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PROJECTO DE LEI DE BASES DA SEGURAN<;A
SOCIAL - CONTRIBUTOS PARA A ANALISE 1

Francisco Branco *

1. Comentario geral

Os projectos de lei apresentados peloGoverno e partidos da oposi9ao parlamentar contem
otienta9<)es ha muito identificadas comonecessarias, em face das pniticas de gestao do sistema,
das altera9<)es introduzidas no sistema desde 1984, eas mudanyas sociais eecon6micas registadas.
Estas orientayoes sao especialmente impmtantes no que se refere: a) aclarificayao e distinyao
dos diferentes regimes e modos de financiamento; b) aincorporayao de principios e esquemas
corn maior potencial de protecyao social dos cidadaos mais vulneraveis, nomeadamente o
Rendimento Minimo Garantido eProtecyao aFamilia.
Arevisao da Lei de Bases centra-se inquestionavelmente na questao dos regimede pensc)es
de base contributiva ouprevidencial. Na verdade ea sustentayao, arecusa ou admissibilidadede
limites abase de incidencia contributiva e da vettente de capitalizavao, e as concep0es sobre o
seu regime, que diferenciam no essencial as diferentes propostas. As alteravoes e inovavoes
introduzidas noutros dominios, quando comparadas corn a Lei de Bases de 1984, ainda que
existentes e nalguns casos corn significado, nao encerram a relevancia estrutural e sisterniea
daquela componente.
As alteray(les na concepyao edesenvolvimento do Regime Nao Contributive eAcyao Social
sao comparavelmente pouco significativas e de muito menor incidencia sisternica eestrutural.
* Doccnte do !SSSL
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no iimbito da Comissilo Parlamcntar de Trabalho, Solidariedadc e Seguran9a Social.
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Os comentarios e sugestoes apresentadas privilegiarao aspectos relatives ao Regime Nao
Contributive e Acvao Social urna vez que estes, e designadamente a Acvao Social, tern sido
domfnios muito menos considerados, ou limitadamente considerados,no funbito do debate sobre
a refmma do Sistema de Seguran9a Social em Portugal. Particularmente no que se refere a
Ac9ao Social o diagn6stico nao estarealizado corn omesmo nivel de profundidade e corn urn
significativo debate2 •
Relativamente adimensao central emjogo neste processo de reforma-a limitavao contributiva
- subscrevo as posiv5es que tern sido sustentadas pelo Dr.llidio das Neves 3 , a saber:
a) nao aceita9ao da proposta da segunda pensao, tendo em considera9ao a
instrumentalizavao de urn sistema social, para a consecuvao de objectives estritamente
econ6micos e financeiros, que lhe sao exteriores ea que ficm·ia subordinado, a sua
vinculavao a dois enquadramentos juridicos efinanceiros completamente diferente.." ea
obrigatoriedade de subscri9ao de produtos previdenciais privados;
b) nao aceita9ao da propostas de limita9ao contributiva sem obrigatoriedade de subscrivao
de esquemas previdenciais complementm·es, pela limitavao da protecvao que desse
modo seria assegurada e pelas injusti9as relativas que acentuaria;
c) aceita9ao de uma limitayao cont:ributiva que evite as distor9oes salru.iais decmrentes do
mercado detrabalho, situadanum valor elevado de modo aassegurar suficiente protecvao,
e de subscri9ao complementar facultativa

2
A Dircc~ao-Gera l da Ac~<io Social no trabalho Coutributo para o Livro Brauco da Acrilo Social (DGAS, 1996),
fomece um signi ficHtivo contributo nestc sentido.
No que se rct'ere aos trabal hos da Comissiio do Livro Branco da Seguran~a Social, estcs equacionam de uma forma
relativamente limitada, o papel da Ac9<io Social na sua rcla9ilo com a refonnulayi\o do Regime Nfio Contributivo e
especialmente coma implemcnta9iio do RMG. Silo apontados coma pianos essenciais da intervcn9iio da Ac9iio Social:
o apoio <i tiunilia,justificado por via das alterayoes demogri1ficas c sociais; a rcsposta a novos problematicas sociais, como
a tox icodependcncia, os sem-abrigo. os meninos de rua, os seropositivos cas minorias ctnicas c migrantes. Mas esobrctudo
a promo9ao de ac<;iics de inser~ao c uma orienta9iio niio assistencialista que sao nucleares il visao expressa no Livro Branco.
0 designado grupo minoritario, no trabalho Uma risdo solidaria da Reforma da Segura111;a Social, concede
igualmcnte um cspa9o rclativmncntc limitado a Ac9iio Social, sustentando nas suas propostas a neccssidade de uma
refonnula9iio da Ac<;iio Social de modo a conferir-Jhc mais eficacia na sua fun9iio de acompanhamento personalizado, no
refor9o da componcntc de direitos c na sua articula9iio coma mcdida RMG. Aponta-se designadamente, a necessidade do
refor<;o da gesti\o multisectorial nesta area, da atcn<;iio crcscentc aos novos problemas sociais ea valorizayiio da componentc
de prcven<;iio da exclusao (Cf. Santos et al., I997: 234 .. 236).
! Cf. Nomeadamente Ilidio das Ncvcs, " Alguns problemas sobre a refonna da Seguran9a Social", lntel'l'elll;(io
Social, 17118, Dez. 1998, pp. 249.
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2. Regime Nao Contributivo
2.1. Entende-se ser positiva a altera9ao de designa9ao deste regime contemplada na maioria
das propostas. Considera-se ser mais adequada a designa9ao de Protec9iio Social de
Cidadania do que a que deSubsistemadesolidariedade, uma vezqueaprimeiradamais
enfase ao fundamento dos direitos sociais reconhecidos do que ao mecanismo de provisao
e:financiamento.
2.2.Adefini9ilo dos objectivos do RNC apresentaaspectos positivos e limitac;Oes impotiantes.
Epositivo o acolhimento aos prop6sitos, entre outros, de assegurar direitos basicos de
cidadania e preven9ao eenadicac;ao dapobreza. Elimitada aconcepyao de necessidades
que se associa aos RNC- concepc;ao de necessidades vitais, normalmente associada a
umaconcepyao de pobrezaabsoluta. See verdade que aconvergenciaque seregista no
sentido do nivelamento das prestac;oes fundamentais do RNC ao salario minimo da
menos enfase aquestao pais significa uma perspectiva de melhoria do nivel aquisitivo
das pensoes sociais e RMG, seriamais positivo uma formulayao que associe os RNC a
minimos de dignidade social (como se refere na exposic;ao de motivos do projecto do
PSD) de acordo corn uma concepc;ao nao minimalista mas corn urn padrao de vida
Msico,urn padrao igualitfu:io e de inclusao,na linha do que sustentou Mat-shall (1950) na
sua concepc;ao de cidadania como nivel m6dico de seguran9a econ6mica e bem-e.star
compativel cam opadrao medio eheran9a civilizacional dasua comunidade.
2.3. Eduvidosaa consagrac;ao como norma geral aplicavel aos cidadaos-beneficiarios de
prestac;oes e apoios sociais de base nao-contributiva o compromisso contratualizado de
inser9iio. Ageneralizayaodo ptincipio in1roduzidopelo RMG, aindaqueremetido paraa
lei, erelativizado por diversas expressoes complementares ( sempre que ajustado ... ,
quando os beneficiarios reunam condi9oes, ..., quandofor caso disso, ... ) nao emuito
compreensivel visto aluz das eventualidades abrangidas para alem do RMG,
concretamente4 pens5es e complementos sociais. Ageneralizayao deste principio amplia
igualmente as possibilidades de discricionaridade na gestao deste regime.
2.4.Epositivaaconsagrac;ao em sede de ~i_de B(l§y~da Segutcm9a Social, do Rendimento
Minimo Garantido como prestac;ao do RNC (projectos de lei do Govemo e PCP), pois
consa~-se 4.~~'P:9.<i.2~~-~-quitectura do sistemaportugues llP1: ~gu~rpa. de garantia
dei;endllnentos, quetemsido intemacionalmente4 apontado, como uma das prlricipais

' Cf. S<icinl Assistnncc in OCDE Countries: Systesis report, OCDE, 1996 e Recomcnda9iio do Conselho dns
comunidades Europcias (92/441/CEE)
Jntetven~noSocial, 19, 1999
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representatividade e legitimidade politicas, ainda que num processo que assegure
institucionalmente uma forte participac,:ao das estmturas da sociedadecivil. Registam-se
no entanto multiplas resisrencias.Porparte das esttuturas dasociedade civil Ga verificadas
em 1993) e tambem por parte dos servic,:os publicos. No que se refere as autarquias
parece registar-se uma evoluc,:ao na visao das autarquias sobre as politicas sociais
tetritmiais e do desenvolvimento local (c£ XCongresso daANMP de Mar<;o de 1996).
Ainda que naturalmente o novo enquadramento da acc,:ao dos municipios aguarde
definic,:ao e se fac,:a noutt·a sede, e seja provavel que se venha a assistir a urn peliodo de
experimentac,:ao das Redes Sociais, seria positivo, consagrarna futura Lei de Bases a
abettura de principio aesta orientac,:ao.
3.4. 0 reconhecimento daacc,:ao das IPSS e de outras organizac,:oes de interesse publico e
sem fins lucrativos esta presente em todos os projectos aindaque nao de forma unifmme.
Existe uma ampla coincidencia de pontos de vista quanto ao papel que oEstado deve
exercerjunto das IPSSS em termos de ~alizaciio (projectos Govemo, PCP
ePSD).
Considera-se que esta orientac,:ao eamais adequada ao quadro da evoluc,:ao do papel das
IPSS na sociedade pmtuguesa edas relac,:oes Estado-IPSS, do que asustentada pelo projecto do
PP que vinca preferencialmente aautonomia e identidadedas IPSS e remete para novo diploma
a aprovar corn consulta previa as federac,:oes e unioes a regulac,:ao da func,:ao de fiscalizac,:ao do
Estado. Nao estando em causa a autonomia e identidade das IPSS, compete ao Estado real izar
urn processo continuado de avalia<;OO do seu interesse publico, daqualidade dos servi<;os prestados
e da observancia dos direitos dos cidadaos-utentes em face dos apoios p(rblicos prestados e
acordos de coopera<;ao epa:rceria celebrados. Devia igualmente ser consignado opapel de apoio
tecnico, como ereferenciado no projecto do PCP.
Seria de consagra:r em sede de Lei de Bases que, independentemente do exercicio pelo
Estado das func,:oes de fiscalizac,:ao, inspecc,:ao e apoio tecnico, seria confiada a uma entidade
independente a missao de realizar, corn periodicidade plurianual, uma avaliac,:ao, nas suas
diferentes vertentes, do sistema de servi<;os sociais garantidos pelas IPSS.
Sendo igualmente de acautela:r os perigos de discricionmidade dos poderes publicos e dos
seus agentes considera-se ser de manter em sede de Lei de Bases as disposic,:oes quanto a
arbitragem de conflitos e tutela contenciosa previstos nos projectos do PSD e PP.
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representatividade e Jegitimidade politicas, ainda que num processo que assegure
institucionalmente uma forte participac;ao das estmturas da sociedadecivil. Registam-se
no entanto muhiplas resistencias. Por pmte das estmturas dasociedade civil Ga verificadas
em 1993) e tambem porpmte dos servic;os publicos. No que serefere asautarquias
parece registar-se uma evoluc;ao na visao das autarquias sobre as politicas sociais
tetritoriais e do desenvolvimento local (c£ XCongresso da ANMP de Marc;o de 1996).
Ainda que naturalmente o novo enquadramento da acc;ao dos municipios aguarde
defmic;ao e se fac;a noutra sede, e seja provavel que se venha a assistir a um periodo de
experimentac;ao das Redes Sociais, seria positivo, consagrar na futura Lei de Bases a
abertura de principio a esta orientac;ao.
3.4. 0 reconhecimento da acc;ao das ll'SS e de outras organizac;oes de interesse ptlblico e
sem fins lucrativos esta presente em todos os projectos aindaquenao de fonna uniform e.
Existe uma amp la coincidencia de pantos de vista quanto ao papel que o Estado deve
exercerjunto das IPSSS em termos de insp_flx;iio_e.fiscalizaciia_ (projectos Govemo, PCP
ePSD).
Considera-se que esta orientac;ao ea mais adequada ao quadro da evoluc;ao do papel das
IPSS na sociedade portuguesa e das relac;oes Estado-IPSS, do que a sustentada pelo projecto do
PP que vinca preferencialmente a autonomia e identidade das IPSS e remete para novo diploma
a aprovar com consulta previa as fcderac;oes e unioes a regulac;ao da t'unc;ao de iiscalizac;ao do
Estado. Nao estando em causa a autonomia e identidade das IPSS, compete ao Estado realizar
um processocontinuado de avaliac;ao do seu interesse publico, daqualidade dos servic;os prestados
c da observancia dos direitos dos cidadaos-utcntes em face dos apoios p(tblicos prestados c
acordos de coopcrac;ao epar·ceria celebrados. Devia igualmente serconsignado opapel de apoio
tecnico, como ereferenciado no projecto do PCP.
Seria de consagrar em sede de Lei de Bases que, independentemente do exercicio pelo
Estado das func;oes de iiscalizavao, inspecc;ao e apoio tecnico, seria coniiada a uma entidade
independente a missao de realizar, com periodicidade plurianual, uma avaliac;ao, nas suas
diferentes vettentes, do sistema de servic;os sociais garm1iidos pelas IPSS.
Sendo igualmente de acautelar os perigos de discticionaridade dos poderes publicos e dos
seus agentes considera-se ser de manter em sede de Lei de Bases as disposic;oes quanto a
arbitragem de conflitos e tutela contenciosa previstos nos projectos do PSD e PP.
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4. Garantias e Direitos dos Cidadaos
Considera-se ser de manter em Lei de Bases as disposi96es de salvaguarda dos direitos dos
cidadaos como acontcce nos projectos do PCP, PSD e PP, com os direitos de reclama9ao e
queixa, de recurso e ac9ao contenciosa, de informa9ao, e de sigilo. 0 proj ecto do Governo
apenas consagra a garantia de pagamento das contribui96es e de direitos adquiridos e em
fotma9ao, como os demais projectos aMs. Apresentam-se neste dominio as seguintes propostas:
a) A consagra9ao do direito de participa9ao do cidadao-beneficiario nas deeisoes que lhe
dizem respeito nomeaclamente no que se refere a programas de inseryao e outros programas
de acompanhamento social previstos enquanto compromisso contratualizado na
generalidade dos proj ectos 1'.
b) A consagra9ao na lei de Bases de uma norma que prcveja a publicavao de uma Cmta dos
Direitos dos cidadaos-benefici{Jrios da Seguranc;a Social (abrangendo os diferentes subsistemas)
c) Cria9ao da figura do Provedorda Seguran9a Social, como institui9ao de referencia,
sa!vaguarda e promo9ao dos direitos dos cidadaos-beneficiarios. 0 provedor existiriaem
todas as regioes de Seguran9a Social e nas Regioes Aut6nomas, e teria uma especial
voca9ao para o regimes de protec9ao de cidadm1ia(incluindo so setvi9os prestados pelas
IPSS), ondepela sua natureza e pela condi9ao dos cidadaos-beneficiarios a viola9ao dos
direitos ea discricionaridade 7 emais frequente.

"Vcrificando-sc uma tcndcncia, m\o s6 cm Portugal como noutros pa iscs, da chama colltratuali:!t('(to d~s prcsta~oc s
c apoios soc iais, se r~ esscnc ial refo r~ar legalmen te os principios de sa lvaguarda e garantia dos direitos dos cidadiios na
participayao na cons tru ~ao dos acordos c na sua pro tcc~ao da discric ionari dadc dos tccn icos c age ntes soc iais qucr ncste
dominio qucr ainda c sobret udo nos proccssos de prorroga ~;\o do dire ito ;\s pres ta ~oes sociais coma acontcce eo mo RMG.
Re lira-se a titulo de cxemplo que cm Fran~a . a n;\o renova~iio da prcslat;iio RM I, st\ acontcce clcpois de ouvido o respcctivo
cidad;\o-bencficiario scndo por lci confcrida o dircito dcstc se fazcr acompnnhar junto da CLA por L\111 seu reprcsentante
a quem cconfcrida a possibilidade de fazcr a dcfesa do respecti vo cidadao.
Acstc proposito uma das formas de controlar os riscos que podcm cstar associaclos a uma maior inclividualiza<;ao clas
politicas sociais, consistiria na cxistcncia de sistemas de recurso e ape/o, sistcmas simples que liu;am rcc urso ;\ participat;<io
dos cidadiios-bc nel'i ci<irios ou utentcs, ;\ publicidaclc dos principios de int c rve n ~ao das organiza<;iics soc ia is, ao recurso
rirpido que poderia ser garantido pela prcsc n ~a de mediadores nas organizat;ocs gcstoras dos dircitos. (cf. Pierre Rosa nva llon,
1995)

'De acordo com o cstudo da OCDE citado a assistencia social nos paiscs do Sui da Europa aprcsenta entre outras
caractcristicas csquemas com forte disc ri cionaridadc praticada qucr pclas entidadcs pirblicas qucr pclas o rgan i za~ocs
privadas de car~ctcr social.
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Cumprimento do Programa do
Governo. Fase final de urn
processo gradual de reforma da
seguranga social: novo regime
das prestagoes familiares;
rendimento minima garantido;
desenv. Programas de luta
contra a pobreza; diferencia9iio
positiva da actualiza9iio das
pensoes; ... cria9iio lDS corn
objective de ceordena9iio das
poliiicas de erradicagao e !uta
contra a pobreza
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PCP
(Prot n• 565NII)

Govemo
{Proj n• 185NII)

0..

c:

lnova9iio e reafirma9iio de
principios: diferencia9iio
positiva, solidariedade e
primado da responsabilidade
publica;
- lmportancia concedida ao ramo
de protec9iio social de
cidadania com o regime de
solidariedade e ac9iio social
com outra dignidade alem da
16gica assistencialista;
lnstitui9iio do regime de
protec9iio afamilia;
- Flexibilizagao da idade de
reform a
- Diversificagao das fontes de
financiamento e da sua
adequagao selectiva bem coma
a base de incidencia das
contribui<;Qes a pagar pelas
entidades empregadoras
- Possibilidade de ser introduzida
um limite de incidencia
contributive

-

Defesa, refor~o e
aperfei~amento do sistema
publico de seguran~ social
baseado no principia da
solidariedade entre gerag6es;
{contra as orientagoes
neoliberais que invocam a
insustentabilidade financeira do
sistema publico e advogam a
sua privatiza9iio parcial e os
seus segmentos mais
rentaveis)

- Centragem da lei no sistema
publico
Aperfeigoamento do conjunto
de principios
- Densidade dos regimes de
seguran~ social
Alargamento da base
contributiva do regime geral
- {incidencia sabre VAB)
- Assungao do regime nao
contributive coma garantia de
direitos basicos de cidadania
- Regime complementar publico
voluntario
- Ac~ao Social coma direito
basico de todos os cidadaos

I

PSD
(Proj. n° 567N!I)

COS/PP
(Proi. n• 540NII)

I

Imperative nacional de reforma
do Estado providi"mcia, no
sentido de assegurar a sua
solvencia, maior;
respensabil iza~o e justiga
social

Prioridade da agenda politica
conforme estudos e
recomenda<;Qes dos
organismos internacionais
come a OCDE e e Banco
Mundial;
- Harmoniza9ao dos sistemas
europeus;
- Necessidade de assegurar o
equilibrio financeiro do sistema
( nao assegurado e
tendencialmente agravado por
via da evolu9iio social em
curse)

- lntroducao de uma vertente de

-

capitalizacao na esfera das
pensoes; reconhecimento do
auglo direito de opcao dos
tra .alhadores {capftalizagao e
entldade gestora; Estado
~aranie do Fundo de Garantia
e Pensoes;
Flexibilizagao da idade de
re forma
Prestacoes familiares no subsistema previdencial em face
da seu fracoJeso financeiro
Clarificadao os regimes com a
criacao e um regime de
solidariedade, reunindo as
pres!ay6es que revelam da
solidanedade social,
referenciado a minimos de
dignidade social e dotado de
mais meios para o combate a

- Concep9iio solidarista e

-

-

-

-

~ooreza

econhecimento das IPSS
coma prestadoras de services
de apoios sociais e da fun9ao
do estado assente na
contratualizacao, supervisao e
fiscalizagao •

I
!

-

liberalizadora
Sistema nacional integrando
sistema publico e sistema
complementar
Convergencia da pensao
minima com o sai<3rio minima
nacional coma forma de fazer
recuar apobreza e a miseria
Flexibilidade da seguranga
social: idade de reforma e
transi9iio actividade reforma
Estabelecimento de um limite
superior contributive cam livre
arbitrio de cada familia na
utilizagao do montante
excedente
Mudangas na politica fiscal
designadamente a dedu9iio a
colecta dos incentives dos
regimes complementares
Responsabilidade do SNSS
face a novas eventualidades
sociais
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Denomina~tao

0

Governo
(Proj n° 185N!I)
Sistema de Solidariedade e
Seguran<;a Social

PCP
(Proj. n° 565NII)
Sistema Publico de Seguranga
Social
- Regime geral dos
trabalhadores por conta de
outrem
- Regime geral dos
trabalhadores independentes
Regime de seguro social
voluntario

~

.§

Regimes de
seguro

§
'-'..

Protecgao social substitutiva
dos rendimentos da actividade
profissional

Poderao ser fixados na lei
limites abase de incidencia
contributiva

- Nao admitida a !2QSSibilidade
de iixar;:ao de limites abase
de incidencia contributiva

Regimes complementares dos
regimes de seguran9a social

- Regimes complementares
dos regimes de seguranr;:a
social e corn subscrigao
voluntaria

"'E
Q)

U5

Ci5
0

"0

~

PSD
(Proj. n° 567NII)
Sistema de Seguranr;:a Social

COS/PP
(Proj. n° 540NII)
Sistema Nacional de
Seguranca Social
- Subsistema previdencial
publico

- Subsistema previdencial

- Sistema Complementar
(regimes legais e contratuais
e esquemas opcionais de
gestao publica ou privada)

- Fixada no oge a parcela da
tsu que podera ser
transferida para a vertente de
capitalizagao;
- 0 beneficiaries tern direito de
opgao entre o actual regime
(repartir;:ao) ea capitalizacao

- Fixado na lei limites abase
de incidencia contributiva

c.

"'
"'
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Regimes
complementares

:::J

<:5

Gestao: entidades do sector
cooperativo e social e privado e
institutes publicos

2

·s

0'

4:

Regimes nao
contributivos
( sob condiyao
de recursos elou
vinculados aos
rendimentos )

- Gestao: sistema seguranr;:a
social

Vertente de capitalizar;:ao das
pensoes do regime geral
- Gestao: sociedades gestoras
de pianos e fundos de
pensoes, de natureza
publica, privada ou
mutualista

Regimes complementares
contratuais (capitalizar;:ao
de pensoes do regime
geral)
- Gestao: sociedades gestoras
de pianos e fundos de
pensoes, de natureza
publica, privada ou
mutualista

Protec9ao afamilia
- Protecgao social de cidadania:
- Regime de presta9oes
sociais complementares
- Ac9ao Social

- Regime nao contributive
I

I
- Ac9ao Social

- Subsistema de solidariedade
social:
- Regime de presta~t5es
sociais complementares

- Subsistema de solidariedade

- Acyao Social

- Acgao Social

I

Governo
(Proj n° 185NII)
Relativos aos
valores

PCP

PSD

(Proj. n° 565NI!)

(Proj. n° 567Nil}

- P. igualdade
- P. universalidade

- P. igua ldade
- P. universalidade

- P. iguaidade
- P. universalidade
. - P. equidade

- P. solidariedade
- P. diferencia<;ao positive

- P. solidariedade

I -P. solidariedade e

COS/PP
(Proj. n° 540NII)
- P. igualdade
- P. universalidade
- P. equidade

I

I -P. coesao social e

1
intergeracional
, - Principio da reinsergao social

.~

:;;;

1ii
~

2

i8
-;;;
'G
0

(/.)

"'

-o
~

1A
~
V

-o

~
V

-o

II diferencialidade social
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Relatives a
natureza e
agentes

- P. solidariedade
- P. diferencialidade social
- P. coesao social
- Principio da reinser98o social

I

- P. subsidariedade
- P. primado da
responsabilidade e
complemeniaridade iniciativa
privada

- P. primado da
responsabilidade publica
- P. complementaridade

<0

::::>

0

Relativos a
organiza<;ao e
funcionamen!o

- P. participa9iio
- P. informa9iio

- P. participa<;ao
- P. informa<;ao
- P. unidade

- P. participa<;ao
- P. informa<;ao
- P. unidade e integra<;ao

- P. participa<;ao
- P. informa<;ao
- P. unidade

- P. eficacia
- P. descentraliza<;ao
- P. conserva<;ao dos direitos
adquiridos e em forma<;ao
- P. garantia judiciaria

- P. eficacia, desconcentragao
e descentraliza<;ao

- P. eficacia
- P. desceniraliza98o

- P. garantia judiciaria

- P. garantia judiciaria
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PCP (Proj. no 565Nll)

Governo (Proj n° 185NII)
0

u

Designa~o

e

Protec~o social

de cidadania regime de solidariedade

Regime nao-contributivo

PSD (Proj. no 567N!I)
Subsistema de solidariedade
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Objectivos
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- lgualdade de oportunidades
- direito a minimos vitais
- prevenvao e erradica<;:ao da
pobreza

1-assegurar direitos

basicos de cidadania
pela concessao de
recursos minimos que
garantam a satisfa<;:ao
de necessidades vitais

I
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<I)

Pessoas
abrangidas
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Eventualidades
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Condic;oes de
acesso

Contrapartidas

Subsistema de solidariedade
- garantir prestayiies sociais
em situac;oes de comprovada
necessidade pessoal ou
familiar
- compensa~o social ou
econ6mica resultante de
insuficiencias contributivas ou
prestativas do s. Previdencial
- eventualidade de
incapacidade definitiva e
absoluta dos b.

- cidadaos nacionais e
dos paises da UE
estrangeiros em
condi<;:6es fixadas na lei

- cidadaos nacionais e estrangeiros
corn residencia legal em Portugal

- cidadaos nacionais e
estrangeiros corn residencia
legal em Portugal em
condiyiies social
esiabelecidas na lei

- ausencia ou insuficiencia de
recursos econ6micos
- invalidez, velhice e morte
- insuficiencia de presta<;:6es
substitutivas de rendimentos
da actividade profissional
- pobreza e exclusao social

- carencia econ6mica
grave
- invalidez, velhice e
morte
- encargos familiares

- as actuais componentes nao
estritamente contributivas do
subsistema previdencial (RNC,
RESSAA, ... )
- complementos de pensao
- mecanismos de correc<;ao
extraordinaria da equidade vertical
e horizontal dos regimes do
subsistema previdencial

- regime nao contributivo
- regimes seguranc;a social
actividades agricolas
- rendimento minimo garantido
- complementos de prestac;oes
do subsistema previdencial

- residencia legal no territ6rio
nacional
- estrangeiros em condic;oes
especiais previstas na lei
- nao dependencia de carreira
contributiva
- condi~o de recursos e outras
legalmente previstas

- nao dependencia de
carreira contributiva
- condic;ao de recursos e
outras legalmente
previstas

- condic;oes fixadas na lei

- condic;oes fixadas na lei
- nao dependencia de carreira
coniributiva
- condi~o de recursos

- generalidade dos cidadaos em
especial as pessoas em
situa~o de carencia,
disfun<;ao e marginaliza~o
social

·;::

c0

- erradica<;:ao da pobreza e exclusao
social
- presta<;:Cies complementares
- promover a inser<;:ao profissional e
social dos cidadaos em situac;ao de
marginaliza~o social
- subsistencia das crian<;:as e a
escolariza~o jovens em idade
escolar
- a actividade social e complem. De
apoios a idosos sem recursos

COS/PP (Proj. no 540NII)

- compromisso contratualizado
de inserc;ao e seu
cumprimento (sempre que
ajustado)

I

1 -

compromisso
contratualizado de
inser~o e seu
cumprimento
(beneficiaries que
reunam condicoes)

- compromisso contratualizado de
inser<;:ao e seu cumprimento
(quando for caso disso)
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Governo
(Proj n• 185/VII)

PCP
(Proj. n• 565/VII)

Preslaif5es

- Rendimento minimo garantido
- Pens6es
- Complementos de pens5es

- Rendimento minimo garantido
- Pens5es
- Complementos de pens5es
- Regimes especial e transit6rio
dos trabalhadores rurais

- nao especificadas

Montante das
prestal{5es

- garantir necessidades vitais
dos beneficiaries e em
func;ao dos rendimentos

- pens5es referenciadas a
pensao minima do regime
qera_l _ _

- garantir a satisfa~o das
necessidades basicas e em
fun~aodos rendimentos _
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PSD
(Proj. n• 567/VI!)

COS/PP
(Proj. n• 540/VII)
- nao especificadas (refere
vales sociais para algumas
eventualida-des sociais)
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Governo
(Proj n• 185NII)
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- garantir a seguranc;;a s6cio-econ6mica
dos individuos e familias e o
desenvolvimento comunitario no
sentido da protec<;ao social nas
situa<;oes de pobreza, disfun<{iio,
marginaliza<;ao e exclusao sociais

PCP
(Proj. n• 565NII)

I - preven<;:ao das situac;6es
de pobreza, disfun<;ao,
marginaliza<;ao e exclusao
sociais
- protecc;ao especial aos
grupos mais vulneraveis e
pessoas em situac;;ao de
carencia econ6mica ou
social

- a satisfa<;ao das necessidades
basicas dos individuos e das familias
mais carenciadas
- a prevenc;;ao perante os fen6menos
econ6micos e sociais susceptiveis de
fragilizar os individuos e
comunidades
- o desenvolvimento social atraves da
qualificac;;ao e integrac;;ao comunitaria
dos individuos

- a satisfacao das
necessidades basicas dos
individ.uos e das familias
mais carenciadas

"§

PSD
(Proj. n• 567NII)

COS/PP
(Proj. n• 540NID

- assegurar a satisfac;;ao das
necessidades basicas dos
cidadaos e das familias e
promover a prevenc;;ao e a
erradica<;ao das situa<;Oes de
pobreza, disfun<;ao,
marginalizac;ao e exclusao
sociais

- prevenc;;ao e repara<;ao das
situac;;oes de carencia,
disfun<;ao, exclusao ou
vulnerabilidade
- promoc;;ao da integra<;ao e
promo<;ao comunitarias
- protecc;ao especial aos grupos
mais vulneraveis

- estimulo ao voluntariado
- articula<;ao corn outras politicas
sociais publicas(saude,
formac;ao profissional, ...)
actividade IPSS e fomento do
voluntariado

- a satisfa<;ao das necessidades
basicas dos individuos e das
familias mais carenciadas
- promo<;ao da maternidade e
paternidade responsaveis
- estimulo ao voluntariado e redes
primarias de solidariedade
- articulac;ao de entidades e meios
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- a utilizac;;ao eficiente dos servic;;os e
equipamentos sociais, corn
eliminac;;ao de sobreposic;oes e
lacunas de actua<;ao

- eliminacao de
sobreposic;;oes e lacunas
de actua<;ao

- personalizac;;ao das prestac;;5es e
apoios sociais

- elimina<;ao de sobreposic;;5es e
lacunas de actua<;ao

- elimina<;ao de sobreposi<;Oes e
lacunas de actua<;ao

- personaliza<;ao das prestac;;5es e

~qios SI:JCiais

1-----·

- a garantia da equidade e da justi<;a
social e da equidade no
relacionamento corn os cidadaos
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a garantia de igualdade no
tratamento dos cidadaos
- exercicio pelas instituic;;5es
de seguranc;a social
- exercicio por outras
entidades sujeita a normas
legais

- exercicio publico ou em coopera<;ao
corn IPSS
- principio da responsabilidade dos
individuos e familias
- principio da subsidiariedade
- regula<;ao legal da coopera<;ao e
parceria

I

a garantia da equidade e da
justi<;a social e da equidade no
relacionamento corn os
cidadaos
- Exercicio publico no quadro de
uma politica de
descentralizac;;ao- principio da
subsidiariedade e da abertura a
parcerias corn autarquias e
outras entidades sociais
- regula<;ao legal da coopera<;ao e
parceria

a garantia de igualdade no
tratamento dos cidadaos
- exercicio por instituic;oes sociais
publicas, autarquicas e privadas
sem fins lucrativos
- estimulo as empresas para 0
desenvolvimento de servi<;os
sociais
- enquadramento legal e
fiscalizac;;ao das IPSS e
entidades privadas
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PCP
(Proj. n° 565Nil)

PSD
(Proj. n° 567NII)

COS/PP
(Proj. n° 540NII)

- iniciativas coopera!ivas,
sociais e privadas no
ambito dos regimes
complementares e da
intervenQao para a ccesao
e bem-estar social

- iniciativas dos interessados junta
do sistema publico de seguranga
social para institui<;ao de
esquemas ccmplementares ou
proteCQiio em eventualidades
nao cobertas

- Empresas seguradoras, sociedades
gestoras de fundos de pensoes,
autarquias locais, IPSS e outras
entidades no ambito do subsistema
de solidariedade e na vertente de
caoitalizacao das ~nsoes quando
legalmente criadas para o efeito

- empresas seguradoras,
sociedades gestoras de fundos
de pensoes no ambito do
sistema ccmolementar
- institui96es publicas. autarquicas
e privadas sem fins lucrativos
no ambito da accao social

- o Estado apoia e valoriza a
ac<;ao desenvolvida pelas
IPSS e outras institui96es
de reconhecido interesse
publicc sem caracter
lucrativa que prossigam
objectives de solidariedade
social
- IPSS e outras institui<;:6es de
reconhecido interesse
publico estao sujeitas a
registo obrigat6rio
- o Estado exerce poderes de
tutela sobre as IPSS e
outras organizaQ6es de
interesse publico em termos
de inspeCQiio e fiscalizayao

- 0 estado reconhece a accao
desenvolvida pelas IPSS'e
outras institui<;:6es de
reconhecido interesse publico
sem caracter lucrativa que
prossigam objectives de
solidariedade social e acyao
social compativeis cam o SPSS
- existira no ambito da tutela urn
registo das institui<;6es, dos
relat6rios e contas anuais e da
composi<;ao dos 6rgaos sociais
- o Estado exerce poderes de
tutela sabre as institui<;iies
particulares publicc em termos
de inspeCQiio, fiscalizayao e
apoio tecnico
- A lei define as regras e os
criterios de apoio as iniciativas
particulares

- o Estado estimula e apoia a as
iniciativas privadas nao lucrativas
de reconhecido interesse publico
ficando esta sujeitas a urn processo
ccntinuado de acompanhamento e
avalia<;ao de desempenho
- IPSS e outras instituicoes de
reconhecido interesse publico estao
sujeitas a registo obrigat6rio
- o Estado exerce poderes de tutela
sabre as IPSS e quaisquer
entidades privadas legalmente
habilitadas neste dominio
-os conftitos entre lP e o Estado sao
sujeitos a julgamento de comissoes
arbitrais
-as IPSS podem exercer tutela
contenciosa junta dos tribunais
administrativos

- sem prejuizo da sua autonomia
e ideniidade, as IPSS sao
apoiadas pelo Estado
designadamente atraves de
acordos de cooperaQiio
institucional e financeira
- o Estado fiscaliza as institui<;oes
nos termos de diploma legal a
aprovar ap6s consulta previa e
obrigat6ria as respectivas
federa<;oes e unioes
-os conflitos entre lP eo Estado
sao sujeitos a julgamento de
comissoes arbitrais
-as IPSS podem exercer tutela
contenciosa junta dos tribunais
administrativos

- o exercicio da acyao social por
en!idades privadas cam fins
lucrativos carece de licenciamento e
esta sujeito il inspec~o e
fiscalizal{i3o do Estado

- o exercicio da acifiio social par
entidades privadas cam fins
lucrativos estao sujeitas a
enquadramento legal e
fiscalizayao em termos a definir
em diploma legal

Governo
(Proj n° 185NIIJ
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- o exercicio da ac<;ao social
par entidades privadas corn
fins lucrativos carece de
licenciamento e esta sujeito
a inspecyao e fiscalizayao
do Estado
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Governo
(Proj n° 185NII)
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Presta<;:6es de substitui~o de
rendimentos de actividade
profissional
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PSD
(Proj. n° 567NII)

- Contribui<;:Oes
trabalhadores e
empregadores- TSU
- Or<;:amento Geral de
Estado (presta96es
familiares e subsidio
social de desemprego,
em termos a fixar na lei)
- Compensa~o do Estado
por reduyao ou isen~o
de contribuiy6es ao
sistema

- Contribui<;:6es
trabalhadores e
empregadores - TSU

- Contribuicoes
trabalhadores e
empregadores - TSU
- possibilidade de
substitui<;:ao da incidencia
sobre o factor trabalho
por outros factores
produtivos

- Or<;:amento Geral de
Estado

- Or<;:amento Geral de
Estado

- Or<;:amento Geral de
Estado

- Or<;:amento Geral de
Estado

Cl)

- Or<;:amento Geral de
Estado

- Fundo de Estabiliza<;:ao
Financeira da Seguran<;:a
Social

- Or<;:amento Geral de
Es!ado
- separa<;:ao contabilistica
dos regimes e publicagao
anual de contas

- Fundo de Estabilizacao
Financeira da Seguranya
Social

E
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- Or<;:amento Geral de
Estado
- Verbas de jogos sociais
consignadas para o efeito

Orcamento Geral de
Estado

Oryamento Geral de
Estado
- produto de san<;:oes
pecuniarias aplicadas

- Orcamento Geral de
Estado

- financiamento
proporcional pelos fontes
de financiamento dos
diferentes sub-sistemas e
reqimes

- financiamento
proporcional pelos fontes
de financiamento dos
diferentes sub-sistemas e
reqimes

- financiamento
proporcional pelos fontes
de financiamento dos
diferentes sub-sistemas e
reqimes

- Fundo de Estabilizacao
Financeira da Seguran<;:a
Social
- Pagamento de dividas do
Estado: piano plurianual
de arQQrtiza<;:ao -

- Fundo de Estabilizacao
Financeira da Seguran<;:a
Social

- Fundo de Estabiliza~o
Financeira da Seguranya
Social

u:::

Ac~oSocial

Adm inistra~o

e despesas

comuns

Outros aspectos
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Regimes nao contributivos
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CDS/PP
(Proj. n° 540NII)

- Contribui<;:6es
trabalhadores e
empregadores - TSU

I

Complementos sociais de pensao
e de outras presta<;:6es de
substitui~o de rendimentos de
actividade profissional

PCP
(Proj. n° 565NII)

I~ - fimanc1amemo
.
.

proporcional pelos fontes
de financiamento dos
diferentes sub-sistemas e
reqimes

- Fundo de reserva
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Governo
(Proj n• 185NII)
Organiza<;ao - 6rgaos
de participayao

Garantias e direitos dos
cidadaos - beneficiaries
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PCP
(Proj. n• 565NII)

PSD
(Proj. n• 567NII)

- Conselho Nacional de
Seguranya Social:
atribui<;oes, competencia e
composic;ao a fixar por lei
- Direito de participa<;ao das
associa<;6es sindicais
participarem na gestae das
instituic;oes de seguranya
social em condi<;6es a
definir na lei

- Conselho Nacional de
Seguranya Social:
atribui<;5es, competencia e
composi<;ao a fixar por lei
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COS/PP
(Proj. n• 540NII)

I

- Conselho Nacional de
Seguran<;a Social:
atribui<;Qes, competencia e
composiyao a fixar por lei
- Serao definidas na lei as
formas de participayao das
institui<;Qes de seguranc;a
social, assoc. Sindicais e
patronais, autarquias
locais, IPSS, ...

- direito de apresentar
reclama<;Oes e queixas a
instituiyiio
- direito de recursa e acc;aa
contenciosa
- direito de recursa para os
tribunais administrativas
- direito de infarmac;aa
adequada sabre direitos e
obrigac;oes

- direito de apresentar
reclamac;oes e queixas a
instituiyao
- direito de recurso e acc;ao
contenciosa
- direita de recurso para os
tribunais administrativos
- direito de informac;aa
adequada sabre direitas e
abriga<;oes

- direito de apresentar
reclamac;oes e queixas a
instituic;aa
- direito de recurso e acc;ao
contenciasa
- direito de recurso para os
tribunais administrativos
- direito de informac;ao
adequada sabre direitos e
obriga<;Qes

- garantia de sigilo sabre os
dadas de natureza privada
(pessoais ou relatives a
situac;ao econ6mica)

- garantia de sigilo sabre os
dados de natureza privada
(pessoais ou relatives a
situac;ao ecan6mica)

- garantia de sigilo sabre os
dados de naiureza privada
(pessoais ou relatives a
situayaa ecan6mica)

- garantia de pagamento das
contribuic;oes
- garantia de direitos
1
~
adquiridos e em formayao

- garantia de pagamento das
contribui<;oes
- garantia de direitos
adquiridos e em formayiio
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- garantia de pagamento das
contribuicoes
garantia de direitos
adquiridos e em formac;ao
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