores que os pensionistas anteriores (Vinte e Um anos) e a perspectiva do aumento 

das carreiras contributivas para Trinta ou mais anos, leva ao agravamento das despesas com 

as pensões nas próximas décadas, dado que o valor das pensões depende do número de anos 

da careira contributiva. 

Para alem disso, temos o aumento da esperança media de vida acompanhado pela 

diminuição da taxa de natalidade e fecundidade (1,5 filhos por mulher), o que vai diminuir a 

população activa que desconta agravando assim o valor de contribuições para o sistema de 

pensões e prestações sociais. 

Outro risco, é pelo facto do modelo de financiamento ser assente em contribuições do 

trabalho e o facto de já existir níveis de tributação muito elevados, faz com que o possível 

aumento da carga fiscal para as empresas poderia por em risco o modelo de competitividade 

das empresas portuguesas. Bem como esse mesmo aumento da carga fiscal em geral è 

causador de maior ineficiência económica. 

Perante esta realidade, o governo português aplicou algumas medidas para a reforma 

da segurança social com o intuito de reforçar a coerência estrutural do sistema e a sua 

sustentabilidade, na sua tripla dimensão: social, económica e financeira, e que na 

generalidade, são tendencialmente positivas, designadamente, reformulação do cálculo das 

pensões, melhoria do índice de dependência, combate à fraude e evasão e revisão do 

financiamento do sistema. 

 

1. REFORMULAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENSÕES 
 

Entre 1940 e 1970; Portugal passou pelo fenómeno do “baby-boom”, ou seja; uma 

elevada taxa de natalidade que alterou as pirâmides etárias, o que gerou nos anos 

subsequentes um aumento no rácio entre a população economicamente activa e a população 

total e permitiu a construção de sistemas, actualmente deficitários, mas que em termos de 

receitas líquidas das despesas correntes eram inicialmente bastante positivas. Entretanto esta 

geração está neste momento aposentada ou em vias de, ao mesmo tempo que, as taxas de 

crescimento da população economicamente activa caíram drasticamente colocando assim 

alguma pressão no sistema de repartição como é o da Segurança Social. Além disso, a queda 

na taxa de mortalidade, em especial nas faixas etárias mais elevadas, contribuem para 

aumentar essa pressão. 

 

1.1. INTRODUÇÃO DO FACTOR DE SUSTENTABILIDADE 
 

Assim e com o objectivo de ajustar o sistema da segurança social à problemática do 

envelhecimento da população, o governo português introduziu um novo mecanismo a que 

chamou de factor de Sustentabilidade. 
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Este é um factor de ponderação introduzido no cálculo das novas pensões, e que 

evoluirá em função da evolução da esperança média de vida hoje e à data da reforma. 

Ajustando assim o sistema à evolução demográfica, permitindo que os futuros beneficiários de 

pensões se encontrem em igualdade relativa com os actuais pensionistas recebendo os 

recursos a que têm direito de modo ajustado ao maior número de anos em que previsivelmente 

deles beneficiarão, ou seja, garantindo uma neutralidade financeira do sistema.  
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Pensão  

Onde, 

EMV corresponde à esperança média de vida aos 65 anos 

i é o ano de requerimento da reforma 

Assim cada cidadão terá uma maior margem de opção, podendo antecipar os efeitos 

previsíveis do factor de sustentabilidade, de forma a equilibrar, face à actualidade, a relação 

entre anos de trabalho e de pensão.  

 

1.2. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO DAS PENSÕES 
 

Outra medida tomada pelo governo é a aplicação de uma nova fórmula de cálculo das 

pensões, com o objectivo de reforçar a contributividade porque se introduziu no cálculo, a 

média dos descontos de toda a carreira contributiva e penalizou a gestão de carreiras 

contributivas. Esta medida vem assim beneficiar mais os trabalhadores com salários mais 

baixos garantindo uma melhor relação entre a média salarial e a pensão a receber.  

Tendo em conta que o calculo da pensão de reforma é diferente consoante o 

pensionista esteja abrangido pela C.G.A ou pelo sistema da S. S., mas como foi referido 

anteriormente, actualmente estamos já a atravessar uma fase de transição para a fusão dos 

dois sistemas onde está previsto a sua conclusão em 2015. Neste sentido apresentarei o 

cálculo da pensão de reforma dividida pela antiga e nova fórmula para ambos os sistemas, 

bem como a introdução da nova fórmula. 

 

1.2.1. Caixa Geral de Aposentações 

 
Relativamente à Caixa Geral de Aposentações, actualmente estamos a assistir a um 

regime transitório e que visa aumentar a idade de passagem à reforma para os funcionários 

públicos, que até então era aos Sessenta anos, gradualmente em 6 meses por ano ao longo 

dos próximos dez anos, até se atingirem os sessenta e cinco anos, que passou a ser a idade 

efectiva a partir de 2006, bem como o aumento dos anos do tempo de serviço, anteriormente 

de trinta e seis anos, gradualmente, em seis meses por ano até se atingir os quarenta anos. 
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Quadro 1 – Transição da idade da reforma na Caixa geral de Aposentações 
 

  
Até 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e 

seguintes 

Idade de 
Reforma 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 

Anos de 
desconto para 

benefício 
máximo 

36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40 40 

Fonte: INE - Estatísticas da Protecção Social 
 

Todos os funcionários admitidos na função pública a partir de 1 de Janeiro de 2006 já 

estão inscritos no regime geral da segurança social. 

Relativamente à antecipação da reforma neste regime, todos os subscritores que 

reúnam condições para se aposentar de acordo com o artº 37 – A do Estatuto da Aposentação, 

podem fazê-lo mediante uma penalização de 4,5% por cada ano de antecipação. 

A pensão de reforma neste sistema é calculada com base na remuneração mensal 

relevante líquida de quotas para a CGA e do número de anos e messes contados pela CGA, 

até ao limite máximo de trinta e seis anos (Quadro 1).  

 

a) Subscritores com permissão para aposentação até 31 de Dezembro de 

2005 

36
*TRPensão =

 
Onde, 

R, é a remuneração relevante, líquida de quota para a CGA (remuneração base 

mensal líquida à data da aposentação mais a média mensal líquida de outras 

remunerações acessórias auferidas nos últimos dois anos de actividade) 

T, é o número de anos e meses de serviço expressos em anos 

N, é o tempo de serviço exigível à data da reforma 

 

b) Subscritores com permissão para aposentação a partir de 1 de Janeiro de 

2006 

21 PPalPensãoGlob +=  

Em que, 

N
TR

P 1
1

*%90
=  

Onde, 
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R, é a remuneração relevante, líquida de quota para a CGA (remuneração base 

mensal líquida à data da aposentação mais a média mensal líquida de outras 

remunerações acessórias auferidas nos últimos dois anos de actividade) 

T1, é o número de anos e meses de serviço expressos em anos 

N, é o tempo de serviço exigível à data da reforma 

NTRRP ∗∗= 22  

Onde, 

RR, é a média dos salários anuais mais elevados após 2005 e em número 

suficiente para atingir o tempo de serviço 

T2, é taxa anual de formação da pensão ( até 31 de Dezembro de 2015 é de 

2% e a partir de 1 de Janeiro de 2016 é entre 2% e 2,3% em função do valor da 

remuneração de referência) 

N, é o tempo de serviço exigível à data da reforma 

 

1.2.2. Centro Nacional De Pensões 

 
No regime da segurança social, as condições exigidas para a passagem à reforma por 

velhice são as seguintes: 

- Idade da reforma: 65 anos; 

- Anos de desconto obrigatório para benefício máximo: 40 anos. 

Neste momento encontra-se suspensa por decreto-lei a possibilidade de reforma 

antecipada neste regime. 

Neste sistema, o cálculo das pensões é feito segundo 2 métodos, o método designado 

pelo método antigo e o método designado por método novo, consoante se trate do cálculo de 

pensão entre 1994 e 2001 em que a referência do cálculo é baseada nos dez melhores anos 

dos últimos quinze anos de carreira ou no cálculo de pensão a partir de 2002 em que a 

referência é baseada em toda a carreira contributiva, respectivamente. 

 

a) Método Antigo 

RNTPensão ∗∗=  

Onde, 

T, é a taxa de formação 

N, é o número de anos de serviço 

R, é a remuneração de referência 

A taxa de formação é de 2% por cada ano civil com registo de remunerações. 

As remunerações de referência são revalorizadas por aplicação do Índice Geral de 

Preços n Consumidor (IPC) sem habitação. 

 

b) Método Novo 

RNTPensão ∗∗=  
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Onde, 

T, é a taxa de formação 

N, é o número de anos de serviço 

R, é a remuneração de referência 

A taxa de formação varia entre 2% e 2,3% consoante o valor da remuneração de 

referência indexada ao Salário Mínimo Nacional, em vigor à data do início da pensão, assim: 

- Se a remuneração de referência for igual ou inferior a 1,1 salário mínimo: taxa 

de formação = 2,3%. 

- Se a remuneração de referência estiver entre 1,1 e 2 salários mínimos: taxa 

de formação = 2,25%; 

- Se a remuneração de referência estiver entre 2 e 4 salários mínimos: taxa de 

formação = 2,20%; 

- Se a remuneração de referência estiver entre 4 e 8 salários mínimos: taxa de 

formação = 2,10%; 

- Se a remuneração de referência for superior a 8 salários mínimos: taxa de 

formação = 2%; 

As remunerações de referência são revalorizadas: até 31 de Dezembro de 2001, por 

aplicação do Índice Geral de Preços n Consumidor (IPC) sem habitação; a partir de 1 de 

Janeiro de 2002, por aplicação de um índice resultante da ponderação do IPC sem habitação e 

da evolução média dos ganhos subjacentes às contribuições declaradas à segurança social.  

Mas a definição de um período transitório amplo, durante o qual, é garantida a 

atribuição do montante de pensão mais favorável que resultar da aplicação da antiga fórmula 

de cálculo ou da nova fórmula de cálculo, tem-se traduzido num acréscimo de despesa para o 

sistema, neutralizando o impacto positivo na Segurança Social que se esperava com a entrada 

em vigor destas novas regras.  

Assim antecipando os efeitos da nova fórmula de cálculo das pensões, por forma a que 

mais rapidamente se possam fazer sentir os benefícios da maior justiça e melhoria dos 

comportamentos contributivos que tal fórmula induz, o governo propôs que a pensão dos novos 

pensionistas fosse calculada, a partir de 2007, de modo proporcional aos períodos da carreira 

cumpridos na vigência de cada uma das regras de cálculo da pensão. A nova pensão resulta 

assim da pensão calculada pela aplicação da antiga fórmula de cálculo (baseava o cálculo da 

pensão nos melhores dez dos últimos quinze anos da carreira), ponderada pelo número de 

anos de carreira contributiva registada até 31 de Dezembro de 2001, e da pensão calculada 

com base em toda a carreira contributiva que será ponderada pelo número de anos de 

desconto desde 1 de Janeiro de 2002, como se pode constatar na fórmula abaixo indicada. 

 

C
CPCP

P 2211 ** +
=  

Onde, 

P, é o montante mensal da pensão estatutária;  
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P1, corresponde ao valor da pensão calculado por aplicação da fórmula que considera 

os melhores dez dos últimos quinze anos;  

P2, corresponde ao valor da pensão calculada por aplicação da fórmula que considera 

toda a carreira contributiva;  

C é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de remunerações para 

efeitos de taxa de formação de pensão;  

C1, corresponde ao número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações cumpridos até 31 de Dezembro de 2001;  

C2, corresponde ao número de anos civis da carreira contributiva com registo de 

remunerações cumpridos após 1 de Janeiro de 2002.  

 

1.3. NOVO INDEXANTE PARA AS PRESTAÇÕES SOCIAIS E DEFINIÇÃO DE UMA 

REGRA PARA A ACTUALIZAÇÃO ANUAL DAS PENSÕES 
 

A actualização do Salário Mínimo Nacional nos anos mais recentes tem sido 

condicionada pelo impacto que produz na evolução da despesa com as prestações sociais. 

Para que este referencial mínimo volte a constituir-se como um verdadeiro instrumento de 

regulação das relações laborais, o governo, ainda no âmbito da reformulação do cálculo das 

pensões, propôs a sua substituição como referencial de actualização e cálculo das prestações 

sociais por um novo Indexante de Apoios Sociais (IAS). À data de entrada em vigor este novo 

indexante apresentará um valor idêntico ao do Salário Mínimo Nacional, sendo sujeito 

anualmente a uma regra de actualização pré-definida e independente da actualização que 

venha a ser aplicada ao Salário Mínimo Nacional.  

Para além de se apresentar como um novo referencial para o cálculo das prestações 

sociais, o indexante proposto, constituirá igualmente uma baliza relativamente à qual será 

estabelecida uma Regra de Actualização Anual das Pensões, que elimine a margem de 

discricionariedade na decisão política de que têm sido alvo as actualizações de pensões no 

passado. Esta regra passa a ser definida de acordo com a evolução da situação económica, 

assentando na definição de diferentes aumentos percentuais das pensões em função da 

evolução anual da inflação e do Produto Interno Bruto, de tal modo que permitirá salvaguardar 

o poder de compra aos beneficiários de prestações de valor mais baixo. 

 

2. MELHORIA DO ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA 

 
Com o intuito de promover o envelhecimento activo e melhorar o índice de 

dependência o governo português introduziu maiores penalizações para a saída precoce do 

mercado de trabalho, ou seja, antes da idade legal de reforma. Anteriormente esta era de 4,5% 

ao ano (dependendo o valor final de algumas condicionantes associadas à carreira 

contributiva) passando para cerca de 0,5% ao mês, cerca de 6% ao ano para trabalhadores 

com pelo menos trinta anos de descontos aos cinquenta e cinco anos. Para as longas carreiras 
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contributivas, a idade de reforma sem penalização será reduzida de um ano por cada grupo de 

três anos de carreiras acima dos trinta anos aos cinquenta e cinco anos de idade. Estabeleceu 

a introdução de mecanismos de bonificação da permanência no mercado de trabalho para os 

pensionistas que podem antecipar a idade de reforma sem qualquer penalização, e essa 

bonificação deve ter em conta o facto de o trabalhador beneficiar desta bonificação durante 

mais anos que os pensionistas que se reformam depois dos sessenta e cinco anos, permitindo-

lhes também através deste mecanismo uma maior amplitude de compensação do efeito do 

factor de sustentabilidade. Esta bonificação variará entre os 0.33% e 1% por cada mês de 

permanência extraordinária no mercado de trabalho sendo a diferenciação baseada na idade e 

carreira contributiva do beneficiário, sendo que se estabelece uma bonificação máxima que 

corresponde aquela que permite ao pensionista beneficiar de uma taxa de substituição de 92% 

Outro aspecto a ter em conta, é o problema da natalidade, e relativamente a este o 

governo já deu um paço, ao lançar o programa de alargamento da rede de equipamentos 

sociais, aumentando em 50% as vagas em creches, onde os níveis de oferta em Portugal são 

ainda muito escassos. Mas ainda há muito para fazer relativamente a esta matéria, e uma das 

propostas é aumentar o período de concessão dos subsídios de maternidade e paternidade a 

partir do segundo filho, com um acréscimo adicional a partir do terceiro filho. Outra medida, é a 

diferenciação da taxa social única dos trabalhadores em função do número de filhos, ainda que 

de uma forma ligeira, sendo no início só apenas para os mais jovens trabalhadores. 

 

3. COMBATE À FRAUDE E EVASÃO 

 
O combate à fraude e evasão contributiva bem como a redução do saldo da dívida 

existente constitui uma medida fulcral para aumentar os recursos financeiros da Segurança 

Social,  

Neste sentido, os principais esforços têm sido desenvolvidos através do 

aprofundamento do cruzamento de dados com o fisco e outras fontes, de forma a detectar e 

corrigir eventuais discrepâncias na declaração de salários. 

 

4. REVISÃO DO FINANCIAMENTO DO SISTEMA 
 

A Lei de Bases da Segurança Social aprovada em 2000 veio consagrar dois princípios 

em matéria de financiamento, designadamente o princípio da diversificação das fontes de 

financiamento e da adequação selectiva. Assim e em sequência disso, foi aprovado o Decreto-

Lei 331/2001, que veio clarificar e dar mais coerência às fontes de financiamento da segurança 

social, reforçando as transferências do Orçamento de Estado, no sentido do financiamento 

através de receitas de impostos.  

Em suma, a evolução da despesa em pensões só pode ser invertida através da 

implementação de medidas de reforma. Neste sentido, em 2005, foram introduzidas 

importantes alterações no Estatuto da Aposentação dos funcionários públicos e, no final de 
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2006, foi assinado entre o Governo e os Parceiros Sociais um acordo para a reforma do 

sistema de segurança social. As novas regras irão abranger também a CGA, embora com 

algum desfasamento temporal. Enquanto a reforma do Estatuto da Aposentação deverá surtir 

alguns efeitos num prazo relativamente curto, as medidas mais recentes respeitantes à 

segurança social deverão, pela sua natureza, produzir resultados significativos apenas a longo 

prazo, i.e., num horizonte de algumas décadas. No entanto, darão um contributo muito 

relevante para a sustentabilidade das finanças públicas. De facto, enquanto num cenário sem a 

inclusão das medidas tomadas em 2006, a Comissão Europeia classificou Portugal num grupo 

de países com alto risco de insustentabilidade das finanças públicas, após a consideração dos 

efeitos destas medidas, pode antecipar-se que o risco de insustentabilidade se reduza para um 

nível médio. É importante sublinhar que este reposicionamento de Portugal num grupo de 

países de risco médio depende criticamente não só da implementação consistente nas 

próximas décadas das medidas recentemente aprovadas, mas também do cumprimento dos 

objectivos de consolidação orçamental assumidos no programa de estabilidade português, 

nomeadamente o de atingir o objectivo de médio prazo em 2010. 

Neste trabalho iremos analisar a TIR tendo em conta as várias reformas que foram 

sendo feitas no sistema de pensões em Portugal. Assim só teremos em conta neste estudo as 

reformas que foram feitas no cálculo das pensões. 

 

II. VIABILIDADE FINANCEIRA DO SISTEMA DE PENSÕES 
PORTUGUÊS 

 

Seguindo a explicação dos trabalhos de Devesa e Vidal (2003), a ideia básica 

desenvolvida partindo dos trabalhos de Samuelson (1958) e Aaron (1966) – todavia 

plenamente em vigor e profundamente citada na literatura – é que um sistema de pensões 

financiado através de um sistema de repartição ou de transferências intergeneracionais, só 

será viável no longo prazo, se a taxa interna de rentabilidade (TIR) do sistema não for superior 

à soma da taxa de crescimento dos salários e da taxa de crescimento estável da população 

cotizante, ou seja, é o mesmo que dizer que não supera o crescimento da base fiscal do 

sistema; por tanto, a viabilidade financeira do sistema de repartição estará ligada, Murphy e 

Welch (1998), com a média do crescimento económico sustentável a longo prazo e este será a 

referência para fixar a sustentabilidade do sistema. 

Esta preposição, em que Aaron (1966) baseou o seu conhecido paradoxo sobre a 

Segurança Social, é complementada e desenvolvida, entre outros, por Keyfitz (1985) que 

estuda como é que se vê afectada a TIR segundo o tamanho do grupo etário dos indivíduos 

que se considera; Lapkoff (1988) e (1991) que analisa como é que a instabilidade demográfica 

afecta o rendimento financeiro dos distintos grupos etários (cohortes) de indivíduos, chegando 

a conclusões distintas das do Keyfitz; e Bravo (1996) que desenvolve os elementos 

demográficos, económicos e as regras que influenciam a TIR. Alguns investigadores, Boskin e 

Puffert (1987) ou Leimer (1995) inclinaram-se para o estudo das taxas reais efectivamente 
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proporcionadas pelo sistema de repartição, concluindo, no caso dos Estados Unidos e Canadá, 

que o sistema só proporcionou valores muito mais elevados no inicio do que na maturidade. 

Schnabel (1997) segue uma linha similar e conclui que as gerações nascidas nos anos oitenta 

na Alemanha suportaram taxas negativas. Também em Espanha, segundo Gil e Lopez-

Casasnovas (1999), as conclusões são muito similares. 

Outra linha de investigação é a que estuda a TIR dentro do mesmo grupo etário 

(cohorte)de indivíduos ou geração. Esta preocupação ficou reconhecida por Rofman (1993), 

que foca as suas investigações para o efeito que a diferente mortalidade – a que estão 

submetidos os indivíduos segundo a idade, sexo, raça, nível de educação, rendimentos ou 

residência – produz na TIR. 

Antes de prosseguir, convém realizar alguns esclarecimentos sobre a TIR. O conceito 

da TIR deriva da análise do investimento e a sua generalização não corresponde na perfeição 

técnica que se atribui, já que a sua aplicação pode dar lugar a numerosos paradoxos que 

podem ser inconsistentes. Neste estudo, não aparecerão as tão temidas inconsistências 

porque na análise de fluxos que se utiliza, para determinar a viabilidade financeira do sistema 

de pensões de reforma, não há mudança de sinal. A taxa, no sentido em que Samuelson a 

utiliza, será um indicador que medirá, para todo o ciclo de vida de uma geração, o grupo etário 

(cohorte) de indivíduos, qual é a relação entre as contribuições efectuadas (o que 

razoavelmente se espera que efectuem) e as prestações recebidas (o que razoavelmente se 

espera que recebam), embora como Murphy e Welch (1998) disseram acertadamente, o 

conceito á algo confuso, já que se está a utilizar o termo rendimento quando realmente não se 

inverte num activo que proporciona um rendimento explicito, mas sim, que se aplica para 

relacionar as transferências entre gerações. Por isso, considera-se chave, definir de uma 

maneira correcta, este conceito. 

Ainda de acordo com Devesa e Vidal (2003), a expectativa aparente da TIR a priori 

para um cotizante (abordagem individual), que se inicia no mercado laboral na idade de a anos, 

num sistema de repartição puro com prestações de reforma, no pressuposto de que as normas 

do sistema se mantêm constantes, define-se como o valor do parâmetro i da lei de 

capitalização composta que iguala actuarialmente o fluxo de cotizações com o de prestações. 

O valor actual actuarial das cotizações de um trabalhador ao longo do seu período 

activo, descontando a taxa i, que esta reflectido na seguinte equação: 

( ) ( ) tt
ata

aj

t
atCOT iWcPV −∗

+

−−

=

++= ∑ 11
1

0

α
 

Onde, 

i, Taxa Interna de Rendimento real. 

a, Idade do individuo ao incorporar-se no mercado laboral. 

j: Idade do individuo ao alcançar a reforma. 

at P , Probabilidade de que uma pessoa de idade a anos alcança a idade de a+t anos. 
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tac + , Taxa de cotização na idade a+t anos. Compreende tanto a taxa do empregador 

como do trabalhador. 

aW , Salário na idade a, que se supõe coincidente com a base de cotização 

∗α , Taxa anual acumulativa de crescimento anual dos salários, que se supõe 

constante. 

( t
ata WW ∗

+ += α1 ) , Salário na idade a+t. 

β , Taxa anual acumulativa de crescimento da inflação, que se supõe constante. 

O valor actual actuarial das prestações de reforma, descontadas à taxa i até à origem 

(momento da entrada no mercado laboral) e aplicando de maneira simplificada a legislação 

portuguesa em vigor, é: 

( ) ( ) ( ) ( ) ttajt
at

aw

ajt
JUBPREJ iPPV −−−−∗

−−

−=

+++= ∑ 111
1

βλ
 

Onde, 
∗λ , Taxa anual acumulativa de crescimento nominal das pensões. 

W, Idade limite na tabela de mortalidade utilizada. 

JUBP , Pensão de reforma inicial. 

Iremos analisar de seguida os efeitos das reformas realizadas no sistema nos últimos 

anos sobre a viabilidade financeira do sistema de pensões português. Para valorizar essa 

viabilidade, utilizar-se-á a metodologia da taxa interna de rentabilidade, trabalhando com vários 

cenários macroeconómicos e salariais de acordo com as várias leis de bases que foram sendo 

aprovadas ao longo destes anos até hoje. 

Deste modo, utilizar-se-á a Taxa Interna de Rendimento do sistema de pensões de 

reforma em Portugal, para as seguintes medidas:  

Medida 1: Trabalhador por conta de outrem com a lei até 1993. Até 1993, o cálculo da 

pensão de referência era baseado nos cinco melhores anos dos últimos dez anos de carreira 

contributiva. 

Medida 2: Trabalhador por conta de outrem com a lei 1994-2001. De 1994 a 2001, o 

cálculo da pensão de referência era baseado nos dez melhores anos dos últimos quinze anos 

de carreira contributiva. 

Medida 3: Trabalhador por conta de outrem com a lei de 2002. De Fevereiro de 2002, 

a base para o cálculo da pensão de referência é toda a carreira contributiva. 

Medida 4: Trabalhador por conta de outrem com a lei de 2007. A base para o cálculo 

da pensão de referência é toda a carreira contributiva. Nesta medida introduziu-se já o factor 

de sustentabilidade. 

Medida 5: Trabalhador funcionário público com a lei até 1993. Até 1993, o cálculo da 

pensão de referência era baseado nos cinco melhores anos dos últimos dez anos de carreira 

contributiva. 
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Medida 6: Trabalhador funcionário público com a lei 1994-2001. De 1994 a 2001, o 

cálculo da pensão de referência era baseado nos dez melhores anos dos últimos quinze anos 

de carreira contributiva. 

Medida 7: Trabalhador funcionário público até 31 de Dezembro de 2005. A base para o 

cálculo da pensão de referência é toda a carreira contributiva. 

Medida 8: Trabalhador funcionário público a partir de 1 de Janeiro de 2006. A base 

para o cálculo da pensão de referência é toda a carreira contributiva. Nesta medida introduziu-

se já o factor de sustentabilidade. 

 

Para o desenvolvimento do caso prático temos de ter em conta que se aplicarão as 

diferentes leis de bases ao mesmo trabalhador: 

1. O trabalhador cumpre sessenta e cinco anos no ano de 2008; 

2. O trabalhador entrou no mercado de trabalho com trinta anos (pressuposto 

optimista).  

3. O crescimento futuro dos salários é de 3,5%; 

4. A esperança média de vida aos sessenta e cinco anos é de 17,89 em 2006.  

5. O factor de Sustentabilidade é de 0,9944. 

6. Todos os trabalhadores têm a seguinte estrutura salarial: 

 

Gráfico 1 – Salários dos trabalhadores por Idades 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
À medida que a idade de cada indivíduo aumenta, a sua experiência profissional, bem 

como a sua qualificação, sobe. Logo, aumentam os salários.  

7. O crescimento futuro das pensões de reforma é de 3%. 

8. A taxa de Contribuição para a pensão de reforma é de 15,17%. 

9. A TIR de referência é 3% (PIB 3%).  

 

Tomando por base as condições atrás descritas, no Gráfico 2 e no Gráfico 3 

apresentam-se os resultados obtidos no cálculo do valor da primeira pensão e da taxa interna 
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de rend

ngo do tempo anteriormente explicitadas, verificámos que o valor da primeira 

pensão

Gráfico 2 – Valor da 1.ª Pensão após as Medidas de Reforma 
 

imento do sistema de pensões português, de acordo com as várias medidas de reforma 

propostas. 

Após a aplicação das várias medidas de reforma do sistema de pensões português 

feitas ao lo

 para o caso do Centro Nacional de Pensões foi baixando de 8.770€ na medida 1 para 

7.429€ na medida 2, 4259€ na medida 3 e por fim 4235 na medida 4, o mesmo aconteceu para 

a Caixa Geral de Aposentações, onde o valor da 1º pensão diminuiu de 8200€ na medida 5 

para 7641€ na medida 6, 5737 na medida 7 e 3282 na medida 8, como podemos observar no 

Gráfico 2. 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
Podemos observar ainda que a grande diminuição nos dois sistemas verificou-se

uando se passou a consider para o cálculo da pensão. A 

introduç

e reforma 

 

q ar toda a carreira contributiva 

ão do factor de sustentabilidade também foi um factor importante. 

 
Gráfico 3 - Valor da TIR de acordo com as várias medidas d
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Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Olhando para o Gráfico 3, verificamos que ao longo do tempo, à medida que iam sendo 

alteradas as condições para a reforma, o valor da TIR foi diminuindo tanto para o caso do 

Centro Nacional de Pensões como para a Caixa Geral de Aposentações. Conclui-se ainda que 

a diminuição do valor da TIR do sistema é muito maior na caixa geral de aposentações do que 

no centro nacional de pensões. 

Mas não nos pudemos esquecer que, apesar das novas regras abrangeram os dois 

sistemas, os efeitos produzidos irão aparecer com algum desfasamento temporal. Enquanto a 

reforma do Estatuto da Aposentação deverá surtir alguns efeitos num prazo relativamente 

curto, as medidas mais recentes respeitantes à segurança social deverão, pela sua natureza, 

produzir resultados significativos apenas a longo prazo, i.e., num horizonte de algumas 

décadas. Daí se notar uma dimi  de acordo com a lei actual, na 

caixa ge

culo da pensão de referência era baseado nos 5 melhores 

anos do

r conta de outrem com a lei de 2002, onde a base para o cálculo 

da pens

s para a função pública, verificamos que houve 

uma di

 de Janeiro de 2006), onde a base para o cálculo 

da pens

nsão, como se pode ver no 

Gráfico

nuição maior na última medida e 

ral de aposentações. 

Mas este é um dos desafios deste estudo e que será abordado mais 

aprofundadamente um pouco mais à frente. 

Na primeira medida em que consideramos o trabalhador por conta de outrem com a lei 

até 1993, onde a base para o cál

s últimos 10 anos de carreira contributiva, verifica-se o maior valor da TIR, de 6,54% 

contra 5,76% na segunda medida onde se considera o trabalhador por conta de outrem com a 

lei 1994-2001 e em que o cálculo da pensão de referência era baseado nos 10 melhores anos 

dos últimos 15 anos de carreira contributiva. 

A TIR mais baixa (4,29%) encontra-se na medida quatro, em que consideramos o 

trabalhador por conta de outrem com a lei de 2007 contra 4,32% na medida três, em que 

consideramos o trabalhador po

ão de referência em ambas é toda a carreira contributiva.  

Olhando para as medidas adoptada

minuição da TIR ao longo das várias reformas que foram sendo aplicadas. Quando 

passamos da medida cinco (Trabalhador funcionário público até 1993) para a medida seis 

(Trabalhador funcionário público a partir de 1 de Janeiro de 1993 e até 2001), a TIR diminui de 

7,82% para 7,50% respectivamente. Mas a grande queda verifica-se na passagem da medida 

sete (Trabalhador funcionário público até 31 de Dezembro de 2005) para a medida oito 

(Trabalhador funcionário público a partir de 1

ão de referência em ambas é toda a carreira contributiva e em que a TIR diminui de 

6,23% para 3,18%, respectivamente. É de salientar que na última medida já se introduziu o 

factor de sustentabilidade. O que significa que as medidas tomadas para o sistema de reforma 

dos funcionários públicos, veio diminuir o valor da sua primeira pe

 2. 

Em suma, verifica-se que a TIR do sistema tanto na segurança social como na função 

pública, apesar de ter vindo a diminuir com as constantes reformas do sistema de pensões 

português que têm vindo a ser aplicadas, é ainda de 4,13%, indicando assim a insolvência do 

sistema.  
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III. EFEITO FUTURO NA TIR DO SISTEMA COM A INTRODUÇÃO DO 
FACTOR DE SUSTENTABILIDADE 
 

Como foi referido anteriormente, o factor de sustentabilidade foi uma das medidas de 

reforma introduzidas pela governo Português e é um factor de ponderação introduzido no 

cálculo das novas pensões, e que evoluirá em função da evolução da esperança média de vida 

hoje e à data da reforma. 

 

Quadro 2 - Evolução da Esperança Média de Vida 
 

  2005 2010 2020 2030 2040  2050  

Esperança de vida à nascença Homens  74,4 75,5 77,4 79,0 80,2 81,2 

Mulheres 81,2 82,2 83,9 85,2 86,0 86,7 

Esperança de vida aos 65  Homens  15,7 16,4 17,6 18,6 19,3 19,9 

Mulheres 19,1 19,8 21 21,9 22,6 23,1 

 TOTAL  17,5 18,3 19,4 20,3 21,0 21,5 

Fonte: Eurostat, Comissão Europeia – Ageing Working Group 

 

Olhando para o Quadro 2, verificamos uma evolução bastante significativa na 

esperança de vida ao atingir os 65 anos (21,5% em 2050 contra 17,5% em 2005). Isto significa 

que o factor de sust , o que nos leva à 

diminuição da TIR, ou seja, com o aumento da esperança de vida aos 65 anos e dado que o 

factor de sust  esperança média e à 

data da reforma, este factor vai diminuindo, baixando assim o valor da TIR do sistema, como 

podemos 

 

Gráfi turo do Val R s  c p ã  r de 

entabilidade vai assim diminuindo ao longo dos anos

entabilidade evolui em função da evolução da de vida hoje 

constatar no Gráfico 4. 

co 4 – Efeito Fu or da TI do Si tema om a licaç o do Facto
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Verifica-se assim, que num horizonte temporal de 20018 a 2058 e comparado com a 

situação actual (2008), o impacto da introdução do factor de sustentabilidade na regra de 

cálculo das pensões irá reduzir o valor da TIR do sistema, o que torna o sistema sustentável 

em 2058 com uma TIR de 2,71%. 

O efeito desta medida foi simulado com o cenário em que os pensionistas mantêm a 

idade, que seria normal, de passagem à reforma, aceitando uma penalização na sua pensão 

correspondente ao acréscimo na sua esperança de vida face a um determinado ano base. 

Assim sendo, o factor de sustentabilidade acarreta, do ponto de vista da simulação, uma 

redução relativa da taxa de crescimento das pensões face ao cenário anterior. Esta é contudo, 

uma hipótese teórica uma vez que caberá ao pensionista decidir pela opção de prolongar a sua 

vida activa, ou alternativame ionais, para compensar esta 

penalização. 

 produzir resultados significativos apenas a longo prazo, i.e., 

num ho

ste factor, mas se incluíssemos antes algumas medidas paramétricas, como o 

aument

nte efectuar contribuições adic

Em suma as novas regras irão abranger os dois sistemas, embora com algum 

desfasamento temporal. Enquanto a reforma do Estatuto da Aposentação deverá surtir alguns 

efeitos num prazo relativamente curto, as medidas mais recentes respeitantes à segurança 

social deverão, pela sua natureza,

rizonte de algumas décadas. No entanto, ambos, e dado que estamos numa fase de 

convergência entre os dois sistemas, darão um contributo muito relevante para a 

sustentabilidade das finanças públicas. 

Tendo em conta as hipóteses de trabalho previamente definidas e confrontando com os 

resultados obtidos ao estudar a evolução da TIR, segundo as várias Leis de Bases que foram 

sendo implementadas ao longo destes anos, podemos ainda concluir que o efeito que se 

obteve com a introdução do factor de sustentabilidade é similar ao que se obteria, caso não se 

introduzisse e

o da taxa de contribuição ou o aumento da idade da reforma, como se pode constatar 

no Gráfico 5 e no Quadro 3. 

 

Gráfico 5 – Valor da TIR do Sistema segundo as diferentes Taxas 
de Contribuição antes da aplicação da reforma do factor de sustentabilidade 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Analisando os resultados obtidos, verifica-se que à medida que se vai aumentando a 

taxa de contribuição para o cálculo das reformas, a TIR do sistema vai diminuindo 

gradualmente. Passa-se de 4,44%, com uma taxa de contribuição de 15,17%, para 2,97% com 

uma taxa de contribuição de 21%, o que significa que esta medida também poderia ser uma 

solução para a insolvência do sistema, caso se aumentar a taxa de contribuição para 21%. Só 

neste caso, é que a TIR atinge valores abaixo de 3%. 

Verificamos ainda quando comparado o valor da TIR do Sistema antes e depois da 

aplicação da nova reforma no cálculo das pensões e com a introdução do factor de 

sustentabilidade, o valor da TIR do sistema em todos os casos, é mais baixo depois da 

aplicação da nova reforma. O que significa que a nova reforma com a introdução do factor de 

sustentabilidade veio ajudar e muito na tentativa de resolução da viabilidade financeira do

sistema de pensões em Portuga

 

 

l. 

Quadro 3 – Valor da TIR do Sistema de acordo com a Idade de Reforma antes da 
aplicação das da reforma do factor de sustentabilidade 

 
Antes das Novas reformas 2007 

Idade da Reforma TIR 
Sistema 

65 4,44%
66 4,18%
67 3,92%
68 3,64%
69 3,13%
70 2,76%
71 2,35%

Fonte: Elaborado pelas autoras 
 

Outra medida paramétrica seria o aumento da idade de reforma. Aqui, à medida que 

aum

TIR do sistema v dida paramétrica 

também poderia ser uma das s ma, dado que, ao aumentar a 

idade de reforma para os 70 an IR de 2,7

 Concluindo, tanto o aumento axa de contrib  o aumento da idade de 

reforma também poderiam ser soluçõ iáveis para determ ade financeira do 

sistema de pensões português. 

 

CONCLUSÕES 
 

enta a idade de reforma, como medida de reforma do sistema de pensões português, a 

ai diminuindo. Esta tendência permite concluir que esta me 

oluções para a insolvência do siste

os, atingimos uma T 6%. 

da t uição como

es v inar a viabilid

O actual sistema, sendo de repartição, encontra-se mais vulnerável a alterações 

demográficas, em resultado do presente envelhecimento da população. Naturalmente, os efeitos 

desse envelhecimento repercutem-se de forma imediata na sua sustentabilidade de médio/longo 

prazo. 

 20



O contexto económico que se vive, com o desemprego a subir a níveis muito elevados 

e a necessidade de cumprir os objectivos estabelecidos no Pacto de Estabilidade, influencia 

directamente o equilíbrio do sistema, por vezes de forma contraditória, quase sempre de forma 

negativa, contribuindo para a maior opacidade do problema. Neste quadro, afigura-se muito difícil 

a passagem a um sistema, mesmo que parcial, de capitalização que dependerá de um prolongado 

período de crescimento económico. 

Trata-se de um problema incontornável que tem sido objecto de problematização e 

solução por parte das sucessivas Leis de Bases dos últimos anos. As pensões, a maior fonte de 

preocupações, têm sido o particular (embora não único) alvo das reformas. A consideração de 

toda a carreira contributiva, a alteração das taxas de formação da pensão bem como a 

alteração das fórmulas de cálculo e a introdução do factor de sustentabilidade no novo cálculo 

de pensões, foram algumas das últimas alterações introduzidas, com implicações imediatas e 

futuras.  

s ao longo destes anos até hoje. 

 fiscal do sistema. Por conseguinte, de acordo com Murphy e Welch (1998) a 

viabilida

ento dos salários. 

Neste contexto, o objectivo deste estudo consistia na análise dos efeitos sobre a 

viabilidade financeira do sistema de pensões português das reformas realizadas nos últimos 

anos. Como instrumento de análise, utilizou-se a metodologia da taxa interna de rentabilidade, 

trabalhando com vários cenários macroeconómicos e salariais, de acordo com as várias leis de 

bases que foram sendo aprovada

Tentou-se também verificar, se a preposição de Samuelson (1958) confirma-se no 

cenário actual, aplicado ao sistema de pensões português. De acordo com a mesma, um 

sistema de pensões financiado através de um sistema de repartição ou de transferências 

intergeneracionais, só será viável no longo prazo, se a taxa interna de rentabilidade (TIR) do 

sistema não for superior à soma da taxa de crescimento dos salários e da taxa de crescimento 

estável da população cotizante. Ou seja, é o mesmo que dizer que não supera o crescimento 

da base

de financeira do sistema de repartição estará ligada com a média do crescimento 

económico sustentável a longo prazo e este será a referência para fixar a sustentabilidade do 

sistema. 

Acresce referir que a verificação dos resultados implica o cumprimento das hipóteses 

assumidas, nomeadamente no que se refere à TIR e à taxa de crescim

Da comparação das várias leis de bases que foram sendo implementadas até então e 

recorrendo a vários indicadores, resultaram as seguintes conclusões: 

1. Apesar da diferente evolução dos vários regimes, a partir de 2006, começamos a 

visualizar uma convergência entre os sistemas na tentativa de resolução de alguns problemas 

existentes até então. 

2. Com a lei de 2007 e relativamente ao Centro Nacional de Pensões, embora a taxa 

de formação nunca seja inferior à que se considerava antes, as pensões sofreram uma redução ao 

longo do tempo. Ou seja, comparando as várias reformas que foram sendo feitas no cálculo das 

pensões, atinge-se uma TIR mais baixa, com a nova lei e actualmente em vigor de 4,29% onde a 
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base para o cálculo da pensão de referência é toda a carreira contributiva e já com a inclusão 

do factor de sustentabilidade, contra 6,54% numa situação inicial. 

Verifica-se ainda que é a medida onde a primeira pensão conhece o valor mais baixo 

de sempre (4.235 €). 

Uma vez que ainda não houve mudança nas taxas de contribuições, o equilíbrio das contas 

pode melhorar por esta via. 

3. Olhando para a Caixa Geral de Aposentações, o mesmo se verificou quando 

 o sistema de reforma dos funcionários públicos, veio diminuir o valor da 

sua prim

da que, com o aumento da esperança de vida aos 65 anos e dado 

%), o que leva à sustentabilidade financeira do sistema. 

ente definidas e confrontando 

es da TIR 

do siste

da tornando assim o sistema 

comparadas as várias reformas no cálculo das pensões, embora a taxa de formação nunca 

seja inferior à que se considerava antes. Neste cenário, as pensões sofreram uma redução ao 

longo do tempo, bem como o valor da TIR, onde a a TIR passou de 7,82% numa situação 

inicial para 3,18% com a aplicação da nova reforma e actaulamente em vigor, onde a base 

para o cálculo da pensão de referência é toda a carreira contributiva, e já com a introdução do 

factor de sustentabilidade.  

Note-se que esta última reforma está actualmente em vigor, o que significa que as 

medidas tomadas para

eira pensão, onde passou de 8.200€ para 3.282€. 

4. Conclui-se ain

que o factor de sustentabilidade evolui em função da evolução da esperança média de vida 

hoje e à data da reforma, num horizonte temporal de 2018 a 2058 e comparado com a situação 

actual (2008), o factor de sustentabilidade vai diminuindo e o impacto da introdução deste 

factor na regra de cálculo das pensões irá reduzir o valor da TIR do sistema, o que torna o 

sistema sustentável no longo prazo, ou seja, com a introdução do factor de sustentabilidade 

nas regras de cálculo das pensões, para quem se aposente em 2058 a TIR irá apresentar 

valores abaixo dos 3% (2,71

Isto significa que as novas reformas feitas no cálculo das pensões darão um contributo 

muito relevante para a sustentabilidade das finanças públicas. 

5. Tendo em conta as hipóteses de trabalho previam

com os resultados obtidos ao estudar a evolução da TIR, segundo as várias Leis de Bases que 

foram sendo implementadas ao longo destes anos, podemos ainda concluir que o efeito que se 

obteve com a introdução do factor de sustentabilidade é similar ao que se obteria, caso não se 

introduzisse este factor, mas se incluíssemos antes algumas medidas paramétricas, como o 

aumento da taxa de contribuição (com uma taxa de 21% obteríamos uma TIR de 2,97%) ou o 

aumento da idade da reforma (com 70 anos obteríamos uma TIR de 2,76%). 

6. Verificou-se ainda que a nova reforma do cálculo das pensões e a introdução do 

factor de sustentabilidade, teve um impacto positivo sendo que ao comparar os valor

ma antes e depois da aplicação da nova reforma, a TIR do sistema obteve um 

resultado inferior ao crescimento da base fiscal considera

sustentável no largo prazo.  
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