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1. Impacto do ESA 2010 nas pensões  

 

 Em 2014 o novo Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais 

(ESA 2010) substituiu o actual ESA 1995 

  o objectivo: 

pôr as contas nacionais em linha com o novo enquadramento 

económico, avanços nas metodologias de investigação e necessidades 

dos utilizadores. 

 Como é reconhecido pelas instituições nacionais e internacionais as 

conacionais são o núcleo de um moderno Sistema de Estatísticas 

Económicas, e fornecem, uma estrutura estatística sistemática para 

sntetizar e analisar as economias. 

 Elas devem ter em conta as mudanças económicas estruturais de 

forma a manter a sua relevância. Ao mesmo tempo, responder 

atempadamente às necessidades de informação dos utilizadores. 

 
Nota: Saiu ontem o relatório Pensions at a Glance que 

traz informações relevantes para Portugal 



1. Impacto do ESA 2010 nas pensões  

 

As novas normas internacionais definem um conjunto de regras que 

ofereçam compiladores com orientação  

sobre quando incluir os regimes de pensões no sistema central das 

contas e quando incluir os montantes em circulação de obrigações 

com pensões somente nas tábuas suplementares dos esquemas de 

pensões do seguro social. 

 

Mostra todas as posições e fluxos de obrigações com pensões dos 

regimes de pensões numa economia e (como contrapartida) os 

correspondentes direitos de pensão detidos pelas famílias. 

  

 Vai  obrigar, nos próximos anos, os países da UE a registarem total 

das posições e fluxos de dados sobre obrigações com pensões de 

todos os regimes de pensões incluindo os regimes geridos pelo 

governo para os seus próprios funcionários e regimes de pensões 

da segurança social. 



1. Impacto do ESA 2010 nas pensões  

 
Regimes de Pensões 

Um dos domínios onde a mudança foi mais profunda 
foi na contabilização dos regimes de Pensões 

 

O ESA 2010, contrariamente ao ESA 95, reconhece 
nas suas contas nucleares, direitos de pensão 
decorrentes de uma carreira contributiva 
independentemente de os esquemas serem ou não 
fundeados.  

 

Adicionalmente, um quadro  suplementar nas contas 
nacionais apresenta todos os direitos de pensão do 
seguro social acumulados até à data; incluindo 
esquemas de pensões do governo não fundeados e 
pensões da segurança social. 



1. Impacto do ESA 2010 nas pensões  

 
A demografia e os regimes de Pensões  

As projecções demográficas para a União Europeia (EU) caracterizam-

se por um envelhecimento acentuado da população, quer ao nível 

do topo quer ao nível da base. Isto terá um substancial impacto 

sobre as despesas do governo. 

Prevê-se uma redução acentuada das populações nos próximos anos 

com efeitos sobre a economia e a sociedade. 

Significa: 

 Uma força de trabalho europeia em declínio  

 um número rapidamente crescente de aposentados  

=>implica um aumento dos gastos com pensões, cuidados de saúde e 

cuidados de longa duração. 

 



1. Impacto do ESA 2010 nas pensões 

O ESA 2010 fornece orientações detalhadas para a 

compilação de dados suplementares sobre direitos de 

pensão ao abrigo de regimes de benefício definido.  

Eles cobrem regimes geridos por entidades não públicas 

e os regimes geridos pelo governo e também de acordo 

com essas normas, regimes de pensão da segurança 

social.  

De acordo com essas regras os direitos das famílias ( 

obrigações de pensão dos regimes) são registadas nas 

contas nacionais (NA)  



1. Impacto do ESA 2010 nas pensões  

 Estimativa dos direitos e obrigações de pensão nas 

contas nacionais 

O ESA 2010 define os direitos de pensão das famílias 

que podem ser registados quer  

como activos financeiros nas contas nacionais  

quer como activos contingentes no quadro 

suplementar .  

Como activos financeiros  

constituem reclamações financeiras que os 

beneficiários têm-vis-à-vis  

quer do seu empregador  

quer de uma gestora de pensões designada pelo 

empregador para  

pagar benefícios de pensão adquiridos como parte de 

um acordo de compensação celebrado entre o 

empregador e o empregado.  



1. Impacto do ESA 2010 nas pensões  

 

 Como activos contingentes representam em geral 
«créditos condicionais”em regimes de prestações 
definidas geridos pelo governo, incluindo os 
regimes de pensões da segurança social. Em 
contrapartida, eles são contabilizados como 
passivos contingentes do governo.  

 

 O objectivo do quadro suplementar é dar uma 
visão geral das responsabilidades com pensões (do 
governo, mas também de outros sectores 
institucionais) para com os agregados familiares  
que cobrem todas as pensões em esquemas de 
seguro social.  

     Os valores apresentados no quadro suplementar 
apresentam a perspectiva do devedor (o regime de 
pensões)  indicando as responsabilidades com 
pensões (quer passivos quer passivos 
contingentes), bem como a dos credores (famílias) 
que mostram direitos de pensão (quer activo reais 
quer activos contingentes).  

  



1. Impacto do ESA 2010 nas pensões  

 

No quadro suplementar, posições e fluxos das obrigações de pensão 
sempre correspondem às posições e fluxos dos direitos à pensão 

 

Obrigações de pensão ou de direitos de pensão em contas nacionais 
referem-se sempre a um conceito bruto.  

 

Isso significa que essas obrigações ou direitos não são compensadas com a 
receita esperada do governo ou das contribuições sociais esperados das 
famílias.  

 

No caso dos regimes de pensões de contribuição definida ou planos de 
pensões da segurança social, nenhuma receita futura ou contribuições sociais 
futuras são levadas em conta para determinar qualquer tipo de direitos 
líquidos de pensão ou obrigações de pensões . 

 

Somente direitos de pensão ou obrigações são consideradas. Eles são 
baseados em benefícios de pensão (presentes ou futuros) 
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temporal 

Responsabilidades 
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liquidas 

Infinito     OSGL     OSNL   

1. Impacto do ESA 2010 nas pensões  

 



2.Avaliação actuarial das responsabilidades com pensões 

 Os cálculos actuariais requerem a elaboração 
de um conjunto de hipóteses cuidadosas. Elas 
incluem: 

  hipóteses de esperança de vida futura, que 
determinam o período de pagamento das 
pensões futuras.  

 Em particular, hipóteses sobre crescimento 
futuro dos salários e sobre a taxa de desconto 
têm um papel crucial na projecção dos 
direitos ou obrigações acumuladas até à data 
(ADL) . 

 



2.Avaliação actuarial das responsabilidades 

com pensões  

 responsabilidades projectadas e acumuladas 
 

Ao estimar as responsabilidades acumuladas (ADL), uma de duas abordagens 
podem ser aplicadas: ou as obrigações de benefícios projectadas abordagem (PBO) 
ou as obrigações de benefícios acumuladas abordagem (ABO).  

 

A principal diferença entre estes dois métodos refere-se à compilação e 
tratamento de futuros aumentos salariais.  

 

No caso da abordagem  PBO, (esperado) futuro os aumentos de rendimento seja 
através de promoções ou através de um aumento geral de salários são plenamente 
tidos em conta.  

 

A abordagem ABO, por outro lado, considera apenas a valor presente dos 
benefícios auferidos até a data. Futuros aumentos salariais não são tidos em 
conta. A escolha entre os dois conceitos pode ter um impacto significativo no nível 
de direitos de pensões. Os resultados são normalmente de 10 a 20% mais elevados 
quando se aplica o PBO, em vez de ABO. 
 

 



2.Avaliação actuarial das responsabilidades com 

pensões 

Responsabilidades implícitas e custos do envelhecimento 

 

A população na área do euro está envelhecendo, principalmente, por conta 

do aumento da longevidade e de baixas taxas de nascimento. Há um 

reconhecimento crescente entre decisores políticos que os custos associados 

com o envelhecimento da população constitui um grande desafio para a 

sustentabilidade fiscal.  

Espera-se que o impacto fiscal do envelhecimento seja mais acentuado na 

maioria dos países  da área do euro , com efeitos começando tornar –se 

evidentes tão cedo como o final desta década. 

 

Os custos futuros do envelhecimento da população pode ser medido como o 

valor presente líquido no saldo primário que será necessário, todas as outras 

coisas iguais, para garantir a sustentabilidade das finanças públicas. 

 

Espera-se que as despesas públicas em geral relacionadas com a idade vão 

aumentar, com pensões, cuidados de saúde e cuidados de longa duração serão 

os principais impulsionadores deste desenvolvimento. 

 



2.Avaliação actuarial das responsabilidades com pensões 

A Comissão Europeia e o Comité de Política 

Económica prevêm 

   que o envelhecimento da população pode levar a 

um aumento d até 5,2 pontos percentuais na 

despesa pública durante o período 2010-60 (dos 

quais 2,8% dizem respeito a pensões, de 1,4% 

para cuidados de saúde e 1,4% para cuidados de 

longa duração) se nenhuma ação corretiva for 

tomada.  

 

 

Além disso, as despesas públicas em percentagem do 

PIB relacionadas com a idade  poderia aumentar 

ainda mais dependendo de quão fortemente a 

recente crise financeira e  económica afecta as 

posições fiscais e as perspectivas económicas nas 

próximas décadas 

  



2.Avaliação actuarial das responsabilidades com pensões 



2.Avaliação actuarial das responsabilidades com 

pensões 

DOCUMENTO DE ESTRATÉGIA ORÇAMENTAL 2012-2016  

O peso das pensões no PIB atinge o pico em 2020 



3. ResultadoS 

1.Avaliação dos direitos formados do grupo de 

activos da Segurança Social (Regime Geral 

Contributivo) e  seu impacto no Orçamento para 

2016. 

 

 Todos os cálculos serão a valor presente actuarial 

com rendas vitalícias e temporárias com a tábua 

de mortalidade do INE resultante do Censo de 

2011. O método usado para avaliar as 

responsabilidades acumuladas (Acrued to Date 

Liabilities) é o ABO. 

 

Numa 1ª fase são avaliados as responsabilidades já 

assumidas pelo Estado, quer quanto aos reformados 

actuais, quer quanto aos direitos formados de activos 

recorrendo à base de dados administrativos. 

A taxa contributiva das pensões está no quadro 

seguinte: 



3. ResultadoS 

Eventualidade Total Custo Administração Solidariedade Políticas Activas Total sem

Técnico Laboral Emprego e FP Administração

Doença 1,40% 1,33% 0,03% 0,04% 1,37%

Doença Profissional 0,50% 0,06% 0,44% 0,50%

Parentalidade 0,76% 0,72% 0,02% 0,02% 0,74%

Desemprego 5,13% 3,76% 0,09% 0,12% 1,16% 5,04%

Invalidez 4,30% 3,51% 0,09% 0,12% 0,58% 4,21%

Velhice 20,21% 19,10% 0,48% 0,63% 19,73%

Morte 2,45% 2,31% 0,06% 0,08% 2,39%

Total global 34,75% 30,79% 0,77% 1,45% 1,74% 33,98%



Resultados 

Eventualidade GAP  face TSU

Taxa Contributiva Global (TSU) 42,41% 8,43%

Por Eventualidade

Velhice 31,44% 11,71%

Desemprego 2,67% -2,95%

Invalidez 2,13% -1,50%

Morte 4,32% 1,93%

Doença 1,00% -0,37%

Parentalidade 0,81% 0,07%

Doença Profissional 0,05% -0,45%

Despesas Administração 0,61% -0,16%

Num estudo recente calculou-se a taxa de equilíbrio do 

sistema de segurança social. Dos actuais 34.75% das 

remunerações ela deveria subir 8.43 pontos sendo que a 

velhice implicaria um aumento de 11.71 pontos 



3. ResultadoS 
  

Trata-se de uma avaliação financeira de longo prazo e 
não a determinação dos saldos anuais resultantes dos 
fluxos de entrada e saída respectivamente de 
contribuições e de benefícios de pensão de velhice. Este 
tipo de análise é feito no Anexo da Sustentabilidade da 
Segurança Social no OE. 

 

O valor actuarial dos reformados actuais foi calculado 
tendo em consideração a pensão actual e a sua 
manutenção ao longo do tempo. A pensão é multiplicado 
por um fator de esperança de vida à idade actual do 
reformado. 

 

O valor actuarial dos direitos totais dos activos foi 
obtido por coortes de idade (dos 16 aos 66 anos) tendo 
em conta o valor dos salários actuais sem qualquer 
actualização até ao fim da carreira a esperança média 
de vida à idade da reforma, e as taxas de mortalidade 
das coortes. 

 O método utilizado para calcular as ADL é o método ABO. 

 



    

Sintese   

 Calculo : Accumulated Benefit Obligation 

(ABO)   

Accrued to Date Liabilities de activos à 

idade de reforma 
398,646,082,468 

Valor actual das responsabilidades ADL à 

taxa de juro real de  1%  ( taxa nominal de 

3% e inflação 2%)   182,323,245,589 

Responsabilidades com  reformados 119,405,000,000 

Total de Responsabilidades  ADL 

+Reformados                                301,728,245,589 
    

    



Quadro de Emissão da Dívida da Segurança Social a 

preços constantes de 2013  U: euros 

      % PIB 

Dívida inicial 182,323,245,589 112.25% 

Fundo de Reserva 11,000,000,000 

(estimativa 

governo) 

Divida Liquida 171,323,245,589 105.47% 

PIB 2013 162,431,834,400   

Taxa cresc. Real 

PIB 2.50%   

Taxa de juro 

nominal 4.00%   

taxa juro real 1.96%   

inflaçã

o 2.00%   

periodo emissão 49   

prestação 

constante 

          

3,496,392,767    2.15% 

periodo 

amortização 51   



ano Emissão anual 

Emissão 

acumulada Juros PIB 

juros 

anuais

% PIB 

2013 3,496,392,767 3,496,392,767 68,556,721 162,431,834,400 0.04% 

2014 3,496,392,767 6,992,785,534 137,113,442 166,492,630,260 0.08% 

2015 3,496,392,767 10,489,178,301 205,670,163 170,654,946,017 0.12% 

2016 3,496,392,767 13,985,571,068 274,226,884 174,921,319,667 0.16% 

2017 3,496,392,767 17,481,963,836 342,783,605 179,294,352,659 0.19% 

2018 3,496,392,767 20,978,356,603 411,340,326 183,776,711,475 0.22% 

2019 3,496,392,767 24,474,749,370 479,897,046 188,371,129,262 0.25% 

2020 3,496,392,767 27,971,142,137 548,453,767 193,080,407,493 0.28% 

O quadro de emissão das parcelas da dívida acumulada entre 2013 e 

2061 é o seguinte: 

 

Quadro I  u: euros 



Ano          emissão           Emissão acumul       juros                       PIB              juros % 

PIB 

  
2052 3,496,392,767 139,855,710,685 2,742,268,837 425,502,287,562 0.64%

2053 3,496,392,767 143,352,103,452 2,810,825,558 436,139,844,751 0.64%

2054 3,496,392,767 146,848,496,219 2,879,382,279 447,043,340,870 0.64%

2055 3,496,392,767 150,344,888,986 2,947,939,000 458,219,424,391 0.64%

2056 3,496,392,767 153,841,281,753 3,016,495,721 469,674,910,001 0.64%

2057 3,496,392,767 157,337,674,520 3,085,052,442 481,416,782,751 0.64%

2058 3,496,392,767 160,834,067,287 3,153,609,162 493,452,202,320 0.64%

2059 3,496,392,767 164,330,460,055 3,222,165,883 505,788,507,378 0.64%

2060 3,496,392,767 167,826,852,822 3,290,722,604 518,433,220,062 0.63%

2061 3,496,392,767 171,323,245,589 3,359,279,325 531,394,050,564 0.63%

171,323,245,589 83,981,983,132 544,678,901,828 0.50%

Se o governo não imputar os juros ao orçamento a 

soma destes acresce à dívida inicial 

 
Soma dos juros + divida= 255,305,228,721 

 



3. ResultadoS 

 Como se vê se o Governo tivesse de registar a dívida acumulada  

de acordo com o ESA 2010 numa linha, e, na seguinte os juros 

correspondentes  aos diversos anos ,em 2015 teria de ter imputado 

205,670,163 (0.12% do PIB) euros ao orçamento ,e, em 2016,  

274,226,884 euros (0.16% do PIB). No final do período de emissão os 

juros acumulados representavam, em média, 0.50% do PIB 

 



Plano de amortização da dívida total 

durante 51 anos   

U: euros 

Dívida a saldar em 2061 liquida 

(inclui juros do período de 

emissão) 255,305,228,721 

Renda certa entre 2061 e 2111 51 

prestação 5,005,984,877 

Taxa de juro nominal 0.04 

taxa juro real 1.96% 

inflação 0.02 

juros à taxa real de 1,96% 

periodo amortização 51 

b) Se o governo não imputar os juros ao orçamento a 

soma destes acresce à dívida inicial 



 U: 

euros 

Quadro de 

Amortização       

ano  capital em dívida Juros divida restante Amortização 

2061 255,305,228,721 5,005,984,877 250,299,243,844 5,005,984,877 

2062 250,299,243,844 4,907,828,311 245,293,258,967 5,005,984,877 

2063 245,293,258,967 4,809,671,744 240,287,274,090 5,005,984,877 

2064 240,287,274,090 4,711,515,178 235,281,289,213 5,005,984,877 

2065 235,281,289,213 4,613,358,612 230,275,304,336 5,005,984,877 

2066 230,275,304,336 4,515,202,046 225,269,319,459 5,005,984,877 

2067 225,269,319,459 4,417,045,480 220,263,334,582 5,005,984,877 

2068 220,263,334,582 4,318,888,913 215,257,349,706 5,005,984,877 

2069 215,257,349,706 4,220,732,347 210,251,364,829 5,005,984,877 

2070 210,251,364,829 4,122,575,781 205,245,379,952 5,005,984,877 



 

 

No final do período a soma das amortizações cobre a dívida. Nesse 

momento a dívida inicial só representaria , em média, 14% do PIB 

contra os 112.25% iniciais. 

 

2100 60,071,818,522 1,177,878,795 55,065,833,646 5,005,984,877 

2101 55,065,833,646 1,079,722,228 50,059,848,769 5,005,984,877 

2102 50,059,848,769 981,565,662 45,053,863,892 5,005,984,877 

2103 45,053,863,892 883,409,096 40,047,879,015 5,005,984,877 

2104 40,047,879,015 785,252,530 35,041,894,138 5,005,984,877 

2105 35,041,894,138 687,095,963 30,035,909,261 5,005,984,877 

2106 30,035,909,261 588,939,397 25,029,924,384 5,005,984,877 

2107 25,029,924,384 490,782,831 20,023,939,507 5,005,984,877 

2108 20,023,939,507 392,626,265 15,017,954,631 5,005,984,877 

2109 15,017,954,631 294,469,699 10,011,969,754 5,005,984,877 

2110 10,011,969,754 196,313,132 5,005,984,877 5,005,984,877 

2111 5,005,984,877 98,156,566 0 5,005,984,877 

130,155,606,799 255,305,228,721 

ano  capital em dívida        Juros divida restante Amortização 



 

Esta engenharia financeira não pretende ser a solução do problema. É 

apenas uma contribuição  para a reflexão que tem de ser feita sobre o 

vulcão onde estamos sentados . 

 

O que não temos duvidas é que , segundo o ESA 2010, o Estado deve 

aos beneficiários activos por direitos de pensão já formados, cerca de 

171,323,245,589 euros que representava 112.25% do PIB. A 

contrário os beneficiários tem um crédito sobre o estado do mesmo 

valor 

 

A dinâmica do PIB é a melhor via para acomodar os direitos 

acumulados mas isso implica aumentos enormes na competividade 

das empresas, na criação de empregos e na redução do 

desemprego. 

 

Durante o período de amortização, se os juros do período de 

emissão, não tivessem sido imputados ao OE e fossem incluídos na 

dívida entre 2061 e 2111  o peso médio das prestações no PIB seria 

de 0,9%. O total em dívida seria de 255,305,228,721 e a prestação 

constante de 7,964,426,069 de euros 

 



Plano de amortização da dívida total 

durante 51 anos   

Dívida a saldar em 2061 liquida 

(inclui juros do período de 

emissão) 

171,323,245,589 

 

Renda consolidada 2061 e 2111 51 

prestação 3,359,279,325 

Taxa de juro nominal 0.04 

taxa juro real 1.96% 

inflação 0.02 

juros à taxa real de 1,96% 3,359,279,325 

periodo amortização 51 

Se o governo imputar os juros ao 

orçamento a dívida inicial mantem-se 



  

ano   Prestação juros  

 Amorti

zação 

 capital em 

dívida Prest/PIB 

2061 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 32.2% 

2062 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 31.5% 

2063 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 30.7% 

2064 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 29.9% 

2065 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 29.2% 

2066 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 28.5% 

2067 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 27.8% 

2068 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 27.1% 

2069 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 26.5% 

2070 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 25.8% 



2100 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 12.3% 

2101 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 12.0% 

2102 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 11.7% 

2103 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 11.4% 

2104 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 11.1% 

2105 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 10.9% 

2106 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 10.6% 

2107 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 10.4% 

2108 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 10.1% 

2109 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 9.9% 

2110 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 9.6% 

2111 3,359,279,325 3,359,279,325 0 171,323,245,589 9.4% 

171,323,245,589 



4. Outras vias para avaliar a dívida implícita de 

todo o sistema da Segurança Social – Regime 

Previdencial 

 Uma outra maneira de calcular a dívida implícita é 

calcular a soma actualizada de todos os saldos 

correntes da segurança social ( não apenas o saldo 

das pensões). 

 O Aging Group projecta para os países da EU os 

saldos para o período até 2060 

 Um estudo do GEP publicado na net e apresentado 

numa conferência na Gulbenkian apresenta os 

seguintes valores: 



Projeções | Receita 

EVOLUÇÃO PROJETADA DAS RECEITAS CORRENTES DO SISTEMA PREVIDENCIAL-REPARTIÇÃO – PREÇOS 

CONSTANTES 2013 
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Projeções | Despesa 

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES DO SISTEMA PREVIDENCIAL - 

REPARTIÇÃO 



Projeções | Saldo 

EVOLUÇÃO PROJETADA DO SALDO - SISTEMA PREVIDENCIAL 



Indicadores de síntese 
ESTIMATIVA DA DÍVIDA IMPLÍCITA DO SISTEMA PREVIDENCIAL – PREÇOS CORRENTES 

a 1/1/2014 (valores em M€)

3% 4% 5%

SALDO Receitas Próprias

Estimativa dívida implícita -304.994 -204.947 -142.466

em % do PIB (preços correntes ) -179,58% -120,67% -83,89%

SALDO Receitas Próprias c/ FEFSS

Estimativa dívida implícita -293.295 -193.248 -130.767

em % do PIB (preços correntes ) -172,69% -113,79% -77,00%

Saldo SEM Transf. Extraord. OE

Estimativa dívida implícita -294.322 -198.986 -139.180

em % do PIB (preços correntes ) -173,30% -117,16% -81,95%

TAXA DE JURO

Valor atual das pensões velhice   

TV73/77 H; TV 88/90 M 

              119.405 

68,2% do GDP 
65,3% do 

GDP 

113,654 



Indicadores de síntese 
ESTIMATIVA DA DÍVIDA IMPLÍCITA DO SISTEMA PREVIDENCIAL – PREÇOS CORRENTES 

a 1/1/2014 (valores em M€)

3% 4% 5%

SALDO Receitas Próprias

Estimativa dívida implícita -304.994 -204.947 -142.466

em % do PIB (preços correntes ) -179,58% -120,67% -83,89%

SALDO Receitas Próprias c/ FEFSS

Estimativa dívida implícita -293.295 -193.248 -130.767

em % do PIB (preços correntes ) -172,69% -113,79% -77,00%

Saldo SEM Transf. Extraord. OE

Estimativa dívida implícita -294.322 -198.986 -139.180

em % do PIB (preços correntes ) -173,30% -117,16% -81,95%

TAXA DE JURO

Valor atual das pensões velhice                 119.405 113,654 

O indicador da divida implícita do sistema previdencial – repartição (considerando 

todos os compromissos de despesa com prestações sociais), representa o valor 

atualizado dos futuros desequilíbrios orçamentais estimados por referência ao inicio 

de 2014, quer em valor absoluto, quer em % do PIB.. 

 



 Ao mesmo tempo, este indicador corresponde ao valor 

dos ativos financeiros que deveriam atualmente existir 

no Fundo de Reserva por exemplo, no FEFSS, de modo a 

que o sistema estivesse em condições de cumprir os 

seus compromissos futuros sem necessidade de alterar 

contribuições e/ou benefícios no futuro 



Indicadores de síntese 

“GAP - GENERAL AVERAGE PREMIUM” – TAXA CONTRIBUTIVA GLOBAL DE EQUILÍBRIO 

Eventualidade GAP  face TSU

Taxa Contributiva Global (TSU) 42,41% 8,43%

Por Eventualidade

Velhice 31,44% 11,71%

Desemprego 2,67% -2,95%

Invalidez 2,13% -1,50%

Morte 4,32% 1,93%

Doença 1,00% -0,37%

Parentalidade 0,81% 0,07%

Doença Profissional 0,05% -0,45%

Despesas Administração 0,61% -0,16%

Por último, podemos observar  a taxa contributiva global e a sua desagregação 

por eventualidades que seria adequada para suprir as necessidades de 

financiamento do sistema previdencial, passando  dos 34,75% (valor atual e em 

vigor) para 42,41%, o que corresponde a uma aumento da taxa global de 8,43%. 



 

Relatório Actuarial da CGA  Jorge Bravo 

 PROVEITOS 2012 2013 2014 2015 2016 

Quotizações / Contribuição de 

Entidades (M€) 2,826.6 3,616.0 3,553.0 3,379.6 3,203.8 

em % do PIB 1.7% 2.2% 2.1% 2.0% 1.8% 

taxa de variação anual %   27.9% -1.7% -4.9% -5.2% 

            

Comparticipação Entidades 

por pagamento pensões (M€) 500.8 547.9 549.8 562.5 579.7 

em % do PIB 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 

            

Utilização Reservas Especiais 

(Fundos Pensões Transf.)   200.0 200.0 206.7 213.3 

em % do PIB   0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

            

Contribuição Extraordinária 

de Solidariedade 20.3 385.1 362.2 0 0 

em % do PIB   0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 

            

Dotações do Orçamento de 

Estado (OE) 4,463.0 4,530.3 4,063.3 4,781.3 5,207.0 

em % do PIB 2.7% 2.7% 2.4% 2.8% 2.9% 



Indicadores financeiros 
CUSTOS COM 

PENSÕES 

(M€) 2012 2013 2014 2015 2020 2040 2060 
Custos com 

Pensões 

(M€) 7 950,8 9 279,5 9 488,2 9 695,7 11 294,0 13 986,4 17 302,6 

em % do 

PIB 4,8% 5,6% 5,6% 5,6% 5,5% 3,4% 2,2% 

Velhice 6 282,7 7 463,1 7 652,2 7 842,7 9 258,2 11 660,8 14 704,3 

Invalidez 859,6 963,7 972,8 980,8 1 063,1 1 077,3 1 310,2 

Sobrevivênc

ia e PPSO - 

Viuvez 758,6 798,1 805,9 812,1 893,1 1 027,2 839,7 

Sobrevivênc

ia e PPSO - 

Orfandade 50,0 54,6 57,3 60,0 79,7 221,2 448,5 

Taxa 

cresciment

o anual 

custo com 

pensões %   16,7% 2,2% 2,2% 3,1% -0,4% 2,9% 



ESTIMATIVA DA DÍVIDA IMPLÍCITA 2012 

Yield Curve (taxas de juro spot, 

capitalização discreta) 4.0% 

Factor de desconto 1.000 

Valor Actual Total da Dotação do OE 183,330 

em % do PIB 110.8% 

Yield Curve (taxas de juro spot, 

capitalização discreta) 3.0% 

Factor de desconto 1.000 

Valor Actual Total da Dotação do OE 223,847 

em % do PIB 135.3% 

    

Yield Curve (taxas de juro spot, 

capitalização discreta) 5.0% 

Factor de desconto 1.000 

Valor Actual Total da Dotação do OE 152,829 

em % do PIB 92.4% 



Parafraseando Almada Negreiros no Manifesto Anti Dantas: 

A reforma não presta 

Morra a Reforma 
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