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Assuntos Sociais do PE

Remuneração equitativa
Não foi possível encontrar uma definição clara.

A “remuneração equitativa” é referida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) na 
definição de trabalho digno. (O conceito de trabalho digno resume as aspirações do ser 
humano na sua vida profissional. Implica a oportunidade de realizar um trabalho produtivo e 
com uma remuneração equitativa, segurança no local de trabalho e protecção social para as 
famílias, melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social, liberdade de 
expressar opiniões, de se organizar e de participar nas decisões que afectam as suas vidas, e 
igualdade de oportunidades e de tratamento para todas as mulheres e homens.). A OIT refere 
uma remuneração equitativa, mas não a define (ver: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).).

Salário mínimo
O Eurostat definiu o salário mínimo como o salário mais baixo que os empregadores são 
legalmente obrigados a pagar aos seus empregados. O salário mínimo nacional de base pode 
ser fixado com um valor horário, semanal ou mensal e é fixado por lei (pelo governo), muitas 
vezes após consulta com os parceiros sociais, ou directamente por acordo nacional 
intersectorial (na UE, este é o caso da Bélgica e da Grécia). Em princípio, o salário mínimo 
nacional é aplicável a todos os trabalhadores ou, pelo menos, à esmagadora maioria dos 
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trabalhadores do país. Alguns países prevêem excepções para, por exemplo, trabalhadores 
mais jovens, aprendizes ou trabalhadores com deficiência. Os valores brutos, ou seja, antes 
das deduções para o imposto sobre o rendimento e para a segurança social, do salário mínimo 
variam de país para país. A legislação relativa ao salário mínimo contém disposições que 
prevêem revisões regulares dos valores – que frequentemente envolvem negociações 
tripartidas entre governos, sindicatos e empregadores – destinadas a reflectir a evolução dos 
preços, dos salários e de outros factores económicos. O salário mínimo pode ser objecto de 
ajustamentos automáticos (indexado ao índice dos preços no consumidor ou ao crescimento 
económico) ou de aumentos discricionários (através de legislação). Ver: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

A OIT definiu-o como um nível de remuneração estabelecido por lei ou por acordo, que 
constitui o montante mais baixo que um empregador está autorizado a pagar (ver Glossary of 
labour law and industrial relations [Glossário de direito do trabalho e de relações laborais]).

Rendimento mínimo
A definição consta de um estudo solicitado pela Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais do Parlamento Europeu (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) sobre o papel do 
rendimento mínimo para a inclusão social na União Europeia, que ficou concluído em 2007 
(ver: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891 ).

No estudo, o rendimento mínimo é definido como, em geral, uma forma de assistência não 
associada a qualquer categoria. A assistência é prestada quando uma pessoa (ou uma família) 
não dispõe de meios suficientes para suportar o custo de vida necessário. Em consequência, o 
rendimento mínimo é, normalmente, complementar a outras prestações de subsistência, 
contributivas ou não, e contribui para criar a chamada “rede de segurança”. Em consequência, 
para compreender o funcionamento do rendimento mínimo em cada país, é importante ter em 
conta o seu papel no contexto mais geral do sistema de apoio aos rendimentos do país em 
causa:
 A maior parte dos países europeus definiram políticas específicas destinadas a promover a 

inclusão social de populações-alvo específicas (desempregados, pessoas com deficiência, 
idosos, etc.) e políticas mais amplas de apoio ao rendimento destinadas aos pobres em 
geral;

 Alguns países tendem a conferir prioridade a medidas orientadas/associadas a categorias e 
não dispõem de um rendimento mínimo regulamentar nem estabeleceram uma “forma 
aligeirada” de rendimento mínimo;

 Por último, há ainda países que não definiram políticas específicas e em que existe apenas 
uma mesma medida para todas as situações de pobreza. Como decorre dos quadros 
seguintes, quase todos os países europeus dispõem de algum tipo de regime de rendimento 
mínimo de apoio aos rendimentos, embora estes regimes variem consideravelmente em 
termos de estrutura e de cobertura. Com excepção da Grécia e da Hungria, localmente de 
Itália e de Espanha (onde não existe uma medida nacional), todos os Estados-Membros
têm uma forma geral de rendimento mínimo garantido para aqueles que não dispõem de 
recursos suficientes.

A Comissão Europeia refere regimes de rendimento mínimo, que é definido como um 
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rendimento mínimo garantido, subordinado à verificação dos recursos, não contributivo e 
universal, destinado a constituir a (uma parte da) derradeira rede de segurança em matéria de 
protecção social, para impedir que os indivíduos ou as famílias caiam na pobreza (extrema) ou 
abaixo de um nível de vida digno. Os regimes de rendimento mínimo garantido desempenham 
um papel específico e crucial na luta contra a pobreza e a exclusão social, porquanto 
constituem o último recurso da protecção social e uma importante componente das redes de 
segurança globais (ver: Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained
[Protecção social e inclusão social, Glossário: explicação dos termos essenciais]).

A OIT define rendimento mínimo garantido, que é garantido pelo Estado a todas as pessoas 
ou famílias cujos rendimentos sejam inferiores a um determinado nível estabelecido. Para 
assegurar o rendimento garantido, podem ser utilizados diversos métodos: imposto negativo, 
prestações familiares, assistência social. Determinados regimes incluem algum tipo de 
incentivo ao trabalho (ver: ILO thesaurus).

Rendimento adequado
Não foi possível encontrar uma definição directa desta expressão, que apenas ocorre no 
contexto da inclusão activa.

Por exemplo:
A Resolução do Parlamento Europeu, de 6 de Maio de 2009, sobre a inclusão activa das 
pessoas excluídas do mercado de trabalho, que solicita aos Estados-Membros que apliquem 
um apoio adequado ao rendimento, de modo a combater a pobreza e a exclusão social; 
sublinha a necessidade de um nível adequado de apoio ao rendimento, fundamentado nas 
Recomendações 92/441/CEE e 2008/867/CE, o qual deve ser adequado, transparente, 
acessível a todos e sustentável a prazo.

O apoio adequado ao rendimento é definido na Recomendação da Comissão, de 3 de Outubro 
de 2008, sobre a inclusão activa das pessoas excluídas do mercado de trabalho [notificada 
com o número C(2008) 5737], que recomenda aos Estados-Membros que:

Reconheçam o direito fundamental dos indivíduos a recursos e prestações suficientes para 
viver de acordo com a dignidade humana, no âmbito de um dispositivo global e coerente de 
luta contra a exclusão social.
(i) Rever os sistemas de protecção social, se necessário, à luz dos princípios comuns 
enumerados no ponto B da Recomendação 92/441/CEE.  Em particular, no âmbito de uma 
estratégia de inclusão activa, o direito a recursos suficientes deve:
- ser combinado com a disponibilidade activa para o trabalho ou para a formação profissional 
com vista à obtenção de um posto de trabalho, relativamente às pessoas cujas condições 
permitam essa disponibilidade activa, ou, se for caso disso, sob reserva de medidas de 
integração económica e social, relativamente às outras pessoas, 
- ser conjugado com políticas consideradas necessárias, a nível nacional, para a integração 
económica e social das pessoas em questão.
ii) Assegurar a aplicação desse direito em conformidade com as orientações práticas 
constantes dos pontos C(1), C(2) e C(3) da Recomendação 92/441/CEE. Em particular, 
aquando da fixação do montante dos recursos necessários para uma vida digna, devem ser 
tidos em conta o nível de vida e o nível de preços por tipo e dimensão dos agregados 
familiares no Estado-Membro considerado, utilizando indicadores nacionais adequados. No 
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âmbito de um quadro de inclusão activa, há que salvaguardar um incentivo à procura de 
emprego para as pessoas cujas condições as tornam aptas para trabalhar, devendo os 
montantes desses incentivos ser ajustados ou completados para responder a necessidades 
específicas. 

Rendimento básico
Aparentemente, não existe uma definição ou descrição ao nível da União Europeia. É referido 
em algumas publicações da União como dependente do nível de vida de cada 
Estado-Membro.

Por exemplo:

A Basic Income Earth Network [Rede Mundial de Rendimento Básico] (ver: BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) define o rendimento básico como 
um rendimento incondicionalmente concedido a todos, numa base individual, sem verificação 
de recursos ou exigência de trabalho. É uma forma de rendimento mínimo garantido que 
difere dos regimes actualmente existentes em diversos países europeus em três aspectos 
importantes:
 é pago a indivíduos e não aos agregados familiares; 
 é pago independentemente de rendimentos provenientes de outras fontes; 
 é pago sem que seja necessário executar qualquer trabalho ou manifestar disponibilidade 

para aceitar um emprego eventualmente proposto. 

A Global Basic Income Foundation [Fundação para o rendimento básico global] (ver: What is 
a global basic income? definitions and arguments [O que é um rendimento básico global? 
definições e argumentos] http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-Income.html) 
define o rendimento básico como um rendimento mínimo garantido. Para além deste mínimo 
“básico”, as pessoas podem auferir uma remuneração trabalhando, tal como acontece agora. 
Um rendimento básico constitui a base de um sistema de segurança social e é complementado 
por seguros sociais e por outras prestações por doença, desemprego, etc. Um rendimento 
básico integral assegura a todas as pessoas os meios para satisfazerem as suas necessidades 
essenciais. Essas necessidades incluem, em primeiro lugar, as necessidades básicas de 
subsistência: água potável, alimentação, vestuário, habitação e cuidados de saúde primários. A 
maior parte das pessoas convirá em que a educação constitui igualmente uma necessidade 
essencial. As demais necessidades essenciais são função, nomeadamente, das condições 
climáticas e dos valores culturais.

Salário mínimo vital
A OIT define o salário mínimo vital como o nível de salário suficiente para cobrir as 
necessidades essenciais de uma família de média dimensão num determinado país (ver ILO 
thesaurus).

A OCDE define-o como um salário suficientemente elevado para permitir que um trabalhador 
mantenha um determinado nível de vida (ver: Living wage) [salário mínimo vital].

Pensão
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O Eurostat define como pensões os pagamentos periódicos destinados a manter o rendimento 
do beneficiário depois da reforma de um emprego remunerado na idade prescrita ou a 
complementar o rendimento dos idosos (ver: Old-age pension) [pensão de velhice].

A OCDE define-a como um pagamento efectuado a um membro de um fundo de pensões (ou 
aos seus dependentes) após a reforma (ver Pension [pensão] 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Reforma
Não foi encontrada uma definição para este termo isolado, mas apenas em expressões como 
“pensão de reforma”, “idade de reforma”, etc.

Idade legal de reforma
Na União Europeia, a idade legal de reforma é, para a esmagadora maioria das pessoas, a 
partir dos 60 anos de idade, sendo na maior parte dos casos os 65 anos (ver: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Reforma antecipada
O Eurostat define a reforma antecipada como sendo aplicável, principalmente, aos 
empregados que optaram pela reforma antecipada devido a factores económicos (problemas 
no mercado de trabalho, dificuldades em sectores específicos da economia, etc.). Ver: Early 
retirement [reforma antecipada].

A OCDE define reforma antecipada como uma situação em que um indivíduo decide 
reformar-se antes da idade normal de reforma (ver: Early retirement [reforma antecipada]).

Reforma gradual
O Eurostat define reforma gradual como uma situação em que um indivíduo é autorizado a 
reformar-se e a receber pensão de reforma, e a continuar a trabalhar (normalmente a tempo 
parcial) e a contribuir para o regime de reforma (ver: Phased retirement [reforma gradual]).

A OIT define reforma gradual como uma redução progressiva do período de actividade dos 
trabalhadores mais idosos (ver: ILO thesaurus).

A OCDE define reforma gradual como uma situação em que um indivíduo é autorizado a 
reformar-se e a receber pensão de reforma, e a continuar a trabalhar (normalmente a tempo 
parcial) e a contribuir para o regime de reforma (ver: Phased retirement [reforma gradual]).

Pobreza
É difícil encontrar uma definição de pobreza em publicações da UE; o que encontrámos foram 
as expressões que apresentamos em seguida.

Pobreza relativa
A pobreza relativa é medida em relação ao nível de vida da maior parte das pessoas de uma 
região, variando, em consequência, de região para região. A União Europeia utiliza uma 
definição relativa para medir a pobreza, nomeadamente a proporção de pessoas com um 
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rendimento disponível inferior a 60% da média nacional. Esta definição remete para a 
definição de pobreza adoptada pelos Chefes de Estado europeus, que consideram que uma 
pessoa é pobre “quando os respectivos rendimentos e recursos são de tal forma inadequados 
que as excluem de ter um nível de vida considerado aceitável na sociedade em que vivem” 
(ver: Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained [Protecção social e 
inclusão social, Glossário: explicação dos termos essenciais]).).

Pobreza extrema
As pessoas que vivem em situação de pobreza extrema carecem dos meios para prover às suas 
necessidades essenciais de subsistência, como água potável, alimentação, vestuário, habitação 
e cuidados de saúde primários (ver: Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms 
explained [Protecção social e inclusão social, Glossário: explicação dos termos essenciais]).

Risco de pobreza
Considera-se que as pessoas estão em risco de pobreza quando vivem com um rendimento 
disponível equivalente inferior a 60% do rendimento médio nacional. Na União Europeia, um 
rendimento tão baixo é considerado insuficiente para assegurar um nível de vida digno. As 
pessoas com rendimentos inferiores ao limiar de 60% poderão ou não estar efectivamente em 
situação de pobreza, em função de uma série de factores, nomeadamente a pertinência do 
limiar, há quanto tempo dispõem apenas deste rendimento relativamente baixo ou a posse e a 
utilização de outros bens, em especial de casa própria. Cerca de 16% dos cidadãos da UE 
estão em risco de pobreza. Entre os factores de risco da pobreza contam-se o desemprego de 
longa duração ou o emprego de baixa qualidade, habilitações literárias reduzidas, um contexto 
familiar socialmente vulnerável, deficiência, problemas de saúde, toxicodependência e 
alcoolismo, e o facto de ser emigrante ou de pertencer a uma minoria étnica (ver: Social 
Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained [Protecção social e inclusão 
social, Glossário: explicação dos termos essenciais]).

Privação material
Privação material é a situação em que as pessoas se vêem privadas dos bens e serviços 
considerados necessários para usufruir de um nível de vida digno no país em que vivem. 
Incluem-se nesta categoria situações em que as pessoas se encontram sob forte pressão 
económica, não dispõem de meios para adquirir bens de consumo duradouros básicos, vivem 
em más condições de habitação ou não podem participar na vida social (actividades de lazer, 
férias). A avaliação dos elementos de privação material faculta uma perspectiva da pobreza 
complementar à fornecida pela classificação convencional baseada no rendimento (ver: Social 
Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained [Protecção social e inclusão 
social, Glossário: explicação dos termos essenciais]).).

O Eurostat define a taxa de risco de pobreza como a percentagem de pessoas com um 
rendimento disponível equivalente (equivalised disposable income) inferior ao limiar de risco 
de pobreza, que está fixado em 60% do rendimento disponível mediano (median) nacional 
equivalente após as transferências sociais (como prestações da segurança social). Este 
indicador não mede a riqueza ou a pobreza, mas apenas rendimentos reduzidos 
comparativamente com os de outros residentes no mesmo país e que não implicam 
necessariamente um baixo nível de vida. A taxa de risco de pobreza antes das transferências 
sociais é calculada como a percentagem de pessoas com um rendimento disponível 
equivalente antes das transferências sociais inferior ao limiar de risco de pobreza calculado
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após as transferências sociais. As pensões, como a pensão de velhice e a pensão de 
sobrevivência (viúvas e viúvos), contam como rendimento (antes das transferências sociais) e 
não como transferências sociais (ver: At risk of poverty rate [taxa de risco de pobreza]).

Diferença entre profissões liberais e trabalho independente

Profissão liberal
O OIT considera serviços liberais os serviços prestados por profissionais, frequentemente 
trabalhadores independentes, como médicos, advogados, contabilistas, arquitectos, etc. (ver: 
ILO thesaurus).

A Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, 
relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, define profissões liberais do 
seguinte modo:
“Na medida em que se trata de profissões regulamentadas, a presente directiva abrange 
igualmente as profissões liberais que são, nos termos da presente directiva, as exercidas com 
base em qualificações profissionais específicas, a título pessoal, sob responsabilidade própria 
e de forma independente por profissionais que prestam serviços de carácter intelectual, no 
interesse dos clientes e do público em geral. De acordo com o Tratado, o exercício da 
profissão pode estar sujeito nos Estados-Membros a obrigações legais específicas, decorrentes 
da legislação nacional e das normas autonomamente criadas pela respectiva representação 
profissional, garantindo e desenvolvendo o profissionalismo, a qualidade do serviço e a 
confidencialidade das relações com os clientes.”

Trabalho independente
O Eurostat apresenta duas definições para esta expressão (ver Self-employed person
[trabalhador independente]).
 Trabalhador independente com empregados: os trabalhadores independentes com 

empregados são definidos como pessoas que trabalham na sua própria empresa, gabinete 
profissional ou exploração agrícola com o objectivo de obter rendimentos e que 
empregam, pelo menos, outra pessoa.

 Trabalhador independente sem empregados: os trabalhadores independentes sem 
empregados são definidos como pessoas que trabalham na sua própria empresa, gabinete 
profissional ou exploração agrícola com o objectivo de obter rendimentos e que não 
empregam qualquer outra pessoa.

No European Industrial Relations Dictionary [Dicionário das Relações Laborais Europeias] 
(ver: Self-employed person [trabalhador independente]), um trabalhador independente é 
definido como uma pessoa que trabalha de forma independente de um empregador, ao 
contrário de um empregado, que está subordinado a um empregador, do qual depende. 
Contudo, na medida em que o conceito de empregado implica uma relação de dependência 
económica, uma vez que a subsistência dos empregados depende da remuneração paga pelo 
empregador, a situação dos trabalhadores independentes não é muito diferente, porquanto a 
sua subsistência depende igualmente do seu trabalho, embora este seja remunerado pelos seus 
clientes.
Em geral, os trabalhadores independentes são reconhecidos por estarem mais concentrados 
numa série de profissões: agricultores, profissionais liberais, comerciantes, trabalhadores 
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familiares e trabalhadores da construção civil. Existe, pois, uma vasta gama de categorias de 
trabalhadores independentes, entre as quais existem diferenças significativas; por exemplo, 
entre profissionais liberais, trabalhadores da hotelaria e restauração e trabalhadoras 
familiares.


