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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Execução orçamental da Segurança Social em 2019 

O saldo global da Segurança Social em 2019, expurgado dos efeitos 

do Fundo Social Europeu (FSE) e do Fundo Europeu de Auxílio às 

Pessoas Mais Carenciadas (FEAC), atingiu um excedente de 2776 M€ 

na ótica da contabilidade pública. Para este resultado concorrem os 

excedentes de 2333 M€ no Sistema Previdencial (Repartição e 

Capitalização) e os excedentes dos Subsistemas de Solidariedade e 

de Ação Social, em 294 M€ e 164 M€, respetivamente, ambos 

pertencentes ao Sistema de Proteção Social de Cidadania. No 

domínio do Sistema Previdencial, foi o saldo do Sistema previdencial-

repartição que mais contribuiu para este desenvolvimento favorável, 

fixando o seu excedente orçamental em 1493 M€, superior ao saldo 

positivo obtido pelo Sistema previdencial-capitalização de 840 M€. O 

aumento do excedente da Segurança Social em 834 M€ reflete os 

contributos dados pelo Sistema Previdencial (737 M€) e pelo Sistema 

de Proteção Social de Cidadania (97 M€). 

A receita efetiva da Segurança Social, excluindo a transferência do 

FSE e do FEAC, cresceu 8,1%, uma variação superior à previsão de 

5,4% implícita no Orçamento da Segurança Social para 2019 

(OSS/2019). Esta evolução é explicada pelo resultado das 

contribuições e quotizações, cuja execução provisória excedeu em 

593 M€ a previsão inscrita no OSS/2019.  

A despesa efetiva ajustada dos mesmos efeitos aumentou 5,3% face 

a 2018, 2,3 p.p. abaixo dos 7,6% previstos no documento de 

programação orçamental para 2019. A despesa com prestações 

sociais cresceu 5,3%, abaixo da previsão de 6,5%, traduzindo em 

particular o comportamento da despesa com pensões (que 

aumentou 5,2% face aos 6% inscritos no OSS/2019), com ação social, 

com prestações de desemprego e com o complemento solidário para 

idosos. 

 

Execução orçamental da Caixa Geral de Aposentações em 2019 

A Caixa Geral de Aposentações (CGA) registou um excedente 

orçamental de 54 M€ no ano de 2019. Em termos comparáveis, ou 

seja, sem o efeito decorrente de uma alteração contabilística 

ocorrida na despesa a partir de 2019, o saldo diminuiu 167 M€ na 
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sequência de um aumento da despesa (1,5%) e de uma redução da 

receita (-0,2%). 

A receita da CGA diminuiu no ano passado, o que já não sucedia 

desde 2012. Para esta variação negativa (de 16 M€) contribuiu a 

redução da receita proveniente de contribuições para a CGA 

(influenciada pelo calendário legal de entrega das contribuições e 

pela redução do número médio de subscritores) e das “outras 

receitas correntes”. A comparticipação do Orçamento do Estado (OE) 

destinada a assegurar o equilíbrio financeiro da CGA também 

diminuiu, interrompendo a trajetória ascendente que se verificava 

nesta comparticipação desde 2015. Ainda assim, as transferências do 

OE aumentaram face a 2018 devido ao acréscimo da compensação 

pelo pagamento de pensões. 

Em termos comparáveis, a despesa da CGA registou um aumento de 

151 M€ em 2019, justificado sobretudo pela despesa com pensões e 

abonos. O aumento dessa despesa ocorreu num contexto de 

redução do número médio de aposentados. Contudo, este efeito 

volume foi inferior ao efeito preço decorrente: i) da atualização 

regular e extraordinária das pensões (ambas com efeitos logo a partir 

de 1 de janeiro de 2019); ii) do aumento do valor médio das pensões 

de aposentação e; iii) do pagamento de retroativos no seguimento 

de uma decisão do Tribunal Constitucional.  

O diferencial negativo entre o número de aposentados e o número 

de subscritores voltou a aumentar, tendo o rácio de ativos/inativos 

prosseguido uma tendência descendente: 0,90 subscritores no ativo 

por cada aposentado quando no final do ano de 2018 eram 0,93. Esta 

evolução negativa contribui para o desequilíbrio estrutural do 

sistema, sendo determinada pelo facto de o regime da CGA estar 

fechado a novos subscritores desde 1 de janeiro de 2006. 

O excedente orçamental alcançado pela CGA ficou 8 M€ abaixo do 

que estava implícito no orçamento deste organismo para 2019 em 

termos ajustados. Para essa execução, quase em linha com o 

previsto, contribuiu o facto de o desvio desfavorável de 39 M€ na 

receita ter sido praticamente compensado por um desvio favorável 

de 31 M€ na despesa. A redução da receita (-0,2%) contrasta com o 

aumento de 0,2% que estava previsto no OE/2019 (tendo essa 

evolução divergente ocorrido tanto na comparticipação do OE para o 

equilíbrio financeiro da CGA, como nas “outras receitas correntes”). 

Em sentido contrário, a redução da receita com contribuições para a 

CGA foi menos acentuada do que a prevista. No lado da despesa 

(ajustada), o crescimento de 1,5% foi inferior ao que estava implícito 

no OE/2019 (1,9%), sobretudo devido ao facto de os encargos com 

pensões e abonos da responsabilidade da CGA terem ficado abaixo 

do previsto. 
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Orçamento para 2020 

O Orçamento da Segurança Social para 2020, que não considera os 

efeitos dos apoios extraordinários decorrentes da COVID-19, aponta 

para uma redução do saldo orçamental de 91 M€, diminuindo de 

2776 M€ em 2019 para 2686 M€ este ano. Esta evolução resulta, 

essencialmente, da previsão de um aumento da despesa (+1451 M€) 

superior ao aumento da receita (+1360 M€). O aumento esperado da 

despesa efetiva deve-se ao incremento da despesa com prestações 

sociais (+1048 M€) determinado pela atualização do valor da 

prestação e atualizações extraordinárias (efeito preço) e pela 

variação do número de beneficiários (efeito volume), em especial 

para as despesas com pensões e outras prestações pertencentes ao 

regime não contributivo. Perspetiva-se a continuação do aumento 

das contribuições e quotizações, com um incremento de 1163 M€ 

face a 2019, assim como um reforço das transferências relativas ao 

adicional ao IMI (+160 M€) e da consignação da receita de IRC (+178 

M€). 

O orçamento da Caixa Geral de Aposentações para 2020 aponta para 

que o saldo passe a registar um défice de 67 M€, infletindo a 

trajetória excedentária registada no último quinquénio. Contudo, 

sem o efeito decorrente da referida alteração contabilística, o saldo 

orçamental da CGA em 2019 teria sido negativo (-66 M€) e 

praticamente igual ao previsto para 2020. 

A receita da CGA deverá aumentar 1,0% em 2020, depois de ter 

diminuído 0,2% no ano passado. Após terem diminuído em 2019, as 

transferências do Orçamento do Estado a título de comparticipação 

deverão aumentar no corrente ano, para fazer face ao acréscimo 

previsto na despesa com pensões. Em sentido oposto, está previsto 

um acentuar da redução da receita proveniente de quotas e 

contribuições, ainda que se admita que esse agravamento não se 

concretize, tendo em conta que nos últimos anos a receita de quotas 

e contribuições ficou significativamente acima da previsão inicial.  

Está previsto um aumento da despesa da CGA em 2020, sobretudo 

devido a um crescimento dos encargos com pensões e abonos da 

responsabilidade da CGA. 


