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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Verde intitulado "Regimes europeus de pensões adequados, sustentáveis e 
seguros"
(2010/2239(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de Julho de 2010, sobre o Livro Verde 
intitulado "Regimes europeus de pensões adequados, sustentáveis e seguros"
(COM(2010)0365),

– Tendo em conta a sua Resolução, de XX de Novembro de 2010, sobre os desafios 
demográficos e a solidariedade entre gerações1,

– Tendo em conta o relatório do Comité Económico e Social Europeu referente à 
Comunicação da Comissão, de 7 de Julho de 2010, sobre o Livro Verde intitulado 
"Regimes europeus de pensões adequados, sustentáveis e seguros"2,

– Tendo em conta a proposta da Comissão de uma decisão do Conselho relativa às 
orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros: Parte II das Orientações 
Integradas "Europa 2020" (COM(2010)0193) e a Resolução que aprovou na matéria em 8 
de Setembro de 20103,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Gerir o impacto do 
envelhecimento da população na UE (Relatório sobre o Envelhecimento Demográfico 
2009)" (COM(2009)0180) e a Resolução que aprovou em 7 de Setembro de 20104,   

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de Maio de 2009, sobre a inclusão activa das 
pessoas excluídas do mercado de trabalho5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de Maio de 2009, sobre a Agenda Social 
Renovada6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Novembro de 2008, sobre o futuro dos 
sistemas de segurança social e das pensões: respectivo financiamento e tendência para a
individualização7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Outubro de 2008, sobre a promoção da inclusão 
social e o combate à pobreza, nomeadamente a pobreza infantil, na UE8,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
                                               
1 P7_TA(2010)XXXX.
2 XXXX.
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 JO C 16E de 22.1.2010, p. 25.
8 JO C 9E de 15.1.2010, p. 11.
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(COM(2005)0507) e a Resolução que aprovou em 20 de Junho de 20071,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão da Indústria, 
da Investigação e da Energia, da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
(A7-0000/2010),

A. Considerando que, presentemente, os cidadãos ingressam no mercado de trabalho em 
idade mais tardia, devido ao facto de os estudos serem de nível mais elevado e se 
prolongarem por mais tempo; que, em média, as pessoas abandonam o mercado de 
trabalho antes da idade legal de aquisição do direito a pensão completa, sendo que a 
longevidade tem vindo a aumentar,

B. Considerando que tem vindo a declinar o número de pessoas que ingressam no mercado 
de trabalho (a população da UE em idade de trabalhar começará a diminuir em 2012), 
registando-se um aumento do número de pensionistas (em 2008 existiam quatro cidadãos 
da UE em idade de trabalhar por cada pessoa de 65 anos ou mais; em 2020, esta proporção 
será de cinco para um e, em 2060, de dois para um),

C. Considerando que a governação económica da União Europeia deve ter em conta a 
abordagem holística exposta no Livro Verde,

D. Considerando que a crise financeira acarretou um aumento do desemprego, o agravamento
do défice orçamental em muitos Estados-Membros, assim como problemas de 
financiamento das reformas (independentemente de as verbas para o efeito provirem de 
impostos ou serem originadas de outro modo),

GENERALIDADES

Nível UE e Estados-Membros

1. Acolhe favoravelmente a abordagem holística do Livro Verde, que se destina a conferir 
um novo ímpeto, a nível nacional e da UE, para salvaguardar as pensões de velhice;

2. Frisa o facto de os Estados-Membros se confrontarem com enormes desafios para 
garantirem que as pensões de reforma correspondam às expectativas dos cidadãos;

3. Lamenta que não seja feita a menor referência às pequenas e médias empresas, as quais, 
sendo uma das maiores fontes de emprego da UE, podem, devem e querem prestar um 
importante contributo para a sustentabilidade e a adequação dos regimes de pensões de 
reforma;

4. Observa que uma política económica e social sã presta um importante contributo para o 
                                               
1 JO C 146E de 12.6.2008, p. 122.
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crescimento e a estabilidade;

5. Considera que o investimento a longo prazo nos regimes de pensões requer uma atitude 
positiva no quadro da governação económica e, mais particularmente, do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento;

6. Frisa que as pensões de aposentação e os regimes de pensões são da responsabilidade 
primordial dos Estados-Membros;

7. Constata que a UE carece de um conjunto de critérios comuns que clarifiquem os 
diferentes regimes de pensões, faltando, por conseguinte, uma supervisão transparente que 
seja passível de ser aplicada a todos os regimes;  

Género

8. Lamenta que, no Livro Verde, não seja conferida qualquer atenção à questão do género, 
tanto mais que as disparidades em termos de carreira dão origem a que as mulheres 
aufiram, em média, pensões de reforma de menor montante;

9. Salienta a importância da individualização dos direitos a pensão, para garantir a 
independência económica de homens e mulheres;

ADEQUAÇÃO

10. Considera que não é possível determinar o montante de uma pensão adequada a nível 
europeu, porquanto o valor exigido para o efeito depende em grande medida das 
condições específicas dos diferentes Estados-Membros;

11. Entende que é aos Estados-Membros que cabe a responsabilidade de determinarem, no 
quadro da sua política económica e social, um regime de reformas apropriado para os seus 
cidadãos;

12. Salienta que, dentro da diversidade de regimes de pensões, a conjugação dos regimes 
gerais (primeiro pilar) com os sistemas de pensões profissionais (segundo pilar) constitui a 
melhor garantia de prestações adequadas em matéria de pensões;

13. Sublinha que, na sustentabilidade e na adequação dos regimes de pensões, influi também 
seguramente o terceiro pilar, designadamente, a poupança individual, facilitada ou não;

14. Observa que os orçamentos nacionais se encontram sujeitos a fortes pressões e que muitos 
Estados-Membros estão a reexaminar a eficácia das despesas; exorta os Estados-Membros 
a ponderarem a possibilidade de introduzirem uma compensação, de modo a que qualquer
contribuinte que não esteja habilitado a alcançar o nível que ambiciona nos primeiro e 
segundo pilares tenha direito a uma dedução suplementar das cotizações para as pensões
do segundo pilar ou das cotizações para as pensões privadas do terceiro pilar; observa que 
uma solução desta natureza poderia ainda auxiliar os Estados-Membros a introduzirem 
uma estrutura de três pilares;
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15. Frisa que a inflação é perniciosa para a sustentabilidade e a adequação dos regimes de
reforma;

ENQUADRAMENTO DAS REFORMAS

IDADE DE REFORMA

16. Considera que a evolução demográfica e a necessidade de garantir o pagamento das 
pensões tornam necessária a participação de mais pessoas, por mais tempo, no mercado de 
trabalho; regista o aumento da esperança de vida e insta os Estados-Membros a 
ponderarem a possibilidade de estabelecerem uma correlação entre a esperança de vida e a 
idade legal de reforma;

17. Observa que existem profundas diferenças quanto à idade legal de reforma e à idade em 
que os mais velhos abandonam efectivamente o mercado de trabalho; insta, por 
conseguinte, os Estados-Membros e os parceiros sociais a procederem ao intercâmbio das 
suas experiências positivas e a concluírem convenções que tenham por efeito prolongar a 
vida activa, por exemplo, recompensando as pessoas que trabalhem por mais tempo;

18. Entende que um mercado de trabalho pautado pela flexibilidade e a segurança deve propor 
aos trabalhadores mais idosos que efectuem trabalhos física e/ou mentalmente penosos 
soluções criativas, como a flexibilização da idade legal de reforma ou a reforma a tempo 
parcial, ou ainda condições de trabalho adaptadas, assentes na "aptidão para o trabalho", a 
fim de estabelecer um equilíbrio duradouro entre os imperativos do trabalho e as
capacidades dos trabalhadores; crê que é necessária, neste contexto, uma política activa de 
combate à discriminação fundada na idade;

ESTRATÉGIA UE-2020

19. Lamenta que a Estratégia UE-2020 não preste expressamente atenção à sustentabilidade e 
adequação dos regimes de reforma;

20. Crê que o sucesso da Estratégia 2020 determinaria a participação de mais pessoas no 
mercado de trabalho, com benefícios para o crescimento económico e, consequentemente, 
um reforço da sustentabilidade dos regimes de pensões;

21. Apoia, em consonância com a Estratégia 2020, uma política de mercado de trabalho 
direccionada e dinâmica que aumente a participação no mercado de trabalho dos 
trabalhadores mais idosos, das mulheres, das minorias e dos desempregados de longa 
duração;

DIRECTIVA IRPPP

MOBILIDADE E TRANSFERÊNCIAS

22. Salienta a importância crescente e a necessidade da mobilidade no mercado de trabalho da 
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União Europeia;

23. Constata que, no caso do primeiro pilar, os direitos a pensão são regidos pelo 
Regulamento relativo à coordenação, mas que, no tocante às pensões que se inscrevem no 
segundo pilar, são necessárias soluções que garantam a portabilidade;

24. Considera, dada a disparidade e complexidade dos diferentes regimes do segundo pilar, 
que devem ser estabelecidas condições em matéria de portabilidade de direitos a pensão 
adquiridos, de tal modo que a portabilidade se inicie com a celebração de novos contratos
e que um pedido de transferência seja deferido somente se o montante do equivalente 
actuarial transferido for colocado num fundo destinado ao pagamento de pensões de 
velhice; considera que a liquidação fiscal deve ser efectuada no Estado-Membro em que 
os direitos tenham sido acumulados;

REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DA UE

25. Constata que muitos Estados-Membros da União Europeia reconhecem a importância dos 
regimes de pensões do segundo pilar e que haverá também que velar por que esses 
regimes sejam conformes com condições e critérios europeus;

26. Crê que o segundo pilar deve ser aberto a todos os trabalhadores e ser reconhecido como 
um direito, sem qualquer discriminação assente no sexo, no sector e/ou convenção laboral;

27. Insta a Comissão Europeia a averiguar de que modo é possível que os trabalhadores 
exerçam com maior facilidade o direito de participarem no segundo pilar e a apresentar 
propostas tendentes a criar este pilar onde ainda não exista;

28. Convida os Estados-Membros a apoiarem o desenvolvimento de um diálogo social em 
torno do regime de reformas de aposentação;

29. Entende que as regulamentações europeias relativas ao terceiro pilar e ao seu correcto
funcionamento a nível transfronteiriço têm de ser examinadas na óptica do bom 
funcionamento do mercado interno e da criação de condições de concorrência equitativas;

LEGISLAÇÃO EUROPEIA E BOAS PRÁTICAS

30. Apoia a criação da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões de Reforma (EIOPA); 
salienta que esta Autoridade deverá ser provida dos meios que lhe permitam desempenhar 
as suas missões de modo eficaz;

31. Frisa a importância de utilizar uma metodologia uniforme de cálculo da quota-parte da 
dívida pública originada pelas obrigações em matéria de pensões;

SOLVABILIDADE
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LEGISLAÇÃO DA UE EM MATÉRIA DE SOLVABILIDADE

INFORMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO 

32. Exprime a sua apreensão com o carácter inadequado das informações prestadas aos 
cidadãos pelas entidades públicas e as caixas de aposentação em matéria de necessidade, 
de possibilidades, de direitos acumulados, de resultados aguardados e de situação factual 
no tocante a regimes de pensões; insta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a 
lançarem campanhas que habilitem e encorajem os cidadãos a garantirem pensões 
adequadas para si próprios;

33. Considera que a informação prestada aos cidadãos nos Estados-Membros e pelos fundos 
de pensões em matéria de direitos acumulados, que, na maior parte dos casos, figuram 
num registo nacional de reformas, devem ser coordenadas a nível europeu;

34. Entende que os cidadãos devem ser informados com a devida antecedência e 
exaustivamente sobre as consequências de uma reforma dos regimes de aposentação, de 
uma transição de um regime de prestações definidas para um regime de cotizações 
definidas ou de uma transição de um regime assente no último ordenado para um regime 
baseado no ordenado médio;

COORDENAÇÃO POLÍTICA

35. Crê que, na prossecução do debate em torno de um regime de pensões adequado, seguro e 
sustentável, seria oportuno criar uma plataforma em que estivessem representadas as 
partes interessadas, as quais contribuiriam para a informação sobre as melhores práticas e 
ajudariam a preparar iniciativas políticas;                 

36. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A evolução demográfica, ou seja, a inversão da pirâmide etária a que assistiremos dentro de 
algum tempo, assim como o aumento da esperança de vida de que temos a sorte de desfrutar, 
mercê da qual os idosos gozam de boa saúde, permanecem activos e participam por mais 
tempo na nossa sociedade, obrigam-nos a reflectir numa estratégia que intensifique a coesão e 
a coerência em matéria de pensões de reforma. 

Chegou o momento de tomar iniciativas que redefinam o futuro dos jovens e idosos, assim 
como a solidariedade entre gerações e pessoas, contribuindo, assim, para um rendimento 
sustentável, seguro e adequado após a aposentação.

A relatora tem plena consciência de que existem diferenças acentuadas na Europa entre os 
regimes de pensões e de que os novos Estados-Membros e os seus cidadãos se deparam com 
problemas adicionais, por ser tão desejável criar um regime de pensões diversificado (com 
vários pilares), no intuito de repartir os riscos existentes.

Por outro lado, numerosos Estados-Membros em que existem regimes de repartição 
("pay-as-you-go"), nomeadamente na UE a 15, confrontam-se com um aumento acentuado 
das despesas, presentes e futuras, circunstância de que advêm uma maior pressão sobre a 
solidariedade e encargos mais pesados para as jovens gerações. Cumpre igualmente assinalar, 
tal como o demonstrou a crise económica e financeira, que nenhum regime de pensões é 
imune a tal conjuntura. Pelo contrário, défices orçamentais consideráveis, desemprego 
elevado e margens exíguas de aumento da carga fiscal surtem um impacto negativo, em
particular nos regimes de repartição.

Beneficiando de uma melhor instrução, os jovens ingressam mais tarde no mercado de 
trabalho. Por outro lado, regista-se uma tendência no sentido da aposentação antes da idade 
legal de reforma. Trabalha-se sempre menos do que aquilo que seria necessário para cobrir os  
direitos a pensão. Flexibilizando e individualizando os regimes de pensões e de trabalho é 
possível permanecer por mais tempo no mercado laboral. Todavia, presentemente são muito
raros os regimes desta natureza.

De tudo isto resulta que se torne cada vez mais difícil satisfazer as condições e os 
pressupostos do Pacto de Estabilidade e Crescimento se não forem efectuadas poupanças e se 
as obrigações financeiras contraídas no que respeita aos reformados não forem consideradas 
na sua integralidade.

A relatora acolhe positivamente o Livro Verde da Comissão Europeia, na medida em que 
cumpre conferir um novo ímpeto às responsabilidades respectivas dos Estados-Membros, dos 
parceiros sociais e da Europa. Temos, por conseguinte, reconhecendo e mantendo as 
responsabilidades que a cada um cabem, que edificar em conjunto um sistema sustentável, 
seguro e que culmine na existência de pensões adequadas a nível dos Estados-Membros, um
sistema moderno que reconheça, estimulando a evolução nesse sentido, que a livre circulação 
na Europa não se cinge às prestações do primeiro pilar, mas que parte do pressuposto de que 
a mobilidade é indispensável, sobretudo para as gerações jovens e, bem entendido, para um 



PE452.558v01-00 10/13 PR\837005PT.doc

PT

mercado de emprego operacional e eficaz. Um regime, por conseguinte, que proponha 
soluções não só para hoje, como também para o futuro imediato.

I. Mutação demográfica

– A faixa etária de mais de 55 anos predominará na população;
– A esperança de vida aumentará: de 76 anos (2008) para 84 (2060), no caso dos 

homens, e de 82 anos (2008) para 89 (2060), no caso das mulheres;
– O número de nascimentos na União Europeia permanecerá baixo (1,6);
– A proporção de pessoas com mais de 65 anos relativamente à população activa 

duplicará: de 25,4%, em 2008, para 53,5% em 2060;
– Entre 2007 e 2020, a população activa aumentará 3,7%, devido a uma maior 

presença das mulheres no mercado de trabalho; após 2020, a população activa 
diminuirá 13,6%;

– Em 2008, existiam quatro pessoas activas por cada reformado; em 2020 
existirão cinco pessoas activas por cada reformado; em 2060, serão duas as 
pessoas activas por reformado;

– A participação dos 15-64 anos no mercado de emprego passará de 70,6%, em 
2007, para 74,1%, em 2060;

– Em 2010, a idade média em que as pessoas deixam de trabalhar, na União 
Europeia, é de 61,4 anos.

As despesas públicas relacionadas com o envelhecimento da população perfarão, em média, 
em 2060, 4,75% do PIB; as despesas inerentes ao pagamento das reformas atingirão 2,4% do 
PIB.

A crise económica e financeira, conjugada com a mutação demográfica, surtirá um impacto 
nos regimes de pensões. Com o desemprego elevado, o abrandamento do crescimento, a 
diminuição do retorno do investimento e o aumento da dívida pública, as caixas de pensões 
têm mais dificuldades em garantir pensões adequadas e, em alguns casos, em honrar os 
compromissos estabelecidos. Na maior parte dos Estados-Membros, os pensionistas actuais 
ainda não experienciaram os efeitos da crise, ao passo que em outros Estados-Membros as 
intervenções no sentido de reduzir a despesa comportaram cortes nas prestações de reforma.

Por ocasião da reforma dos seus sistemas de pensões, muitos Estados-Membros optaram por 
efectuar cortes a nível do primeiro pilar. A sustentabilidade financeira é importante, mas há 
que ter igualmente em conta a necessidade de garantir um rendimento adequado. A 
sustentabilidade dos orçamentos e a adequação dos regimes de pensões não são objectivos que 
colidam entre si, mas sim as duas faces da mesma medalha. A verdadeira sustentabilidade não 
pode ser conseguida sem se assegurar que as pensões sejam adequadas. Se os regimes de 
pensões não forem adequados, tal poderá induzir uma diminuição do consumo e, por via de 
uma procura mais reduzida, a instabilidade económica e, consequentemente, problemas 
financeiros. Os orçamentos nacionais poderão ainda ficar sujeitos a pressões, devido a custos 
associados a outras formas de segurança social.

II. Responsabilidades

A responsabilidade por um regime de pensões sustentável e por pensões adequadas é 
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partilhada pelo Estado, pelos parceiros sociais e pelos indivíduos.

O primeiro pilar radica na solidariedade entre contribuintes. Na maior parte dos casos, trata-se 
de um pilar público, financiado pelo Estado segundo um sistema de repartição 
("pay-as-you-go").

A responsabilidade pelo segundo pilar é partilhada pelos empregadores e trabalhadores, e 
assenta nos contributos de ambos, regulamentados por um enquadramento jurídico 
convencionado entre o governo e os parceiros sociais.

É também importante combater não declarado, a fim de manter os regimes de pensões.

O primeiro e o segundo pilares constituem a base de um regime de pensões adequado. No 
presente relatório define-se como pensão adequada uma pensão mínima estabelecida por cada 
Estado-Membro.

O terceiro pilar assenta em cotizações individuais.

No futura reforma das pensões, cumpre instituir uma correlação entre o primeiro e o segundo 
pilares. Estes dois pilares, que em vários Estados-Membros se sobrepõem parcialmente, estão, 
por seu turno, estreitamente associados ao terceiro pilar. A nível da UE há que estabelecer um 
Método Aberto de Coordenação consolidado que consiga tornar sustentáveis e apropriadas as 
obrigações do primeiro pilar, sendo que o segundo pilar deverá ser adaptado, por via do 
reforço do papel dos parceiros sociais. Por último, no que respeita ao terceiro pilar, a 
solvabilidade dos fundos de pensões deverá ser mais bem regulamentada.

III. Competências

Os regimes de pensões inscrevem-se nas competências directas dos Estados-Membros, mas 
para determinados aspectos é importante a coordenação a nível da União Europeia. Por 
exemplo, no que respeita ao funcionamento do mercado interno são importantes os requisitos 
do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) e da Estratégia UE-2020. Existem outros 
instrumentos comunitários que permitem apoiar os Estados-Membros: é o caso do Método 
Aberto de Coordenação (MAC).

A incidência das despesas com as pensões nas finanças públicas de um Estado-Membro pode 
ter graves repercussões noutros Estados-Membros. É por esta razão que o PEC deve ser 
retomado no quadro da política nacional, sobretudo no primeiro pilar das pensões. Ora, os 
fundos de pensões constituem parte integrante dos mercados financeiros. A Directiva relativa 
às pensões complementares (segundo pilar) inscreve-se no âmbito da Directiva IRPPP 
(Directiva 2003/41/CE, relativa às actividades e à supervisão das instituições de realização de 
plenos de pensões profissionais). No entanto, até ao momento esta directiva tem coberto de 
forma limitada os fundos de pensões regidos pela regulamentação. Desta circunstância advém 
uma desigualdade a nível do tratamento e da supervisão entre fundos de pensões que 
dependem da directiva e outros que não se inscrevem no âmbito da mesma.
A crise económica e financeira destacou a importância de vigiar os fundos de pensões a nível 
da União Europeia. Neste contexto, seria oportuno analisar o grau de cobertura e eficácia das 
Directivas I e II sobre a solvabilidade. A relatora está firmemente convicta de que esta análise 
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das três directivas visadas não pode ser entrevista de forma dissociada das reacções suscitadas 
pelo Livro Verde.

IV. Mutações no mercado de trabalho

O equilíbrio, no mercado de trabalho, entre flexibilidade e segurança favorece a capacidade de 
adaptação da economia e fortalece o modelo social europeu. No mercado de trabalho actual, 
os cidadãos têm de poder mudar de emprego com facilidade e sem serem confrontados com 
problemas financeiros. Por outro lado, os empregadores devem ter a possibilidade de 
admitirem a pessoa que lhes convém e que possui as competências que procuram, o que 
implica a necessidade de modernizar os regimes de reformas para obviar aos obstáculos à 
mobilidade no mercado de trabalho. Cumpre notar, neste contexto, que a flexibilidade no 
mercado do trabalho deve ser igualmente aplicada no caso dos reformados.

Devido a esta flexibilização do mercado de trabalho e ao aumento do número de mulheres 
trabalhadoras, os cálculos efectuados pelos regimes de pensões, assentes numa população 
masculina, que cumpre uma carreira completa, com um rendimento médio, estão 
ultrapassados. Também neste aspecto é necessário um esforço de modernização, tanto mais 
que os cidadãos têm o direito de obter informações exactas quanto à sua própria reforma e ao 
custo do sistema de pensões (sobretudo, no primeiro pilar).

A flexigurança desempenha um papel fundamental no prolongamento da vida activa. Os 
cidadãos devem ser incitados a prolongar a duração da sua carreira, por exemplo, através da 
modernização da política do mercado de emprego e da melhoria das condições de trabalho. 
Nos níveis europeu, nacional e local, esta política deve assentar no princípio de um 
envelhecimento activo.

V. Igualdade de oportunidades

O Livro Verde não aborda expressamente a questão da igualdade entre homens e mulheres. 
Mais do que no caso dos homens, as mulheres trabalham com contratos atípicos. Ganham
menos em média e interrompem a sua carreira com maior frequência do que os homens para
assumirem responsabilidades familiares. Sendo assim, a sua pensão de reforma é
frequentemente menos elevada, circunstância que aumenta o risco de pobreza em mulheres de 
certa idade, quanto mais não seja devido a uma maior longevidade (ainda que a disparidade 
entre homens e mulheres tenda a diminuir). Em certos regimes de repartição, os períodos 
consagrados às responsabilidades familiares são incluídos nas cotizações. Não é que acontece 
nos regimes complementares de reforma. A questão que, por conseguinte, se coloca, é a de 
saber qual a forma de financiar a solidariedade.

A relatora entende que, em matéria de segurança social, o princípio a seguir é o da 
independência económica. Neste contexto, direitos de pensão individualizados garantem a 
independência económica, tanto de homens como de mulheres. 

Uma solução a examinar para a flexibilização e a supressão das diferenças entre homens e 
mulheres poderia consistir em avaliar a adequação das cotizações para um fundo de pensões 
com base nos anos de contribuição obrigatória, necessários para assegurar a própria pensão.
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VI. Informação

A transparência dos regimes de pensões e das informações prestadas aos cidadãos sobre os 
mesmos são de importância fundamental para o estabelecimento da confiança. No intuito de 
garantir uma pensão adequada, importa que os cidadãos tomem consciência das diferentes 
possibilidades proporcionadas pelos vários pilares do sistema de pensões. Os cidadãos devem 
poder aceder a uma informação exacta sobre os diferentes riscos. A crise veio tornar ainda 
mais necessário que os responsáveis pelas políticas proporcionem estabilidade, através de 
informação transparente sobre as políticas de pensões e os futuros rendimentos das pensões de 
reforma. Só nestas circunstâncias é que os cidadãos ficarão habilitados a escolherem com
conhecimento de causa a reforma que lhes convém.

Neste contexto, a relatora considera de importância capital sensibilizar os cidadãos para a 
necessidade de pouparem o mais cedo possível para a sua reforma (educação financeira).


