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O Conselho das Finanças Públicas é um órgão independente, criado pelo artigo 
3.º da Lei n.º22/2011, de 20 de maio, que procedeu à 5.ª alteração da Lei de 
Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, republicada pela 
Lei n.º 37/2013, de 14 de junho). 

A iniciativa para a sua criação seguiu-se à publicação do Relatório final do Grupo 
de Missão para o Conselho Europeu sobre a governação económica da Europa e 
concretizou-se em outubro de 2010, através de um protocolo entre o governo do 
PS e o PSD. A versão final dos Estatutos do CFP foi aprovada pela Lei n.º 54/2011, 
de 19 de outubro. 

O CFP iniciou a sua atividade em fevereiro de 2012, com a missão de proceder a 
uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e 
sustentabilidade da política orçamental, promovendo a sua transparência, de 
modo a contribuir para a qualidade da democracia e das decisões de política 
económica e para o reforço da credibilidade financeira do Estado. 

 

Este Relatório foi elaborado com base na informação disponível até ao dia 6 de outubro de 2014.  

Encontra-se disponível em www.cfp.pt, na área de publicações, um ficheiro em formato folha de cálculo contendo os 
valores subjacentes a todos os gráficos e quadros do presente relatório. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
A Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações nas contas públicas 

Analisar a despesa da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações torna-se 
praticamente incontornável em qualquer estudo sobre finanças públicas. Em conjunto estes 
sistemas de proteção social públicos gerem a segunda maior fonte de receita das 
administrações públicas, sendo responsáveis por cerca de 40% da despesa pública.  

A evolução da situação orçamental destes sistemas reflete o impacto de vários fatores 
estruturais e conjunturais que importa analisar. Os dois sistemas apresentam uma elevada 
sensibilidade à evolução do emprego e das remunerações que, na Segurança Social, espelha 
essencialmente a evolução da atividade económica e, no caso da Caixa Geral de 
Aposentações, reflete os efeitos da política remuneratória adotada e das medidas que têm 
incidido sobre prestações sociais.  

Nos últimos anos, aos efeitos da maturação do Sistema da Segurança Social, que se 
traduziu num aumento progressivo da despesa com pensões, acresce o impacto conjuntural 
da evolução desfavorável da atividade económica, transmitido ao sistema por via da redução 
da massa salarial e do aumento do desemprego. A quebra do emprego nos últimos anos 
levou a uma significativa redução da principal fonte de receita do sistema – as contribuições 
e quotizações - e ao correspondente aumento da despesa com prestações de desemprego, 
conduzindo a uma significativa deterioração do equilíbrio do sistema desde 2008.  

O desequilíbrio financeiro da Caixa Geral de Aposentações, colmatado há longos anos 
pelo recurso a transferências do Orçamento de Estado, tem uma natureza distinta, sendo 
essencialmente estrutural. Durante décadas este desequilíbrio refletiu o esforço diferenciado 
das entidades empregadoras no financiamento deste regime, que contribuíram com base em 
taxas muito inferiores ao custo atuarial da proteção garantida por este regime. Este 
desequilíbrio agravou-se nos últimos anos, com o fecho do sistema a novos subscritores. 

A execução orçamental em 2013 

Em 2013 a Segurança Social apresentou um saldo orçamental positivo, beneficiando de 
uma transferência extraordinária do OE. Esta transferência destinou-se a cobrir despesas do 
Sistema Previdencial sem a qual este sistema apresentaria um défice orçamental pelo 
segundo ano consecutivo. A receita efetiva cresceu 4,9%, refletindo o reforço da transferência 
extraordinária e o efeito do Regime Extraordinário de Regularização de Dívidas Contributivas 
implementado no final do ano. Excluindo estes, a receita de contribuições e quotizações teria 
registado uma quebra de 0,4%, parcialmente em linha com a evolução do emprego que se 
verificou no conjunto do ano (-2,6%). A despesa efetiva apresentou um crescimento de 4,8%, 
explicado essencialmente pela evolução da despesa com pensões (+3,8 p.p), uma vez que a 
redução verificada noutras prestações sociais permitiu compensar o aumento registado na 
rubrica de ação social. O comportamento favorável da execução da despesa com prestações 
de desemprego não foi suficiente para compensar a reposição do subsídio de férias aos 
pensionistas, que ocorreu na sequência da declaração em abril de 2013, da 
inconstitucionalidade da sua suspensão. 
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Apesar receita efetiva da Caixa Geral de Aposentações ter crescido 7,3%, o seu saldo 
orçamental apresentou uma deterioração de 614 M€, refletindo um crescimento da despesa 
efetiva superior ao da receita. A melhoria na receita resultou da conjugação de várias 
medidas, nomeadamente do aumento da taxa contributiva aplicável às entidades 
empregadoras da administração pública e do alargamento do escalão de pensões sujeitas à 
Contribuição Extraordinária de Solidariedade, beneficiando também da reposição dos 
subsídios de férias e de Natal aos funcionários públicos. O aumento de 15,5% verificado na 
despesa decorreu essencialmente da reposição integral dos subsídios de férias e de Natal 
aos pensionistas, que em 2012 tinham sido suspensos para a maioria dos pensionistas 
abrangidos por este regime.  

Desenvolvimentos orçamentais em 2014 

No primeiro semestre de 2014 a execução orçamental da Segurança Social e da Caixa 
Geral de Aposentações teve um desempenho favorável em termos homólogos, apresentando 
um saldo orçamental acima do previsto no primeiro orçamento retificativo. No entanto, a 
declaração da inconstitucionalidade de várias medidas que se destinavam a atenuar o 
crescimento da despesa destes sistemas já determinou uma revisão em alta da despesa, que 
no caso da Caixa Geral de Aposentações obrigará ao reforço da transferência do Orçamento 
do Estado no financiamento deste sistema.  

A receita efetiva da Segurança Social, excluindo as transferências do Fundo Social 
Europeu, apresentou um crescimento homólogo de 1,1%, beneficiando de uma evolução 
mais favorável da atividade económica, permitindo inverter a tendência de quebra do 
número de contribuintes do sistema, que se vinha verificando desde 2010. Assinala-se que 
no mesmo período a despesa efetiva, sem considerar os encargos com suporte no Fundo 
Social Europeu, registou um decréscimo de 1,2%. A redução da taxa de desemprego, que se 
verifica desde o 3.º trimestre de 2013, teve reflexos na redução dos encargos com prestações 
de desemprego, permitindo compensar, em termos homólogos, o acréscimo da despesa com 
pensões (+1,1%). O aumento da idade normal de acesso à pensão de velhice para os 66 anos 
em 2014 terá influenciado o comportamento da despesa com pensões, explicando o 
crescimento mais moderado que o verificado nos anos anteriores. 

Até junho, o acréscimo registado na receita efetiva da Caixa Geral de Aposentações 
superava o aumento da despesa, contribuindo para uma melhoria do seu excedente 
orçamental, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. O aumento da taxa 
contributiva das entidades empregadoras de 20% para 23,75% e a reconfiguração da 
Contribuição Extraordinária de Solidariedade explicam a melhoria da receita que, no final do 
primeiro semestre, apresentava uma variação homóloga de 3,7%. A despesa cresceu abaixo 
do previsto na primeira alteração ao Orçamento do Estado e desacelerou significativamente 
face ao período homólogo, refletindo o efeito das medidas previstas no orçamento inicial e 
na primeira alteração ao Orçamento do Estado para 2014. A declaração de 
inconstitucionalidade da medida prevista relativamente às pensões de sobrevivência anulará 
em parte a melhoria registada na despesa, determinando a necessidade de uma revisão em 
alta da despesa para 2014.
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1 INTRODUÇÃO 

No âmbito das suas atribuições o Conselho das Finanças Públicas (CFP) acompanha 
regularmente a execução orçamental das administrações públicas e dos seus diversos 
subsectores. Neste contexto, os desenvolvimentos orçamentais da Segurança Social e da 
Caixa Geral de Aposentações (CGA) assumem particular relevância. Para além de integrarem 
o perímetro das administrações públicas, estas instituições executam cerca de 40% da 
despesa pública, utilizando uma parte significativa dos recursos do Estado para a 
concretização da sua missão.  

O presente relatório dá, assim, início a uma análise regular da execução orçamental da 
Segurança Social e da CGA em contabilidade pública, de periodicidade semestral, tendo 
como ponto de partida a execução orçamental de 2013, de que se faz uma breve síntese. 
Dado que a organização destes sistemas de proteção social é bastante complexa, publica-se 
conjuntamente com este relatório o Apontamento n.º 2/2014, onde se procede a uma 
descrição da proteção social gerida pela Segurança Social e pela CGA.  

Os agregados orçamentais das entidades analisadas não se encontram ajustados do 
efeito de medidas temporárias. No entanto, ao longo da análise e quando relevante, estas 
medidas são identificadas, procurando-se analisar qual o comportamento da receita ou da 
despesa efetiva ajustado dos seus efeitos. Os agregados da receita e da despesa foram 
ajustados do efeito das transferências do Fundo Social Europeu (FSE), à semelhança do que 
é efetuado em contas nacionais, neutralizando assim, o efeito destas transferências sobre o 
saldo do Sistema de Segurança Social. Nesta análise relativa ao primeiro semestre o 
referencial utilizado foi ainda a primeira alteração ao Orçamento do Estado para 2014. 

O relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos. Para melhor enquadrar a 
evolução destes sistemas, o presente relatório inicia-se com uma breve síntese do seu peso 
na despesa do sector das administrações públicas, evidenciando a sua importância para a 
sustentabilidade deste sector. O terceiro capítulo apresenta uma análise sintética da 
execução orçamental da Segurança Social e da CGA em 2013. No quarto capítulo, analisam-
se os principais desenvolvimentos orçamentais ao longo do primeiro semestre de 2014, 
procurando identificar os principais fatores de natureza económica ou institucional que 
influenciaram esta evolução.  

A elaboração deste relatório beneficiou da informação prestada pelo Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social (IGFSS), pela CGA e do acesso ao Sistema de Informação de 
Gestão Orçamental (SIGO), utilizado pela Direção Geral do Orçamento (DGO). Contudo, 
assinala-se que a informação adicional solicitada ao Sistema de Segurança Social, para a 
análise dos efeitos das diversas medidas adotadas e da evolução da atividade económica 
sobre as receitas e despesas do sistema, não foi disponibilizada até à data de publicação do 
presente relatório. Este pedido abrange dados físicos do sistema, nomeadamente, a evolução 
do número de contribuintes do sistema e das respetivas remunerações declaradas, bem 
como o número de novos beneficiários, por prestação e respetivas prestações médias, ao 
longo de 2013 e 2014.  
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2 A SEGURANÇA SOCIAL E A CGA NAS CONTAS PÚBLICAS 

Analisar a despesa da Segurança Social e da CGA torna-se praticamente incontornável 
em qualquer estudo de finanças públicas. Sendo responsáveis pela execução de uma das 
principais funções do Estado – a redistribuição do rendimento e a redução de riscos sociais, 
através de transferências para as famílias – estas instituições executam uma parte 
considerável da despesa pública. Por seu turno, os sistemas de proteção social geridos por 
estas duas entidades também dão origem a uma importante fonte de receita das 
administrações públicas. É o caso da receita de contribuições sociais, destinada a financiar os 
regimes contributivos de segurança social e da CGA, constituindo a segunda maior fonte de 
receita pública, depois dos impostos. 

Gráfico 1 – Peso da despesa da Segurança Social e da CGA no total da despesa das 
administrações públicas em contabilidade pública  

(M€ e em % da despesa) 

 
Fonte: Ministério das Finanças (Relatório do Orçamento do Estado de 2007 e CGE de 2012), CGA e IGFSS. 
Cálculos do CFP. | Nota: No cálculo da despesa da Segurança Social, a despesa com ações de formação 
profissional financiada pelo Fundo Social Europeu foi abatida ao total da despesa. A despesa não foi 
ajustada de efeitos temporários (contribuição extraordinária à UE nos dois anos) que, em 2005, atingiu 
202 M€ e em 2012 102 M€. Em 2012, a despesa em contabilidade pública reflete a despesa das entidades 
públicas que foram reclassificadas no perímetro das administrações públicas apenas a partir daquele ano.  

Em 2012, as despesas da Segurança Social e da CGA atingiram cerca de 31 mil M€ (39% 
da despesa pública). Considerando apenas a despesa com prestações sociais financiada pelo 
Orçamento do Estado, o montante reduz-se para cerca de 13 mil M€ (17% do total da 
despesa das administrações públicas). Deste total, 7 p.p. correspondem a despesa 
contributiva. A evolução deste indicador mostra a dimensão dos desequilíbrios financeiros 
na parte contributiva dos sistemas de proteção social (cujo financiamento deve, por natureza, 
ser assegurado por contribuições sociais e, excecionalmente, por transferências do Estado).1  

Um caso paradigmático de desequilíbrio financeiro estrutural é o da CGA, cuja despesa 
contributiva já não era coberta por contribuições antes do regime ter sido fechado a novos 
beneficiários, a partir de 2006. Este desequilíbrio reflete em parte, o esforço diferenciado das 
entidades empregadoras no financiamento deste regime, que durante décadas contribuíram 
com base em taxas muito inferiores ao custo atuarial da proteção garantida por este regime.  

1 Em 2005, a despesa de natureza contributiva (respeitante apenas à CGA) financiada por receitas do Orçamento 
do Estado representava 6% do total da despesa pública.  
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Gráfico 2 – Despesa financiada por transferências do OE (M€) 

 
Fonte: CGA e IGFSS. Cálculos do CFP. | Nota: na Segurança Social, considerou-se como despesa do 
Sistema Previdencial não financiada por contribuições a parte correspondente à transferência 
extraordinária do OE. Na CGA, a despesa contributiva não financiada por contribuições foi calculada 
pela diferença entre a despesa total do regime de proteção social convergente e a receita de 
contribuições. 

Vários fatores estruturais e conjunturais têm colocado o tema da sustentabilidade 
financeira do Sistema de Segurança Social português na ordem do dia. Por um lado, o 
processo de maturação do sistema (aumento do nível de cobertura do sistema e da carreira 
contributiva dos beneficiários) contribuiu para uma aceleração do crescimento da despesa 
com proteção social (designadamente com pensões) nas últimas duas décadas. Por outro 
lado, a recente evolução desfavorável da atividade económica com consequências no 
aumento da taxa de desemprego, provocou uma redução do nível de contribuições e um 
aumento da despesa com prestações de desemprego, levando a uma deterioração 
significativa dos equilíbrios do sistema.2 

Para além destes fatores, intrinsecamente ligados ao enquadramento económico e 
institucional do país, há que juntar o envelhecimento demográfico que, à semelhança do que 
se verifica em várias economias desenvolvidas, constitui um fator de pressão adicional sobre 
a despesa pública. De facto, este tem sido o principal motivo pelo qual vários países têm 
vindo a reformar os seus sistemas de proteção social, entre os quais se inclui Portugal. 

As últimas projeções apresentadas pelo Ministério das Finanças apontam para um 
cenário de significativa deterioração do nível de financiamento do sistema (contributivo) de 
pensões da segurança social,3 que poderá atingir um défice de 2,5% do PIB em 2060 (ver 

2 Entre 2008 e 2013 a despesa com prestações sociais registou um aumento de 998 M€. A receita de contribuições 
e quotizações apresentou uma quebra em 2012 e 2013 de 4,9% e 0,6%, respetivamente (sem considerar o efeito 
do RERD), equivalente a uma quebra de 744 M€ entre 2011 e 2013.    
3 O sistema de pensões da Segurança Social (de natureza contributiva) não tem gestão autónoma das restantes 
prestações contributivas, sendo a receita de contribuições e quotizações, referente à cobertura de todas as 
eventualidades, afeta ao financiamento de todas as despesas de natureza contributiva do Sistema Previdencial. No 
estudo apresentado pelo Ministério das Finanças para avaliar a sustentabilidade do sistema de pensões, 
considerou-se apenas uma estimativa da receita de contribuições e quotizações correspondente à parcela da taxa 
contributiva global relativa à cobertura das eventualidades de velhice, invalidez e morte. 
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Quadro 1) e que exigirá, num cenário de políticas invariantes, um maior esforço do Estado 
para cobertura deste, através de transferências correntes para a Segurança Social, quando o 
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) tiver esgotado.4  

Quadro 1 – Financiamento da despesa com pensões do Sistema Previdencial entre 2013 e 2060  
(em % do PIB) 

 
Fonte: Documento de Estratégia Orçamental 2014-2018. | Nota: 1 Parcela da taxa contributiva global relativa 
à cobertura das eventualidades velhice, invalidez e morte.  

Os encargos financeiros decorrentes do sistema de proteção social dos funcionários 
públicos gerido pela CGA também continuarão a colocar pressão sobre a despesa pública. 
Atualmente, o sistema depende fortemente de transferências do Orçamento do Estado para 
cobrir o défice de financiamento existente, prevendo-se a necessidade de reforço destas 
transferências nos próximos anos, à medida que o número de contribuintes do sistema se 
reduz.5 De acordo com uma avaliação atuarial publicada recentemente, o défice de 
financiamento do sistema de pensões da CGA deverá continuar a aumentar, de 3,0% do PIB 
em 2014, para 4,1% em 2025 (+1,1 p.p.), diminuindo a partir desse ano. 6 

Quadro 2 – Evolução de indicadores financeiros do regime de pensões da CGA (em % do PIB) 

 
Fonte: BRAVO, J. M., AFONSO, L. B., & GUERREIRO, G. R. (2013). | Nota: Até 2050 prevê-se que a despesa com 
pensões da CGA seja também financiada pela comparticipação de entidades e pela utilização de reservas especiais 
constituídas na sequência da transferência dos encargos de diversos fundos de pensões para a CGA. 

 

O Estado desempenha assim, um papel fundamental no financiamento dos sistemas 
públicos de proteção social, levando a que o financiamento destes esteja diretamente ligado 
à estratégia de financiamento global das administrações públicas. Neste contexto, torna-se 
essencial acompanhar a evolução prevista quer para o Sistema de Segurança Social quer para 
a CGA, no curto, médio e longo prazo, por forma a assegurar que estes sistemas 
desempenham a sua importante missão na sociedade sem comprometer a sua 
sustentabilidade nem a sustentabilidade das finanças públicas.  
 

4 De acordo com o último Relatório e Contas do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança 
Social, o património do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) representava pouco mais 
de 100% da despesa anual com pensões do Sistema Previdencial (108%) em 2013. 
5 Não existe substituição da população de subscritores uma vez que o regime se encontra fechado desde 2006, o 
que, contribuirá de futuro para uma redução da receita de contribuições sociais. 
6 BRAVO, J. M., AFONSO, L. B., & GUERREIRO, G. R. (2013). Avaliação atuarial do regime de pensões da Caixa Geral 
de Aposentações – formulação atual e impacto das medidas legislativas. Documentação enviada pelo governo ao 
tribunal constitucional no âmbito do processo de análise da convergência do regime de proteção social da função 
pública com o da Segurança Social. 

2013 2014 2015 2020 2030 2060

Contribuições e quotizações1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3
Despesa com pensões 7,0 6,9 7,1 7,7 8,6 8,8
Saldo -0,9 -0,7 -0,9 -1,4 -2,3 -2,5

2013 2014 2015 2020 2030 2060
Contribuições e quotizações 2,2 1,9 1,7 1,1 0,5 0,0
Custos com pensões 5,6 5,6 5,6 5,5 4,7 0,7
Dotações do OE 2,7 3,0 3,4 3,9 3,9 0,7
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3 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM 2013 

Nota prévia: A Conta da Segurança Social, que integra a Conta Geral de Estado, foi publicada em 1 
de julho de 2014, não tendo ainda sido publicado o respetivo Relatório da Conta da Segurança 
Social. Nesta secção dá-se nota dos principais desenvolvimentos orçamentais em 2013, quer da 
Segurança Social quer da CGA, como ponto de partida para a análise relativa ao ano de 2014. 
Importa referir que a execução orçamental destes dois sistemas reflete o efeito de medidas distintas 
entre 2013 e 2014.  

Da Segurança Social 

Em 2013 a Segurança Social apresentou um saldo orçamental positivo, em 
resultado da transferência extraordinária do OE. Esta transferência destinou-se a cobrir 
despesas do Sistema Previdencial sem a qual este sistema apresentaria um défice anual pelo 
segundo ano consecutivo. Os subsistemas do Sistema de Proteção Social de Cidadania 
apresentaram excedentes orçamentais em 2013 (Subsistema de Solidariedade e Subsistema 
de Ação Social) que não foram, contudo, suficientes para compensar o défice do Sistema 
Previdencial. 

Assinala-se, no entanto, que o saldo orçamental do sistema ficou acima do previsto 
no orçamento inicial e nos sucessivos orçamentos retificativos. Sem considerar o impacto 
do FSE, no orçamento inicial estava previsto um saldo de 41,4 M€, valor que foi mantido até 
outubro de 2013, altura em que se estimava um saldo de 132,9 M€.7 No final do ano o saldo 
totalizou 454 M€. Para este resultado contribuiu a variação da receita (+4,9%) que superou o 
valor constante do Orçamento da Segurança Social (OSS) inicial em 319 M€, ficando 
igualmente acima da variação verificada na despesa (+4,8%). 

Gráfico 3 – Saldo orçamental da Segurança Social em 2013 (M€) 
Saldo orçamental acumulado Contributos dos sistemas para o saldo orçamental 

  
Fonte: IGFSS. Cálculos do CFP. | Nota: as barras a tracejado representam os valores excluindo a transferência extraordinária 
do OE; os saldos apresentados excluem as receitas de transferências do FSE e as despesas com suporte no mesmo. 

7 Considerando o efeito do FSE na receita e na despesa, o saldo orçamental previsto no orçamento inicial e na 
estimativa subjacente à segunda alteração ao Orçamento do Estado era de 3,1 M€ e de 57,4 M€ respetivamente. 
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A melhoria da receita efetiva foi essencialmente explicada pelas transferências 
correntes da administração central. Verificou-se o reforço, em 461 M€,8 da verba do OE 
destinada a financiar o défice do Sistema Previdencial e uma execução da receita de 
contribuições e quotizações superior em 221M€ ao previsto no OSS inicial. Esta última reflete, 
fundamentalmente, a implementação das seguintes medidas: (i) o alargamento da aplicação 
da Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES), quer no que diz respeito ao universo 
de contribuintes, quer em termos de base de incidência (153 M€)9 e (ii) o encaixe resultante 
da implementação do Regime Extraordinário de Regularização de Dívidas Contributivas 
(RERD) no último trimestre de 2013 (234 M€). Sem considerar o efeito destas duas medidas, 
a receita de contribuições e quotizações apresentaria uma redução de 0,4% entre 2012 e 
2013. 

Quadro 3 – Execução orçamental da Segurança Social em 2013 

 
Fonte: DGO e IGFSS. Cálculos do CFP | Nota: Em 2012, algumas rubricas da receita (IVA Social, Programa de Emergência 
Social (PES) e Apoio Social Extraordinário ao Consumidor de Energia (ASECE) e transferências correntes), foram 
reclassificadas para efeitos de comparabilidade com a execução de 2013. CPN – Contrapartida Pública Nacional; BPN – 
Banco Português de Negócios. Ctvh – contributo para a taxa de variação homóloga. 

8 A transferência extraordinária do OE foi revista em alta no âmbito da 1.ª alteração ao Orçamento de Estado de 
2013. 
9 Em 2012, esta apenas abrangia as pensões pagas por entidades públicas de valores mensal superior a 12 vezes o 
Indexante dos Apoios Sociais. Em 2013, esta contribuição passa a aplicar-se aos rendimentos provenientes de 
pensões ou equivalentes, independentemente da natureza da entidade pagadora, sendo alargado também o limite 
mínimo do intervalo de rendimentos sujeitos a CES.  

PREVISÃO EXECUÇÃO

Milhões de Euros Milhões de Euros Var. homóloga (%) Grau Exec. 
(%)

OSS/13 2º OSSR/13 Revisão face 
ao OSS/13 CSS/12 CSS/13 CSS/13 Ctvh (p.p.) 2º OSSR/13 2013 vs. 

OSS inicial

RECEITA EFETIVA 25 065 25 389 324 24 192 25 383 4,9 4,9 4,9 101,3
Receita Corrente - da qual: 25 040 25 382 342 24 184 25 377 4,9 4,9 5,0 101,3

Imp. Indiretos 201 176 -25 171 177 3,7 0,0 3,1 88,2
Contribuições e quotizações 13 202 13 338 135 13 082 13 423 2,6 1,4 2,0 101,7

Contrib. Extraordinária de Solid. - - - 6 153 2657,7 16,0 - -
Trf. Correntes da Adm. Central - das quais: 8 057 8 650 594 8 044 8 709 8,3 2,8 7,5 108,1

Financiamento da LBSS 6 232 6 296 64 6 280 6 296 0,2 0,1 0,2 101,0
Trf. Extr. do OE p/ comp. Déf. SS 970 1 430 461 857 1 430 67,0 3,8 67,0 147,5
Trf. do OE - CPN 167 167 0 202 167 -17,1 -0,1 -17,1 100,0
Trf. do OE - Reg. Subst. Bancário 503 507 4 516 506 -1,8 0,0 -1,7 100,7

IVA Social 725 725 0 719 725 0,9 0,0 0,9 100,0
PES e ASECE 251 251 0 173 252 45,6 0,5 45,0 100,4
Trf. do FSE 1 758 1 396 -362 1 176 1 347 14,5 0,8 18,7 76,6

Receita de Capital 25 7 -18 8 7 -16,1 0,0 -16,5 26,5
DESPESA EFETIVA 25 061 25 332 270 23 761 24 894 4,8 4,8 6,6 99,3

Despesa Corrente - da qual: 25 021 25 285 264 23 730 24 871 4,8 4,8 6,6 99,4
Pensões 14 945 15 332 386 14 428 15 325 6,2 3,8 6,3 102,5
Pensões de velhice reg. bancário + BPN 502 507 5 516 506 -1,8 0,0 -1,8 100,8
Subs. familiar a crianças e jovens 678 668 -9 664 660 -0,6 0,0 0,7 97,3
Subs. por doença 414 395 -19 414 388 -6,4 -0,1 -4,6 93,6
Subs. de desemp. e ap. ao empr. 2 691 2 812 121 2 593 2 738 5,6 0,6 8,4 101,7
Complem. solidário p/ idosos 243 267 24 272 267 -2,0 0,0 -1,8 109,6
Rendimento Social de Inserção 304 320 16 388 315 -18,8 -0,3 -17,5 103,7
Ação Social 1 687 1 710 22 1 535 1 599 4,2 0,3 11,4 94,7
Subsídios - Formação Prof. 1 990 1 665 -325 1 240 1 482 19,5 1,0 34,4 74,5

Com suporte no FSE 1 796 1 471 -325 1 083 1 311 21,1 1,0 35,8 73,0
Despesa de Capital 41 47 6 31 24 -23,1 0,0 51,2 58,6

SALDO GLOBAL 3 57 54 431 489
Receita efetiva sem FSE 23 307 23 993 686 23 016 24 037 4,4 4,2 103,1
Despesa efetiva sem FSE 23 266 23 860 595 22 678 23 583 4,0 5,2 101,4
Neutralidade do FSE 38 76 37 -93 -35

SALDO GLOBAL sem FSE  41 133 92 339 454

AGREGADOS E COMPONENTES
 ORÇAMENTAIS
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A despesa efetiva ficou abaixo da previsão inicial (-167 M€), devido a uma 
execução da despesa com suporte no FSE inferior ao esperado (-508 M€). Sem este efeito 
do FSE, a despesa ficou 317 M€ acima do previsto inicialmente. O crescimento da despesa 
efetiva (+4,8%) é explicado essencialmente pelo contributo positivo da despesa com pensões 
(+3,8 p.p.),10 dos encargos com subsídios a ações de formação profissional, cofinanciados 
pelo FSE, e das prestações de desemprego e medidas de apoio ao emprego (de 1,1 e 0,6 p.p., 
respetivamente).11 A redução verificada nos encargos com o subsídio de doença (-6,4%), com 
as prestações familiares (-0,6%) e com prestações sociais destinadas a prevenir situações de 
pobreza e de exclusão social, tais como o rendimento social de inserção (-18,8%) e o 
complemento solidário para idosos (-2,0%), permitiram compensar o aumento registado na 
rubrica de ação social.  

Porém, a despesa com pensões apresentou uma execução superior à prevista no 
OSS inicial em 380 M€. Parte deste desvio com pensões decorre da reposição do subsídio 
de férias aos pensionistas da Segurança Social, medida de consolidação orçamental prevista 
no OSS inicial e declarada inconstitucional em abril de 2013.12 Na segunda alteração ao 
orçamento (2.º OSSR/13), previa-se que este desvio fosse em parte compensado pela 
redução da despesa com a rubrica “subsídios a ações de formação profissional”, financiada 
pelo FSE. No final do ano, esta rubrica apresentou um grau de execução face ao OSS inicial 
inferior a 75%, mais que compensando o aumento da despesa com pensões.  

Da Caixa Geral de Aposentações  

Em 2013 a execução orçamental da CGA apresentou desvios significativos face ao 
orçamento inicial. Verificou-se um desvio positivo de 461 M€ do lado da despesa, justificado 
essencialmente pela reposição integral do subsídio de férias e de Natal aos pensionistas, 
depois desta medida ter sido declarada inconstitucional, em abril de 2013. Recorde-se que o 
orçamento inicial previa apenas a reposição do subsídio de Natal em duodécimos. Do lado 
da receita e de modo a colmatar o aumento verificado na despesa efetiva, a comparticipação 
do OE foi reforçada em 414 M€ face ao previsto no OE inicial. 

A receita efetiva cresceu 7,3%, beneficiando de uma evolução favorável das 
contribuições para a CGA. Esta rubrica registou um aumento de cerca de 37,2% (+1244 M€) 
face a 2012. Por seu turno, as transferências do OE diminuíram 2,3% (-100 M€) no mesmo 
período. O significativo aumento das contribuições é explicado pelo aumento da massa 
salarial dos funcionários públicos, devido à reposição dos subsídios de férias e de Natal, bem 
como à implementação das seguintes medidas: (i) o alargamento da base de incidência 
contributiva à totalidade das remunerações dos subscritores da CGA (avaliado no OE/2013 
em 143 M€); (ii) o alargamento do intervalo em que os rendimentos de pensões ou 

10 No ano anterior, com a entrada em vigor do OE/2012, os pensionistas com uma pensão superior a 600 € e inferior 
ou igual a 1100 € foram sujeitos a uma redução no subsídio de férias e de Natal, enquanto os pensionistas com 
pensão superior a 1100 € viram o seu pagamento ser suspenso. Em 2013, verificou-se a reposição integral destes 
subsídios. 
11 Apesar destas rubricas terem apresentado um aumento face ao ano anterior, a sua execução ficou aquém do 
previsto no OSS inicial e na estimativa subjacente ao 2.º OSSR/2013. 
12 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 187/2013. 
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equivalentes estão sujeitos à CES (avaliado no OE/2013 em 300 M€) e (iii) o aumento da 
contribuição das entidades empregadoras da administração pública para a CGA, de 15% para 
20%.13 

Quadro 4 – Execução orçamental da Caixa Geral de Aposentações em 2013 

Fonte: DGO e CGA. Cálculos do CFP. Nota: Ctvh – contributo para a taxa de variação homóloga. 

Porém, a despesa efetiva cresceu a um ritmo superior ao da receita, contribuindo 
assim para a deterioração do saldo da CGA. Em 2013, a despesa apresentou uma variação 
homóloga de 15,5%, o que decorre, em parte, da referida reposição dos subsídios aos 
pensionistas, quando no ano anterior estes tinham sido suspensos. Por outro lado, o aumento 
do número de pensões em pagamento (efeito quantidade) também terá contribuído para 
esta variação. Em termos nominais, as transferências para as famílias aumentaram 1230 M€ 
em relação a 2012, estimando-se que cerca de 185 M€ seja explicado pelo efeito 
quantidade.14 Destacam-se ainda duas medidas implementadas em 2013 que terão 
contribuído para atenuar o crescimento da despesa com prestações sociais: i) a alteração do 
cálculo do subsídio por morte dos aposentados, que passou a ser igual ao previsto para os 
subscritores da CGA no ativo e ii) o aumento da idade de aposentação para os 65 anos.15  

13 Nos últimos anos, no âmbito da convergência do regime de segurança social dos funcionários públicos com o 
regime geral de segurança social, foi aprovada legislação no sentido de alargar o universo das entidades públicas 
que contribuem para o financiamento da CGA, bem como aumentar gradualmente a taxa contributiva daquele 
regime, de modo a igualar a do regime geral. Em 2013, esta medida teve como contrapartida a redução da 
comparticipação do Orçamento do Estado para cobrir as necessidades de financiamento da CGA. 
14 O efeito quantidade foi calculado por aproximação através da multiplicação do número de novas pensões de 
aposentação atribuídas pelo valor médio anual das novas pensões de aposentação no ano em análise. Segundo a 
CGA, a entidade deu início ao pagamento de 20 330 novas pensões de aposentação em 2013, estimando-se um 
uma despesa anual correspondente, em média, a 7 meses do valor médio das novas pensões (1293 €/mês). 
15 De acordo com o Relatório de Contas da CGA, em 2013 foram atribuídas menos novas pensões de aposentação 
e reforma que no ano anterior (-1,9%). Porém, o número de pensões antecipadas aumentou 40%, correspondendo 
a mais de metade das novas pensões. Este aumento foi precisamente justificado pela aumento de pedidos de 
aposentação apresentados no final de 2012, visando garantir as regras de cálculo da pensão vigentes em 2012, 
menos penalizadoras que as anunciadas para 2013. Apesar das condições de acesso à pensão antecipada se terem 

PREVISÃO EXECUÇÃO

Milhões de Euros Milhões de Euros Var. homóloga (%) Grau Exec. 
(%)

OE/13 2º OER/13 Revisão face 
ao OE/13 c. final 2012 c. final 2013 c. final 2013 Ctvh

Por 
memória:

 2º OER/13
2013 vs. OE

RECEITA EFETIVA 8 675 9 233 558 8 571 9 197 7,3 7,3 7,7 106,0
Contribuições para a CGA 4 588 4 710 122 3 348 4 592 37,2 14,5 40,7 100,1

Quotas e Contribuições - das quais: 4 098 4 181 83 2 847 4 021 41,2 13,7 46,9 98,1
CES - - - 20 390 1 819,0 4,3 - -

Compensação por pag. de pensões 490 529 39 501 566 13,1 0,8 5,6 115,6
Transferências correntes - das quais: 3 936 4 304 368 4 478 4 371 -2,4 -1,2 -3,9 111,1

Transf. do OE 3 926 4 294 368 4 469 4 364 -2,3 -1,2 -3,9 111,2
Comparticipação do OE 3 665 4 033 368 4 215 4 079 -3,2 -1,6 -4,3 111,3
Compensação por pag. de pensões 261 261 0 254 286 12,4 0,4 2,8 109,4

Outras receitas corr. 151 171 19 173 185 7,5 0,2 -1,2 122,5
Receita de Capital 0 49 49 573 48 -91,6 -6,1 -91,5 -

DESPESA EFETIVA - da qual: 8 799 9 345 546 8 020 9 260 15,5 15,5 16,5 105,2
Transf. Correntes - das quais: 8 765 9 303 537 7 985 9 230 15,6 15,5 16,5 105,3

Transf. para as Famílias 8 749 9 284 535 7 984 9 214 15,4 15,3 16,3 105,3
Pensões e Abonos - Resp. CGA 8 004 8 501 497 7 201 8 382 16,4 14,7 18,1 104,7
Pensões e Abonos - Resp. OE 255 255 0 249 283 13,4 0,4 2,1 111,1
Pensões e Abonos - Resp. O. Entid. 490 529 39 534 549 2,9 0,2 -1,0 112,2

Outras despesas corr. 34 42 8 35 30 -16,2 -0,1 19,7 87,1
SALDO GLOBAL -124 -112 12 551 -63

AGREGADOS E COMPONENTES
 ORÇAMENTAIS
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4 DESENVOLVIMENTOS ORÇAMENTAIS EM 2014  

4.1 SEGURANÇA SOCIAL 

Nota prévia: A segunda alteração ao Orçamento da Segurança Social e ao orçamento da CGA foi 
solicitada não tendo sido disponibilizados até à data da presente publicação Assim, para efeitos de 
comparação com as metas anuais, a análise na presente secção encontra-se ancorada ainda na 
primeira alteração ao Orçamento do Estado, aprovada pela Lei n.º 13/2014, de 14 de março. 

4.1.1 Saldo orçamental 

No primeiro semestre de 2014, excluindo as verbas referentes a fundos 
comunitários,16 a Segurança Social apresentou uma melhoria homóloga do saldo 
orçamental.17 Excluindo as transferências do Fundo Social Europeu e as despesas com 
suporte no mesmo, o excedente orçamental ascendia a 628 M€, sendo superior em 272 M€ 
em relação ao saldo verificado nos primeiros seis meses de 2013. Para tal contribuiu um 
comportamento favorável da receita18 (+133 M€), designadamente, das contribuições sociais 
(+156 M€), bem como da despesa19 (-139 M€), em particular da despesa com prestações de 
desemprego e medidas de apoio ao emprego (-210 M€). Na comparação com o objetivo 
previsto no primeiro orçamento retificativo da Segurança Social (1.º OSSR/14), tanto a receita 
como a despesa apresentam uma evolução favorável. 

Gráfico 4 – Evolução acumulada do saldo orçamental da Segurança Social (M€) 

 
Fonte: IGFSS. Cálculos do CFP. 

 

mantido inalteradas em 2013, a penalização passou a ser calculada por referência aos 65 anos e não aos 63,5 como 
em 2012. Este aumento agravou a penalização, incentivando a apresentação do pedido de pensão ainda em 2012. 
Assim, o efeito preço pretendido poderá ter sido compensado por um maior volume de aposentações em 2013. 
16 Este ajustamento é efetuado no apuramento das contas públicas na ótica da contabilidade nacional, de forma a 
garantir o princípio da neutralidade dos fundos. Permite identificar de forma mais exata a receita e a despesa 
efetivamente cobrada e paga pela Segurança Social, através da eliminação de operações de mera 
intermediação/canalização de fundos. 
17 A conclusão é semelhante, caso se exclua a transferência extraordinária do OE. Sem esta transferência e excluindo 
a receita e a despesa associada ao FSE, a Segurança Social apresentaria um défice orçamental de 47 M€, inferior 
em 244 M€ ao défice verificado no período homólogo. 
18 Excluindo as transferências do FSE. 
19 Excluindo as despesas com suporte no FSE. 
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O Sistema Previdencial apresentou um contributo positivo para o saldo agregado 
da Segurança Social no primeiro semestre do ano. Este sistema apresentava um excedente 
significativo até junho (374 M€), possível devido à manutenção da transferência 
extraordinária do OE. Tal como nos últimos dois últimos anos, o equilíbrio do Sistema 
Previdencial continua a depender desta transferência extraordinária. Entre janeiro e junho, os 
três subsistemas que compõem o Sistema de Proteção Social de Cidadania também 
apresentavam saldos orçamentais positivos. 

Gráfico 5 – Saldo orçamental da Segurança Social em 2014 (M€) 
Saldo orçamental acumulado Contributo dos sistemas para o saldo orçamental 

  
Fonte: IGFSS. Cálculos do CFP. | Nota: as barras a tracejado representam os valores excluindo a transferência extraordinária 
do OE; os saldos apresentados excluem as receitas de transferências do FSE ou despesas com suporte no mesmo. 

4.1.2 Evolução da receita 

A receita efetiva, excluindo a transferência proveniente da União Europeia, 
apresentou um crescimento de 1,1% face ao ano anterior, superando a previsão 
implícita no 1.º OSSR/14 (+0,2%). Nos primeiros seis meses do ano, a transferência do FSE 
influenciou significativamente o comportamento da receita efetiva total da Segurança Social, 
apresentando um contributo de - 2,6 p.p. para a sua variação.  

Gráfico 6 – Variação homóloga acumulada da receita da Segurança Social 
Variação homóloga face ao 1º OSSR/2014 (M€) Contributo por componente da receita (p.p.) 

   

Fonte: IGFSS. Cálculos do CFP.| Nota: LBSS – Lei de Bases da Segurança Social; CPN – Contrapartida Pública Nacional; vha 
– variação homóloga acumulada. 

O crescimento verificado na receita, excluindo a transferência do FSE, deve-se à 
evolução favorável da receita de contribuições sociais. Esta conclusão mantém-se mesmo 
excluindo a receita proveniente da CES e da contribuição sobre subsídios de doença e de 
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desemprego, medida declarada inconstitucional, em maio de 2014.20 Sem estas medidas, as 
contribuições aumentariam 94 M€ ou 1,5% em termos homólogos entre janeiro e junho de 
2014. Dada a elevada dependência desta receita face à evolução do mercado de trabalho, a 
evolução do emprego é determinante para o seu comportamento. Tendo em vista a 
monitorização desta evolução foram solicitados dados físicos e financeiros ao Sistema de 
Segurança Social, relativos a trabalhadores com remuneração declarada e respetivas 
contribuições, por tipo de regime, a qual não foi remetida até à data. No entanto, de acordo 
com o Boletim Estatístico do Banco de Portugal, terá havido um aumento do número médio 
de beneficiários com remuneração declarada (+32 mil em junho de 2014, ou 1,3% em termos 
homólogos), e das remunerações médias declaradas, que apresentaram uma variação 
homóloga acumulada de 0,4% até junho de 2014.  

Gráfico 7 – Decomposição da variação homóloga acumulada da receita da Segurança Social 
Variação homóloga das contribuições sociais1 (M€) Evolução do n.º de beneficiários da SS e das 

remunerações médias declaradas 

  
Fonte: IGFSS, Instituto de Informática e Banco de Portugal. Cálculos do CFP. Nota: (1) excluindo a CES e contribuições 
sobre subsídios de doença e de desemprego, e o encaixe financeiro decorrente do RERD em 2013. V.h.a – variação 
homóloga acumulada. 

Apesar do aumento da transferência extraordinária do OE, as transferências 
correntes da administração central diminuíram 0,2% em termos homólogos, refletindo 
uma redução da despesa com prestações não contributivas.21 As transferências correntes 
destinadas ao financiamento do regime não contributivo, que, de acordo com o princípio de 
adequação seletiva de fontes de financiamento previsto na Lei de Bases da Segurança Social 
devem ser financiadas pelo Estado, diminuíram 1,8% em termos homólogos até ao mês de 
junho. Esta evolução supera o comportamento esperado até ao final do ano (uma redução 
de 0,8%), refletindo um perfil temporal diferente desta receita em 2013.22  

4.1.3 Evolução da despesa 

A despesa efetiva diminuiu 2,0% entre janeiro e junho de 2014, contrariando a 
evolução esperada para o conjunto do ano (+0,8%). As prestações de desemprego e 
medidas de apoio ao emprego e os subsídios foram as rubricas que mais contribuíram para 

20 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 413/2014. 
21 Referente à despesa do Sistema de Proteção Social de Cidadania, que inclui, por exemplo, o subsídio familiar a 
crianças e jovens, despesas com ação Social ou prestações de destinadas a prevenir situações de pobreza ou 
exclusão social, como o Complemento Solidário para Idosos. 
22 Em 2013 verificou-se uma antecipação de duodécimos em junho para financiamento do subsistema de ação 
social.  
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a redução da despesa efetiva no primeiro semestre. Os encargos com prestações de 
desemprego e medidas de apoio ao emprego diminuíram 14,8% face ao período homólogo, 
apresentando um contributo de -1,8 p.p. para a variação total da despesa. Os subsídios a 
ações de formação profissional diminuíram 15,3% no mesmo período, refletindo a redução 
das transferências provenientes do FSE, que suportam estes encargos. No 1.º OSSR/2014 
prevê-se que estas rubricas aumentem 3,9 e 6,2% respetivamente.  

Gráfico 8 – Variação homóloga acumulada da despesa da Segurança Social 
Variação homóloga face ao 1.º OSSR/2014 (M€) Contributos por componente da despesa (p.p.) 

 

 

 
Fonte: IGFSS. Cálculos do CFP.| Nota: RSB – Regime Substitutivo dos Bancários; vha – variação homóloga acumulada. 

A queda verificada na despesa com prestações de desemprego e com subsídios 
mais que compensou o crescimento da despesa com pensões. Até ao mês de junho esta 
rubrica,23 que representa cerca de 60% da despesa efetiva da Segurança Social, cresceu a um 
ritmo mais moderado (+1,1% em termos homólogos) quando comparado com o ano de 2013 
(+6,8%). O stock de pensões em pagamento, tem vindo a reduzir-se desde janeiro, 
contribuindo para a desaceleração do crescimento da despesa com pensões. Com efeito, a 
evolução do número de pensões de velhice apresenta uma redução de 0,4% face ao mês de 
janeiro, mês em que apresentou o seu valor mais alto. Apesar de solicitada, não foi 
disponibilizada informação sobre os novos pensionistas por regime e eventualidade e 
respetivas pensões médias para decompor esta variação. Estes dados permitiriam avaliar em 
que medida esta evolução foi influenciada pela alteração da idade normal de acesso à pensão 
de velhice, por indexação ao fator de sustentabilidade.24 

23 Inclui pensões de velhice, invalidez e de sobrevivência e sem considerar as pensões do regime substitutivo 
bancário e do fundo de pensões do grupo BPN. Incluindo estas ultimas, as pensões cresceram 1%. 
24 Em 2014, a idade normal de acesso à pensão de velhice foi aumentada de 65 para 66 anos. A partir de 2015, esta 
passará a variar de acordo com a evolução da esperança média de vida aos 65 anos, verificada entre o 3.º e 2.º ano 
anteriores ao ano de início da pensão, na proporção de 2/3 dessa variação. Devido a este aumento da idade de 
reforma, o Governo previa uma contenção na despesa em 2014, essencialmente concentrada em 2014, uma vez 
que o aumento da idade de reforma previsto para os anos seguintes será menos acentuado.  
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Gráfico 9 – Variação homóloga da despesa com prestações de desemprego e pensões 
Beneficiários do subsídio de desemprego e valor médio 

da prestação 
N.º de pensões de velhice (t.v.h.) 

  
Fonte: IGFSS e Segurança Social. Cálculos do CFP. Nota: t.v.h. – taxa de variação homóloga. 

A diminuição do número de beneficiários do subsídio de desemprego foi 
determinante para o comportamento da despesa com prestações de desemprego. Com 
efeito, mantém-se a tendência de redução do número de beneficiários de prestações de 
desemprego iniciada em outubro de 2013. Em junho de 2014, este indicador tinha diminuído 
16,5% face ao período homólogo, acompanhando a tendência de redução do número de 
desempregados.25 Por outro lado, verifica-se uma redução homóloga do valor médio destas 
prestações ao longo do primeiro semestre, o que indica que o efeito preço foi negativo, 
contribuindo positivamente para a tendência de redução da despesa com este tipo de 
prestações. Não é possível no entanto avaliar o efeito decorrente das medidas introduzidas 
em 2012, que visavam a redução do valor das prestações a novos beneficiários (efeito preço), 
e vieram flexibilizar o acesso a estas prestações, por não terem sido disponibilizados os dados 
solicitados à Segurança Social.26 

4.2 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 

4.2.1 O saldo orçamental 

A posição orçamental da CGA melhorou no primeiro semestre de 2014, face ao 
período homólogo, devido a um aumento da receita superior ao acréscimo registado 
na despesa com prestações sociais. A CGA apresentou um saldo orçamental de 159 M€ nos 
primeiros seis meses de 2014, uma melhoria de 46 M€ face ao semestre homólogo. A receita 
proveniente de contribuições aumentou mais de 200 M€ face ao período homólogo, 
enquanto as transferências correntes para as famílias aumentaram apenas 45 M€. Em 
comparação com o previsto no 1.º OER/2014, destaca-se um comportamento positivo da 
despesa, cuja execução até junho se encontra abaixo do esperado, face ao respetivo 
duodécimo (ver painel da esquerda do Gráfico 13). 

25 De acordo com os resultados do Inquérito ao Emprego realizado pelo INE, a população desempregada tem vindo 
a diminuir em termos homólogos desde o 3.º trimestre de 2013. No 2.º trimestre de 2014, existiam 728,9 milhares 
de indivíduos em situação de desemprego, uma redução de 15,9% face ao trimestre homólogo. 
26 O Decreto-Lei n.º 64/2012 de 15 de março introduziu um conjunto de alterações às regras de cálculo das 
prestações de desemprego reduzindo o seu valor e o período de concessão. Por outro lado, o prazo de garantia 
foi reduzido, facilitando o acesso a quem tem uma menor carreira contributiva.  
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Gráfico 10 – Evolução acumulada do saldo orçamental da CGA (M€) 

 
Fonte: DGO. 

4.2.2 Evolução da receita 

No primeiro semestre de 2014, a receita cresceu 3,7% em termos homólogos, acima 
do valor implícito no 1.º OER/14 para o conjunto do ano (+1,7%), impulsionada pelo 
comportamento das contribuições. Esta rubrica registou um aumento de 10,5% até junho. 
Este comportamento decorre do aumento da taxa contributiva das entidades empregadoras 
(de 20% para 23,75%) que ocorreu em 2014 e, em menor medida, do aumento verificado em 
2013 nessa mesma taxa (de 15% para 20%) e que ainda produziu efeitos na execução de 
janeiro de 2014.27 Em sentido oposto, a comparticipação do OE diminuiu 4,5% em termos 
homólogos até junho, acima do previsto pelo 1.º OER/14 (-0,9%).  

Gráfico 11 – Variação homóloga acumulada da receita da CGA 
Variação homóloga face ao 1º OER/2014 (M€) Contributos por componente da receita (p.p.) 

  

Fonte: DGO. Cálculos do CFP. Nota: vha – variação homóloga acumulada. 

Destaca-se ainda, pelo seu peso no total da receita de contribuições, a execução da 
CES.28 Até junho, esta rubrica registou um aumento de 11,6% face a igual período do ano 
anterior. Este comportamento reflete a implementação da medida de redução do limite 

27 Ainda existe um desfasamento temporal entre o mês de referência a que se referem as contribuições das 
entidades empregadoras e as quotizações dos trabalhadores e o momento em que ocorre a respetiva entrega à 
CGA. 
28 Em 2013, a CES constituia cerca de 10% do total de contribuições para a CGA. 
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mínimo do intervalo de pensão a que é aplicada a CES, aprovada pelo 1.º OER/14, com efeitos 
a partir do mês de abril.  

Gráfico 12 – Evolução do n.º de subscritores da CGA e do ganho médio mensal  
nas administrações públicas 

  
Fonte: DGO, CGA e DGAEP. Cálculos do CFP. Nota: tvh – taxa de variação homóloga. 

As medidas implementadas nos últimos anos têm compensado o efeito negativo 
de outros fatores na evolução das contribuições para a CGA. A redução do número de 
subscritores da CGA ou a descida do salário médio mensal dos funcionários das 
administrações públicas, como o Gráfico 12 indica, têm contribuído negativamente para a 
variação da receita de contribuições. O seu efeito acentuou-se desde o início de 2014, altura 
em que se assiste a uma redução homóloga mais acentuada do ganho médio nas 
administrações públicas. Entre as medidas que têm compensado estes fatores, incluem-se: (i) 
o alargamento da base de incidência contributiva à totalidade das remunerações dos 
subscritores da CGA, em 2013; (ii) o aumento da taxa contributiva das entidades 
empregadoras de 15% para 20% em 2013 e para 23,75% em 2014; e (iii) a reconfiguração da 
CES em 2013 e em 2014. 

4.2.3 Evolução da despesa 

A despesa cresceu abaixo do previsto no 1.º OER/14 e desacelerou 
significativamente face ao período homólogo. A principal rubrica da despesa efetiva, i.e. 
os encargos com pensões e abonos da responsabilidade da CGA, aumentou em termos 
homólogos 1,2% até junho. De assinalar ainda que as prestações sociais da responsabilidade 
do OE, que correspondem, na sua maioria, a pensões de invalidez e de sobrevivência do 
regime dos Deficientes das Forças Armadas, são a única rubrica da despesa corrente a 
contribuir para a redução da despesa total, tendo diminuído 4,0% em termos homólogos no 
primeiro semestre. O seu contributo para a redução da despesa efetiva é, no entanto, 
reduzido (- 0,1 p.p.). 
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Gráfico 13 – Variação homóloga acumulada da despesa da CGA 
Variação homóloga face ao 1º OER/2014 (M€) Contributos por principal componente da despesa (p.p.) 

 
 

Fonte: DGO. Cálculos do CFP. Nota: vha – variação homóloga acumulada. 

A alteração da fórmula de cálculo das pensões terá contribuído para atenuar o 
crescimento da despesa com pensões da responsabilidade da CGA. Esta medida traduz-
se na redução da taxa de substituição do salário pela pensão, sendo aplicável aos subscritores 
inscritos até 31.08.199329. A medida, que produziu efeitos a partir de março, influencia a 
evolução do valor médio das novas pensões de aposentação atribuídas a partir daquele mês.  

O efeito de alteração da idade normal de acesso à pensão de aposentação para os 
66 anos em 2014 não é visível na evolução do número de novas pensões. O número de 
novas pensões de aposentação está a evoluir de forma relativamente estável desde o início 
de 2014. É difícil, no entanto, retirar uma conclusão definitiva sobre o efeito desta medida, 
dado que aquele indicador inclui, para além de pensões de velhice, pensões atribuídas em 
caso de invalidez. 

Gráfico 14 – Fatores explicativos da variação homóloga acumulada da despesa com pensões 

 
Fonte: DGO e CGA. Cálculos do CFP. 

29 O cálculo da primeira parcela da pensão (P1), correspondente ao tempo de serviço prestado até 31 de dezembro 
de 2005, é alterado, de acordo com a Lei n.º 11/2014 de 6 de março, designadamente, a remuneração de referência, 
que diminui para 80% do salário auferido em 31 de dezembro de 2005, atualizado com base no IPC.  
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ANEXOS 

Quadro 5 – Execução orçamental da Segurança Social entre janeiro e junho de 2014 

 
Fonte: DGO e IGFSS. Cálculos do CFP. Nota: Ctvh – contributo para a taxa de variação homóloga. 

Quadro 6 – Execução orçamental da Caixa Geral de Aposentações entre Janeiro e Junho de 2014 
(ótica da Contabilidade Pública) 

Fonte: DGO e CGA. Cálculos do CFP. Nota: Ctvh – contributo para a taxa de variação homóloga. 

 

 

Conta EXECUÇÃO
Milhões de 

Euros

2013 OSS/14 1º OSSR/14 Revisão jan-jun./13 jan-jun./14 jan-jun./14 Ctvh (p.p.) 1º OSSR/14

RECEITA EFETIVA 25 383 25 354 25 354 0 12 383 12 199 -1,5 -1,5 -0,1
Receita Corrente - da qual: 25 377 25 335 25 335 0 12 381 12 196 -1,5 -1,5 -0,2

Imp. Indiretos 177 177 177 0 88 86 -2,9 0,0 -0,2
Contribuições e quotizações 13 423 13 281 13 343 62 6 389 6 546 2,4 1,3 -0,6

Contrib. Extraordinária de Solid. 153 151 212 62 68 91 34,2 0,2 39,0
Trf. Correntes da Adm. Central - das quais: 8 709 8 749 8 687 -62 4 253 4 246 -0,2 -0,1 -0,3

Financiamento da LBSS 6 296 6 243 6 243 0 3 178 3 122 -1,8 -0,5 -0,8
Trf. Extr. do OE p/ comp. Déf. SS 1 430 1 391 1 329 -62 647 675 4,4 0,2 -7,1
Trf. do OE - CPN 167 220 220 0 84 110 31,3 0,2 31,3
Trf. do OE - Reg. Subst. Bancário 506 502 502 0 254 250 -1,8 0,0 -0,8

IVA Social 725 725 725 0 363 363 0,0 0,0 0,0
PES e ASECE 252 251 251 0 126 126 -0,8 0,0 -0,4
Trf. do FSE 1 347 1 276 1 276 0 762 446 -41,5 -2,6 -5,2

Receita de Capital 7 19 19 0 1 3 98,7 0,0 186,8
DESPESA EFETIVA 24 894 25 094 25 094 0 11 965 11 729 -2,0 -2,0 0,8

Despesa Corrente - da qual: 24 871 25 050 25 050 0 11 960 11 720 -2,0 -2,0 0,7
Pensões 15 325 15 321 15 321 0 7 071 7 148 1,1 0,6 0,0
Pensões de velhice reg. bancário + BPN 506 502 502 0 254 250 -1,8 0,0 -0,8
Subs. familiar a crianças e jovens 660 660 660 0 335 319 -4,9 -0,1 0,1
Subs. por doença 388 382 382 0 201 205 2,2 0,0 -1,6
Subs. de desemp. e ap. ao empr. 2 738 2 846 2 846 0 1 422 1 212 -14,8 -1,8 3,9
Complem. solidário p/ idosos 267 261 261 0 134 114 -15,0 -0,2 -2,2
Rendimento Social de Inserção 315 310 310 0 162 150 -7,7 -0,1 -1,6
Ação Social 1 599 1 689 1 689 0 782 809 3,5 0,2 5,6
Subsídios - Formação Prof. 1 482 1 573 1 573 0 784 664 -15,3 -1,0 6,2

Com suporte no FSE 1 311 1 346 1 346 0 700 604 -13,7 -0,8 2,6
Despesa de Capital 24 44 44 0 4 9 126,8 0,0 85,0

SALDO GLOBAL 489 260 260 0 418 470
Receita efetiva sem FSE 24 037 24 078 24 078 0 11 620 11 753 1,1 0,2
Despesa efetiva sem FSE 23 583 23 748 23 748 0 11 265 11 125 -1,2 0,7
Neutralidade do FSE -35 70 70 0 -62 158

SALDO GLOBAL sem FSE  454 330 330 0 356 628

AGREGADOS E COMPONENTES
 ORÇAMENTAIS

PREVISÃO

Milhões de Euros Milhões de Euros Var. homóloga (%)

Conta
Milhões de 

euros

2013 OE/14 1º OER/14 Revisão face 
ao OE/14 jan-jun./13 jan-jun./14 jan-jun./14 Ctvh Por memória:

 1º OER/14

RECEITA EFETIVA 9 197 8 622 9 357 735 4 391 4 531 3,2 3,2 1,7
Contribuições para a CGA 4 592 4 368 4 882 514 2 052 2 267 10,5 4,9 6,3

Quotas e Contribuições - das quais: 4 021 3 845 4 359 514 1 790 1 997 11,6 4,7 8,4
CES 390 - - - 180 201 11,6 0,5 -

Compensação por pag. de pensões 566 523 523 0 259 269 4,1 0,2 -7,6
Transferências correntes - das quais: 4 371 4 102 4 323 221 2 212 2 115 -4,4 -2,2 -1,1

Transf. do OE 4 364 4 092 4 313 221 2 208 2 110 -4,5 -2,2 -1,2
Comparticipação do OE 4 079 3 822 4 043 221 2 080 1 986 -4,5 -2,1 -0,9
Compensação por pag. de pensões 286 270 270 0 128 124 -3,5 -0,1 -5,6

Outras receitas corr. 185 152 152 0 79 149 89,2 1,6 -17,9
Receita de Capital 48 0 0 0 48 0 -99,2 -1,1 -100,0

DESPESA EFETIVA - da qual: 9 260 8 772 9 507 735 4 277 4 372 2,2 2,2 2,7
Transf. Correntes - das quais: 9 230 8 734 9 469 735 4 264 4 357 2,2 2,2 2,6

Transf. para as Famílias 9 214 8 712 9 447 735 4 256 4 302 1,1 1,1 2,5
Pensões e Abonos - Resp. CGA 8 382 7 933 8 668 735 3 876 3 922 1,2 1,1 3,4
Pensões e Abonos - Resp. OE 283 256 256 0 127 121 -4,0 -0,1 -9,4
Pensões e Abonos - Resp. O. Entid. 549 523 523 0 254 264 3,8 0,2 -4,8

Outras despesas corr. 30 38 38 0 14 16 15,5 0,0 28,9
SALDO GLOBAL -63 -150 -150 0 113 159

AGREGADOS E COMPONENTES
 ORÇAMENTAIS

PREVISÃO

Milhões de Euros Milhões de Euros Var. homóloga (%)

EXECUÇÃO
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