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A NORTE
O regime atual da Segurança Social que permite
a reforma aos 60 anos
de idade e 40 de carreira
contributiva está prestes
a acabar. Mas o ministro
Vieira da Silva antecipa
que não haverá um regresso às regras antigas,
que permitiam a aposentação aos 55 anos de
idade e 30 de serviço,
com cortes elevados. A
solução que está a ser
estudada ainda deve
entrar em vigor este
ano, diz. E não descarta
aumentos nas pensões
acima de 630 euros. “É
uma opção política”,
sublinha. Bem, é um
processo complexo, mas
as grandes linhas de orientação estão fixadas.
Vamos prosseguir a estratégia de recuperação
dos rendimentos das
famílias, de de
volução
de tranquilidade ao funcionamento das instituições, continuar o processo de estabilização
dos indicadores sociais.
Já foi anunciado, por
exemplo, que, depois de
termos aplicado o mecanismo de atualização
das pensões, este ano,

será a vez da atualização
do indicador dos apoios sociais. Há ainda o
objetivo de consolidar
a saída de Portugal dos
excessivos, algo que estamos convictos de que
vamos conseguir este
ano. Como vão conjugar a devolução de rendimentos com as metas?
Prosseguindo o caminho que está a ser feito
em 2016. Temos uma
situação única, que é
irrepetível: assistimos
a uma geração que se
reforma com carreiras
contributivas extremamente longas. Hoje não
é invulgar – se bem que
minoritário – haver carreiras acima dos 45 ou
46 anos. A Segurança
Social deve trabalhar
para dar a essas pessoas
um sinal de que o seu esforço contributivo permite uma reforma sem
penalização um pouco
mais cedo do que aquela
que hoje a lei permite.
Haverá bonificações na
idade da re
forma em
função da dimensão da
carreira contributiva e
45 anos é uma carreira
que deve dar origem a
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O regime atual da Segurança Social que permite
a reforma aos 60 anos
de idade e 40 de carreira
contributiva está prestes
a acabar. Mas o ministro
Vieira da Silva antecipa
que não haverá um regresso às regras antigas,
que permitiam a aposentação aos 55 anos de
idade e 30 de serviço,
com cortes elevados. A
solução que está a ser
estudada ainda deve
entrar em vigor este
ano, diz. E não descarta
aumentos nas pensões
acima de 630 euros. “É
uma opção política”,
sublinha. Bem, é um
processo complexo, mas
as grandes linhas de orientação estão fixadas.
Vamos prosseguir a estratégia de recuperação
dos rendimentos das
famílias, de de
volução
de tranquilidade ao fun-

cionamento das instituições, continuar o processo de estabilização
dos indicadores sociais.
Já foi anunciado, por
exemplo, que, depois de
termos aplicado o mecanismo de atualização
das pensões, este ano,
será a vez da atualização
do indicador dos apoios sociais. Há ainda o
objetivo de consolidar
a saída de Portugal dos
excessivos, algo que estamos convictos de que
vamos conseguir este
ano. Como vão conjugar a devolução de rendimentos com as metas?
Prosseguindo o caminho que está a ser feito
em 2016. Temos uma
situação única, que é
irrepetível: assistimos
a uma geração que se
reforma com carreiras
contributivas extremamente longas. Hoje não

é invulgar – se bem que
minoritário – haver carreiras acima dos 45 ou
46 anos. A Segurança
Social deve trabalhar
para dar a essas pessoas
um sinal de que o seu esforço contributivo permite uma reforma sem
penalização um pouco
mais cedo do que aquela
que hoje a lei permite.
Haverá bonificações na
idade da re
forma em
função da dimensão da
carreira contributiva e
45 anos é uma carreira
que deve dar origem a
bonificação. A bonificação é que ainda não
está contabilizada. Descontar 40 anos é diferente de 45, e essa diferença vai-se acentuando.
É nessa modelação, tecnicamente difícil, que
estamos a trabalhar.
Por isso é que decidimos pela uspensão [do
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cionamento das instituições, continuar o processo de estabilização
dos indicadores sociais.
Já foi anunciado, por
exemplo, que, depois de
termos aplicado o mecanismo de atualização
das pensões, este ano,
será a vez da atualização
do indicador dos apoios sociais. Há ainda o
objetivo de consolidar
a saída de Portugal dos
excessivos, algo que estamos convictos de que
vamos conseguir este
ano. Como vão conjugar a devolução de rendimentos com as metas?
Prosseguindo o caminho que está a ser feito
em 2016. Temos uma
situação única, que é
irrepetível: assistimos
a uma geração que se
reforma com carreiras
contributivas extremamente longas. Hoje não
é invulgar – se bem que
minoritário – haver carreiras acima dos 45 ou
46 anos. A Segurança
Social deve trabalhar
para dar a essas pessoas
um sinal de que o seu esforço contributivo per-

mite uma reforma sem
penalização um pouco
mais cedo do que aquela
que hoje a lei permite.
Haverá bonificações na
idade da re
forma em
função da dimensão da
carreira contributiva e
45 anos é uma carreira
que deve dar origem a
bonificação. A bonificação é que ainda não
está contabilizada. Descontar 40 anos é diferente de 45, e essa diferença vai-se acentuando.
É nessa modelação, tecnicamente difícil, que
estamos a trabalhar.
Por isso é que decidimos pela uspensão [do
regime que aos 55 anos
de idade e 30 de carreira
permite a reforma antecipada]. E, quando hoje
as pessoas pedem reforma antecipada, é-lhes
comunicado o valor da
pensão com tempo para
repensar assistimos a
uma geração que se
reforma com carreiras
contributivas extremamente longas. Hoje não
é invulgar – se bem que
minoritário – haver carreiras acima dos 45 ou
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