ALGUNS PROBLEMAS
SOBRE A REFORMA DA SEGURAN<;A SOCIAL 1
Ilfdio clas Neves *
Introdu~ao

0 tema da reforma da seguran9a social, de que tanto se tern falado, corn particular insistencia nos ultimos dez anos, esta rodeado de ambiguidades e ambivalencias, que nem sempre facilitam a sua abordagem de forma serena e cmTecta, objectiva e fundamentada. Para esta situa<;ao podem ser encontradas duas explica96es.
Por urn !ado, verifica-se que continua a haver uma certa imprecisao de alguns
conceitos, de que resulta uma perturbadora fluidez de princfpios, necess<1rios para
dar solidez a arquitectura do sistema. Por outre lado, as pniticas polfticas neste
domfnio, diversificadas e variaveis, sujeitas a mudan<;as conjunturais por vezes
pouco previsfveis, nao tern facilitado a consolida9ao de um quadro doutrimirio compreensfvel, coerente e sustentavel.
Por isso mesmo, nao admira que, sobretudo em Portugal, tenha sido bastante
escassa a actividade de investiga9ao neste domfnio e pare<;a aincla insuficiente o
processo informative utilizaclo. 0 pragmatismo prevalecente, dominado por uma
perspectiva economicista dos problemas sociais, tem claramente subalternizado e
marginalizado o debate cientffico ea amllise doutrinaria dos aspectos funclamentais
da protec9ao social.
Ao falar de reforma da seguran9a social parece necessario, em forma de clarifica<;ao metodol6gica, proceder a uma distin<;ao previa a respeito do ponto de partida
reformador.
1 Comunicaviio apresentada no Col6quio "Livro Branco da Segu ran~a Social" organ izado pela
Revista Intervcn9ao Social e Nucleo de Forma~lio Continua do ISSS Coop., Maio 1998.
') Antigo Director Geral da Seguranya Social e docente da Universidadc lnlernacional.
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De facto, podemos pensar na actividade reformadora pela positiva, ou seja, no
que se refere aeficacia protectora da seguran~a social, aluz da sua finalidade essencialmente redistributiva na cobertura dos riscos e das necessidades sociais.
Nesse sentido, terfamos de salientar que a seguran~a social portuguesa, melhor
dizendo, os varios sistemas de protec~ao social existentes (seguran~a social, ac~ao
social, saude, acidentes de trabalho e fun~ao publica, pois e esse o ambito das estatfsticas comunitarias sobre protec~ao social 2) carecem de ampla reforma, uma vez
que no seu conjunto redistribuem apenas 20% do produto interno bruto, ao passo
que a media no ambito da Uniao Europeia ultrapassa os 28%. Um ter~o dos pafses
vai mesmo alem dos 30%.
Entre n6s esta questao tem sido sistematicamente silenciada, segundo tudo
indica por ser bastante em bm·a~osa para os que pretendem transpor para Portugal as
analises feitas em pafses socialmente muito mais evolufdos. Dito de outro modo,
parece contradit6rio falar de crise do Estado-Providencia num pafs que de facto nao
chegou ainda a esse estadio, por for~a da modestia dos Indices de rendimentos afectos a programas de protec~ao social.
Em regra, porem (vai nesse senticlo todo o cliscurso cmTente), a reforma da seguran~a social e refericla a partir de um conjunto de analises negativas, ou seja, atraves
da apresenta~ao dos aspectos que se cliz caracterizarem a existencia de uma crise e
permitirem prognosticar a ocorrencia de dificuldades ou, segundo outros, a confirma~ao da insustentabilidade financeira do sistema no futuro. Daf a facilidade, a exprimir
manifesta falta de rigor cientffico, com que alguns pretendem inclusivamente datar no
calendario do terceiro milenio um hipotetico colapso da seguran~a social.
Embora correndo o risco de ter de fazer uma abordagem muito simplificada,
dadas as limita~5es inerentes a este trabalho, considerei conveniente escolher para
esta comunica~ao cinco situa~5es que me parecem constituir outros tantos pontos
crfticos importantes, verdadeiramente fundamentais, para a informa~ao e o debate.
1. De que estamos a falar?
A primeira quesUio corn que nos defrontamos, possivelmente surpreendente para
alguns, dado ser pouco referida no debate em curso, consiste em saber, quando faze2
Dada as enormes diferen~as existentes entre os sistemas de seguran~a social dos pafses europeus, consequencia da utiliza~ao de varias tecnicas, combinadas comas complexas particularidades (sociol6gicas, hist6ricas, culturais e polfticas) das idiossincrasias nacionais, s6 desse modo e possfvel fazer compara~oes sobre o
conteudo e a amplitude dos direitos sociais garantidos. Este metodo, utilizado com sucesso ao nfvel estatfstico
pelo Eurostat, mostra-se, p01·em, menos seguro e preciso na pondera~ao dos aspectos qualitativos que caracterizam as amllises estritamente sociais.
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mos referencia a reforma do sistema, de que seguranc;a social estamos realmente a
falar. Nao se trata de urn problema semantico, mais ou menos formal, como poderia parecer, mas de uma questao metodol6gica essencial.
Habitualmente, na linguagem corrente, falamos de seguranc;a social como se se
tratasse de uma realidade sistemica protectora simples e homogenea, mesmo unitaria, urn mero conjunto heter6clito de diferentes regimes (contributivos e nao contributivos, gerais e especiais), que concedem prestac;oes pecuniarias, e de modalidades de apoio social, que asseguram ajudas personalizadas em equipamentos e
servic;os. Neste sentido abrangente tanto e «seguranc;a social» atribuir pens5es de
velhice estritamente contributivas a trabalhadores, como gar·antir rendimentos
sociais a pessoas em situac;ao de pobreza, como ainda gerir infantarios ou assegurar
apoio domiciliario a idosos dependentes.
Corn base nesse conceito simples, ou melhor, simplificado, somos levados corn
facilidade a fazer as mais diversas compar·ac;oes com outros pafses, sem adequada
atenc;ao as profundas diferenc;as existentes.
De facto, em termos europeus, ha uma enorme diversidade de sistemas, ja que
eles se baseiam na complexa combinac;ao de algumas tecnicas fundamentais de protecc;ao, que tem objectivos e se regem por princfpios muito diferentes entre si. Sao
tres as tecnicas utilizaveis, que tern de comum o princfpio fundamental de gar·antirem verdadeiros direitos, judicialmente exigiveis pelos cidadaos.
A primeira, a tecnica de seguro social, da origem as modalidades e aos sistemas
de protecc;ao de base previdencial, que abrangem as pessoas com determinado estatuto profissional (trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores indepenclentes e
pessoas com estatutos equiparados), tendo em vista a concessao de prestayoes relacionadas corn os salarios.
A segunda, a tecnica de servic;o publico, e utilizada na definic;ao das modalidades e dos sistemas de protecc;ao universal, que enquadram a todas as pessoas (cidadaos, estrangeiros e apatridas residentes) e garantem presta~oes basicas, de valor
convencional, sem relac;ao com as remunerac;oes.
A terceira, a tecnica assistencialista, no sentido tecnico do termo, da origem as
modalidades e aos sistemas de solidariedade, que visam, de forma selectiva, ou seja,
apenas em relac;ao a certos grupos, considerados mais desfavorecidos, a garantia de
rendimentos sociais mfnimos, de base individual ou familiar.
0 sistema portugues de seguranc;a social aplica a primeira ea terceira destas tecnicas, pelo que temos de considerar, alias na linha doutt·inaria da propria Lei de
Bases, que comporta dois subsistemas, o previdencial, que integra os regimes de
base contributiva, e o de solidariedade, que comporta os regimes de natureza nao
contributiva, incluindo a sua mais cornpleta e recente manifestac;ao, o rendimento
mfnimo garantido.
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No entanto, o sistema portugues, na sua globalidade, tern a particularidade de ser
tutelado ao nfvel polftico e de ser gerido ao nfvel das institui~oes, em especial no
ambito dos centros regionais de seguran9a social, em conjunto corn outro sistema
de protec9ao social, com o qual tern afinidades e interliga96es, mas que e conceptual e socialmente distinto, o sistema de ac9ao social. Por isso, aquilo que comummente e apresentado como «seguran9a social» enquaclra afinal tres realidades sistemicas diferenciadas: nos seus objectivos protectores, no universo das pessoas que
abrangem, nas tecnicas de protec9ao que utilizam, na natureza clas presta~oes que
concedem e nas fontes de financiamento em que se apoiam.
Como estes sistemas e subsistemas sao geridos em conjunto, integram o mesmo
or9amento, tambem chamado apenas da segurmwa social, embora as bases de financiamento dessas realidades sistemicas scjam bastante diferentes, tanto do ponto de
vista tecnico, como no piano legal. Compreencle-se facllmente a importancia fun-·
darnental de o sistema de seguran~a social ser, por assim dizer, radiografado desta
maneira.
Qualquer amllise que se queira fazer sobre os problemas com que se clefronta a
seguran9a social portuguesa, tal como a conhecemos, cleve incidir separaclamente
sobre as tres realiclacles protectoras, ja que e cliferente a caracteriza9ao clas causas
clessas dificulclades e sao igualmente diversas as perspectivas de muclan9a que
podem ser equacionaclas.
2. As Causas Ex6genas da Cl'ise

A seguncla guestao crftica tem que ver coma analise das causas ex6genas da crise
da seguran9a social. De facto, em regra, na ca.racteriza9ao dos factores que poclem
ser consideraclos determinantes das dificulclades, actuais ou futuras, cla seguran9a
social, apenas costumam ser referidas circunstancias exteriores ao proprio sistema.
Todos n6s temos ouviclo falar delas de modo insistente, quase ate a exaustao,
como dados indiscutfveis: os progn6sticos de uma evolu9ao demografica tendencialmente desfavon'ivel, conjugada com a perspectiva de um crescimento econ6mico incerto, eventualmente insuficiente perante as previsfveis necessidacles financeiras das actuais moclalidacles de protec9ao social.
A evolu9ao demognlfica ex prime-se no crescente envelhecimento da popula~ao,
devido aacentuada quebra da taxa de natalidade e ao aumento da dura9ao media de
vida dos idosos. Fala-se tambem nas taxas de dependencia dos grupos inactivos face
ao grupo dos activos. A partir daqui, com base em varios cenarios hipoteticos, sao
apresentadas projec96es para daqui a varias decadas, em que, de um modo geral, se
apresentam valores que parecem muito preocupantes.
fntervenrtio Social, 17/18, 1998

Alguns problemas sobre a rcfonna da Seguran~a Social

253

Que se pode dizer deste tipo de analise? Entre outros aspectos, que utiliza metodos excessivamente fixistas ou deterministas, puramente matematicos, para exprimir realidades (a maternidade e a filiac;ao, no fundo, a familia), que radicam tambem em aspectos estritamente humanos, que apresentam facetas de natureza
qualitativa.
A nataliclade, como referem em geral os especialistas, e cada vez mais o resultado de uma decisao pessoal, profundamente ligada nao s6 a aspectos materiais, mas
tambem ao quadro de valores predominantes sobre a famflia e os filhos. Ora, estes
valores de referencia sao susceptfveis de mudanc;a, como os dados sociol6gicos
confirmam, mas nao sao passfveis de quantificac;ao e de projecc;6es matematicas,
pm·que radicam em comportamentos humanos, baseaclos em atitudes de indeterminac;ao que decmTem da liberdade de cada um.
Por outro !ado, a prop6sito do peso crescente dos idosos na sociedade, e inclispensavel tomar em considerac;ao que no terceiro milenio, daqui a trinta, quarenta ou
cinquenta anos, num ambiente muito mais evolufdo do ponto de vista tecnol6gico e
civilizacional, o estatuto das pessoas idosas na sociedade e ate na economia sera
muito diferente, por forc;a da melhoria clas suas condic;oes de saude, bem como da
elevac;ao dos nfveis de educac;ao, cultura e formac;ao profissional. Tambem aqui
estamos perante factores intrinsecamente qualitativos, que nao podem ser ignorados, mas que sao insusceptfveis de projecc;ao quantitativa.
A segunda componente dos progn6sticos em regra apresentados, a perspectiva
de urn crescimento econ6mico incerto ou insuficiente, deve ser encarada com identicas cautelas, pouco compatfveis com amllises determinfsticas.
Por um lado, e manifesto haver uma enorme mm·gem de incleterminac;ao nos factores que concorrem para o crescimento do produto interno bruto, mesmo a curto
prazo, bem como a outras circunstancias atendfveis, como a evoluc;ao do emprego
e os efeitos das migrac;6es. Por outro lado, temos uma certa percepc;ao sobre a possibilidac!e de se verificar uma acentuacla evolu~ao cla produtividade geral do trabalho nas pr6ximas decadas, pelos previsfveis desenvolvimentos nas tecnologias, nos
sistemas de ensino e na formac;ao dos recursos humanos.
Por isso, parece aconselhavel uma atitude de grande prudencia na cliscussao
sobre a capacidade de no futuro a economia gerar os recursos necessaries para sustentar financeiramente um sistema publico de seguranc;a social decente e eficaz.
3. As Causas Endogenas da Crise

A terceira questao crftica diz respeito anecessidade de nao esquecer as causas
end6genas da crise da seguranc;a social. De facto, como as dificuldades assinaladas
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a seguranc;a social sao, em regra, apenas atribufveis as circunstancias causais exteriores, de natureza demografica e economica, sao por isso omitidas as amUises relativas a causas endogenas, geradas e desenvolvidas no interior do proprio sistema.
Corn isto quere-se referir urn conjunto de medidas, tomadas ao longo dos anos,
que causaram uma consideravel desorganizac;ao financeira do sistema de segurmwa
social. Trata-se de medidas, no caso de Portugal praticamente iniciadas em 1972,
que tern de comum o facto de se terem baseado em razoes de mero pragmatismo ou
na preocupac;ao de alargar de qualquer modo e de forma n'lpida a base redistributiva
da seguranc;a social.
Basicamente, tais medidas consistiram no seguinte: as receitas das contribuic;oes
sobre salarios, que, pela sua natureza e, a partir de 1984, por forc;a de disposic;oes
expressas da Lei de Bases, sao receitas especfficas, isto e, consignadas, do subsistema previdencial ou contributivo, foram indiscriminadadamente utilizadas, como
se fossem receitas gerais do sistema, na satisfac;ao de outros encargos, embora, em
regra, de natureza protectora.
Nesse sentido, a estrutura do orc;amento adoptada para as despesas correntes da
seguranc;a social foi concebida nao por modalidacles de protecc;ao (subsistema previdencial, com adequada discriminac;ao dos diferentes regimes, subsistema de solidariedade e sistema de acc;ao social), como seria exigfvel, mas, de modo integrado,
por grupos de utentes (inffincia e juventucle, familia e comunidade, populac;ao
activa, terceira idacle e invalidez e reabilitac;ao). Nao se procedeu, por isso, como se
imporia, adesagregac;ao financeira das diversas realidades protectoras, tanto mais
que tem bases de financiamento diferentes.
Esta pratica fez com que durante esse perfodo (aproximadamente 25 anos) as
receitas proprias do subsistema previdencial (as contribuic;oes sobre sah1rios)
tenham sido utilizadas na satisfac;ao dos encargos do subsistema de solidariedade e
do sistema de acc;ao social, substituindo-se indevidamente as transferencias do
Orc;amento do Estado.
Desse modo, o Estado contraiu uma responsabilidade consideravel, ou seja, uma
verdadeira dfvida, para corn a seguranc;a social, que o proprio Livro Branco da
Seguranc;a Social reconheceu atingir o valor actualizado de cerea de 2 mil milhoes
de contos desde 1985, em que teve infcio a aplica9ao da Lei de Bases.
No entanto, considerando que identica pnHica ja vinha de tnis (desde 1972) e
face a legislac;ao entao aplicavel, ha quem considere, corn bons fundamentos, que
os valores assim indevidamente aplicados podem atingir actualmente perto de 6 mil
milhoes de contos, ou seja, mais de quatro vezes o valor das contribuic;oes a cobrar
em 1998.
No momento actual pode dizer-se que no domfnio financeiro a Lei de Bases esta
quase a ser cumprida integralmente, mas permanece em aberto esta enorme forma
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de descapitaliza9ao a que a seguran9a social foi sujeita durante tantos anos, em que
paradoxalmente esteve a financiar o proprio Estado.
Inseriu-se neste processo de desorganiza9ao financeira a forma acelerada e radical como, na decada de 70, o regime financeiro de capitalizayao, coma constitui9ao
de reservas, em especial no domfnio das pensoes, foi abandonado e substitufdo por
urn regime de repartiyao total. Esta mudan9a tao acentuada, pode mesmo dizer-se
radical, do quadro financeiro da seguran9a social deixou o sistema totalmente
dependente dos fluxos financeiros anuais, ao mesmo tempo que facilitou a incorrecta utilizayao dos saldos do subsistema previdencial na realiza9ao de despesas
exteriores aos seus objectivos protectores.

4. A limita~ao Contributiva e os seus Efeitos

0 quarto ponto crftico, alias um dos mais debatidos a prop6sito da reforma da
seguran9a social, diz respeito a proposta de limitayao do valor das remunera96es
que servem de base ao pagamento das contribui9oes e ao calculo das presta9oes.
Trata-se da conhecida tecnica de estabelecer um tecto contributive ou, usando um
galicismo muito em voga, o plafonamento dos sal<irios. Como se compreende, esta
medida s6 tern cabimento no ambito do subsistema previdencial ou contributivo.
Sao aqui detectaveis tres tendencias.
Na primeira tendencia, que se pode considerar a mais divulgada, defendida pelo
Relat6rio do Banco Mundial, de 1994, sobre envelhecimento da popula9ao e protec9ao social dos idosos \ e em parte pelo Livro Branco da Seguran9a Social, o
Iimite contributive esta intrinsecamente ligada ateoria da segunda pensao. Uma tal
perspectiva exprime-se nas seguintes propostas:
a) Plafonamento contributive para as pensoes ate ao Iimite maximo de cinco

sahirios mfnimos, como financiamento de uma primeira pensao publica em
regime de reparti9ao e corn taxas de substitui9ao regressivas;
b) Pagamento obrigat6rio de contribui96es acima des se limite como suporte
financeiro de uma segunda pensao, em regime de capitalizayao, mediante a
constitui9ao de contas individuais dos beneficiarios, ou seja, de acordo corn
o regime de contribui96es definidas;
c) Gestao dos activos correspondentes as reservas assim constitufdas por entidades publicas (neste momento inexistentes), por empresas do mercado
1

Cfr. as referencias bibliograficas in fine.
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(companhias de seguros do ramo vida e sociedades gestoras de fun dos de
pensoes) ou por entidades da economia social, como as associa~5es mutualistas, que, de resto, nao actuam actualmente neste domfnio.
Nao obstante a sua aparente clareza ea l6gica protectora de privatiza~ao em que
se apoia, este entendimento suscita varias e preocupantes reservas. Vejamos rapidamente p01·que.
Em primeiro lugar, e dada grande enfase ao facto de que deste modo a limitac;ao
contributiva pode contribuir para o desenvolvimento da poupanc;a, do mercado de
capitais e da economia, o que se t:raduz na instrumentalizac;ao de um sistema social,
como o da segurmwa social, para a consecu~ao de objectives estritamente econ6micos e financeiros, que lhe sao exteriores e a que a ficaria subordinado.
Em segundo lugar, a obriga~ao contributiva da seguran~a social teria dois
enquadramentos jurfdicos e financeiros completamente diferentes, conforme servisse de base aprimeira ou asegunda pensao. De facto, no caso da primeira pensao
(em reparti~ao e de forma amplamente redistributiva) as contribui~oes seriam tratadas como autenticos impostos, enquanto no caso da segunda pensao (em capitaliza~ao rigorosamente individual) o seu tratamento seria analogo ao dos premios de
seguro.
Ora, dar um duplo tratamento ou uma dupla qualificagao amesma realidade jurfdica e financeira parece cont:radit6rio, senao mesmo absurdo. Por esta forma, um
sistema de natureza previdencial, vocacionado para garantir prestac;oes relacionadas
com os salarios, transformar-se-ia, de modo enviesado, distorcido e contradit6rio,
numa especie de sistema universal de presta~5es basicas, mas com financiamento
em contribuic;oes sabre salarios, em lugar de um suporte financeiro com base em
impostos.
Alem disso, a obrigatoriedade de os beneficiaries subscreverem produtos previdenciais privados, mesmo que em regime de opc;ao, parece inaceitavel, a luz dos
princfpios que devem reger as relac;oes do Estado corn os cidadaos. De facto, a coactividade propria do Estado, dirigida a satisfa~ao de interesses colectivos, nao deve
ser transferida para um segmento do mercado, que, regendo interesses particulares
de natureza lucrativa, deve funcionar numa base de liberdade, de opc;ao individual,
de concorrencia e de igualdade de tratamento.
Na segunda tendencia, de formula9ao mais moderada, esta perspectiva quanta
ao plafonamento significa que se prop5e de igual modo a limita~ao contributiva a
um nfvel relativamente baixo, mas, ao contnirio da primeira hip6tese, sem qualquer
obrigatoriedade de subscric;ao de modalidades previdenciais privadas complementares.
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Esta orientayao acaba por ser ainda menos aceitavel do que a anterior, visto que
tambem propoe uma limitayao significativa da protecyao assegurada pelo sistema
publico e, alem disso, da origem a injusti9as relativas na protec9ao complementar.
A razao esta no facto de que muitas pessoas, com prevalencia para as que dispoem de menores recursos e, em regra, tambem de menor capacidade informativa e
decis6ria, sao imprevidentes (esta e, de resto a razao por que a anterior tese propugna a obrigatoriedade dos regimes complementares), o que da origem a permanencia de largos grupOS de pessoas sem qualquer protec9a0 adicional a protec9a0
publica. Como esta elimitada, em fun9ao do plafonamento estabelecido, em termos
praticos a insuficiencia de protecyao pode atingir nfveis elevados e estratos consideraveis da populayao.
Na terceira tendencia, que corresponde ao ponto de vista que me pcu·ece de perfilhar, a limitayao contributiva pode vir a ser aconselhavel, mas deve ser encarada
unicamente aluz dos princfpios que regem a protec9ao social dos trabalhadores com
base em contribuiy5es sobre salarios. De facto, num sistema de base previdencial,
as presta9oes devem ser quanta possfvel adequadas as remuneray5es, que determinam o pagamento de contribuiy5es. fsto nao significa, no entanto, que as presta96es
devam ter uma rela9ao puramente matematica, ilimitada, com os salarios de referencia. Podem indicar-se as seguintes razoes.
a) 0 limite contributivo pode justificar-se por razoes de equidade, de modo a

evitar os efeitos das distor96es salariais, decorrentes da pura actua9ao do
mercado, hoje frequentes em certos sectores de actividade e nas chamadas
elites profissionais, em que algumas remuneragoes atingem valores desproporcionados as realidacles laborais. Nao deve considerar-se inerente a um sis··
tema publico de seguran9a social reproduzir sem mais, em tennos de prestagoes, as anomalias rernunerat6rias geradas no mercaclo de trabalho.
b) No en tanto, esse limite deve situar-se nu m valor suficientemente elevado,
dentro do que se considere a normalidade salarial, a fim de que o sistema
possa cumprir o seu objectivo essencial de adequagao das prestagoes aos
salarios, mas nao se fa9a eco dos privilegios salariais de alguns sectores.
c) De qualquer modo, o enquadramento dos beneficiarios em regimes privados
de pensoes complementares, de sua iniciativa ou das respectivas empresas,
deve ser sempre facultativo. 0 facto de o limite contributivo ser elevaclo
pode reduzir bastante os efeitos da imprevidencia natural das pessoas e nao
impede necessariamente os regimes privados de se desenvolverem.
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5. Gestao Publica ou Privada dos Activos
A ultima questao crftica abordada a prop6sito da reforma da seguran~a social diz
respeito ao problema da gestao publica ou privada dos activos dos regimes de seguran~a social em capitaliza~ao. Trata-se de um problema neste momento nao existente, dado que o sistema tem funcionado nos ultimos vinte anos em regime financeiro de reparti~ao. No entanto, sendo hoje consensual a necessidade de introduzir
elementos de capitaliza~ao, em especial na gestao das pensoes de velhice, discute-se se os valores acumulados das reservas assim constitufdas devem ou nao ser geridos por empresas do mercado.
Os clefensores da tese de uma forte limita~ao contributiva e da constitui~ao obrigat6ria de uma segunda pensao em capitaliza~ao propoem, de forma radical (caso
do Relat6rio do Banco Mundial) ou de modo mais flexfvel (caso do Livro Branco
da Seguran~a Social ~) a gestao dos activos capitalizados por entidades privadas do
mercado (companhias de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensoes).
A razoes apresentadas para defender a gestao privada baseiam-se, nao na invoca~ao de principios que porventura fossem pertinentes, mas em simples razoes pniticas, relativas amaior eficacia atribufda agestao privada, de acordo coma analise
de algumas experiencias concretas.
No entanto, os dados recolhidos clas pntticas referidas pelo Banco Mundial, num
quadro seleccionado de pafses, dizem respeito, com excep~ao da Turquia, unicamente a pafses sul-americanos, africanos e asiaticos 0 que ressalta da argumenta~ao apresentada eo facto de esses pafses, apresentados como maus gestores de fundos de pensoes publicos, suscitarem tambem reservas noutros domfnios da sua
actua~ao, como, por exemplo, no funcionamento da economia de mercado, na
amplitude da matriz democratica das institui~oes polfticas, no respeito pelos direitos humanos, no nfvel garantido de proteq:ao social, etc.

• Esta flexibilidade do Livro Branco tem que ver com o facto de ser admitida op<;ao por parte dos interessados por modalidades de pensao geridas por organismos publicus ou por institui<;oes de economia social,
como as associa<;oes mutualistas. No entanto. esta possibilidade de escolha e mais aparente e formal do que
efectiva e real. Na verdade, actualmente nao existem organismos publicos vocacionados para o efeito e nada
gm·ante que venham a ser criados. Por outro !ado, as mutualidades tem revelado dificuldades para actuarem
nesse domfnio, pois tal possibilidade esta consagrada no c6digo mutualista aprovado pelo Decreto-Lei
n.0 72/90, de 3 de Mar<;o (artigos 6. 0 e 7.0 ), sem que ate ao momento tenham sido concretizadas iniciativas nesse
sentido.
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Isto quer dizer que o Relat6rio do Banco Mundial extrapolou de modo generico,
com aplica~ao indiscriminada aos pafses europeus, aquilo que deve ser visto no
ambito especffico de certos pafses, em determinadas regioes do globo, em que a
deficiente gestao de activos do sistema publico de seguran~a social nao e mais do
que a expressao de outros problemas, alguns deles graves, existentes noutros domfnios, polfticos, econ6micos e sociais. Ou seja, e dado como provado o que nao esta
de modo algum demonstrado.
Por outro lado, uma tal perspectiva de condena~ao da gestao estatal na area
social evidencia de igual modo uma visao pessimista das rela~oes entre o Estado e
a sociedade, que parece manifestamente inaceitavel numa sociedade democnhica
moderna, em que sao numerosas as formas de controle dos 6rgaos do poder polftico
e da administra~ao. Bastani referir os seguintes:
a) 0 controle polftico-constitucional, efectuado atraves da Assembleia da
Republica, que aprova o or~amento da seguran~a social, fiscaliza os actos do
Governo e das ins titui~oes publicas aut6nomas e exerce competencia legislativa;
b) 0 controle jurfdico e judiciario, desenvolvido por intermedio de urn rigoroso
enquadramento normativo da gestao financeira da seguran~a social e do
exercfcio da tutela judicial, designadamente atraves dos tribunals administrativos e do Tribunal Constitucional;
c) 0 controle financeiro, concretizado por intermedio do Tribunal de Contas,
quer na valida~ao da legalidade de certos actos financeiros, quer no jufzo
anualmente elaborado sobre a conta e os resultados do exercfcio;
d) 0 controle institucional, exerdvel atraves da participa~ao dos interessados no
funcionamento clas instituir;oes de seguranr;a social, circunstancia que e susceptfvel de impedir a pratica de actos contnirios aboa gestao clas reservas e
dos activos financeiros, que garantem a solvabiliclade dos pianos de pensoes;
e) Finalmente, o que podemos chamar o controle sociol6gico, por via das correntes que se formam na opiniao publica, das denuncias efectuadas pelos
meios de comunicac;ao social, bem como das pressoes das organiza~oes sindicais e das entidades representativas de outros interesses legftimos.

Conclusoes
De tudo isto, algumas breves conclusoes podem ser retiradas, que constituem
como que urn pano de fundo crftico de algumas ideias mais frequentemente divulgadas em materia de crise e reforma da seguran~a social.
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Ilfclio clas Neves

Primeira - A extraordinaria diversidade verificada nos sistemas europeus de
seguran9a social aconselham bastante prudencia na compara9ao de dados, tanto no
que se refere aos diagn6sticos da crise, como no que respeita as medidas a adoptar.
Daqui resulta o perigo ea falibilidade de se proporem facilmente simples transposi96es de modelos alheios. De facto, Portugal nao e o Chile, e bastante diferente da
Suf9a e nao se identifica com os Estados Unidos, para falar de tres dos pafses mais
citados como possfveis moclelos para as reformas a introduzir.
Segunda - Nao parece aceitavellimitar os diagn6sticos da crise as circunstancias (demograficas e econ6micas) exteriores ao sistema de seguran9a social, nem
realizar projec96es puramente matematicas, de base tendencialmente determinfstica, sem considera9ao dos aspectos qualitativos inerentes aqueles fen6menos, mas
deve igualmente fazer-se incidir a aten9ao sobre o modo como ao longo dos anos
foram introduziclos factores de clesorganiza9ao interna da seguran9a social, no piano
clas meclidas polftico-legislativas como no domfnio financeiro, que interessa quanto
antes ultrapassar.
Terceira- Enecessario clarificar as ambiguiclades e ambivalencias inerentes ~~
no9ao corrente de sistema de seguran9a social. De que modo, pocler-se-a perguntar.
De tres fonnas: por um !ado, identificando-o de forma plural com os subsistemas
previdencial e de soliclariedade, com rigoroso respeito pelas suas fronteiras financeiras; por outro !ado, caracterizando de forma clara o sistema de ac9ao social, independentemente de se manter a gestao conjunta; finalmente, clarificando a estrutura
financeira e procedendo areorganiza9ao or9amental das tres realidades sistemicas.
Quarta- A limita9ao ou o plafonamento contributivos nao deve distorcer a propria natureza cla protec9ao previdencial relacionacla corn os salarios, nem servir de
base a clois regimes de pensoes completamente diferentes, embora com suporte
financeiro na mesma obriga9ao contributiva.
Quinta - Requere-se a estabiliza9ao normativa dos regimes de seguran~a
social, ou seja, dos direitos e obriga~oes sociais dos cidadaos, atraves da publica9ao
de um verdacleiro c6digo, que acolha as diversas reformas sectoriais que se mostrem
necessarias, designadamente na obriga9ao contributiva e no regime das presta96es.
Ao mesmo tempo, a codifica9ao legislativa permitira maior transparencia, acessibilidade e conhecimento por parte dos cidadaos e dos grupos s6cio-profissionais interessados no funcionamento do sistema de seguran9a social.
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