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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o futuro dos sistemas de segurança social e das pensões: o seu financiamento e a 
tendência para a individualização
(2007/2290(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "A sustentabilidade das finanças públicas 
da UE" (COM(2006)0574),

– Tendo em conta o artigo 99º do Tratado,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 13 e 14 de 
Março de 2008,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão "Modernizar a protecção social na 
perspectiva de maior justiça social e coesão económica: avançar com a inclusão activa 
das pessoas mais afastadas do mercado de trabalho" (COM(2007)0620),

– Tendo em conta a Convenção da OIT relativa à norma mínima de segurança social, de 
1952,

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado "Protecção dos 
trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador" (SEC(2008)0475),

– Tendo em conta as recomendações dos parceiros sociais europeus constantes do
relatório "Key Challenges Facing European Labour Markets: A Joint Analysis of 
European Social Partners", (Os principais desafios com que se defrontam os mercados 
de trabalho europeus: Uma análise conjunta dos parceiros sociais europeus), de 18 de 
Outubro de 2007,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão "Modernizar o direito do trabalho para 
enfrentar os desafios do século XXI" (COM(2006)0708) bem como a Resolução do 
Parlamento, de 11 de Junho de 2007, sobre a modernização do direito do trabalho 
perante os desafios do século XXI1,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Análise da realidade social –
Relatório Intercalar para o Conselho Europeu da Primavera de 2007"
(COM(2007)0063) bem como a resolução do Parlamento, de 15 de Novembro de 2007,
sobre a análise da realidade social2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Promover a solidariedade entre 
as gerações" (COM(2007)0244) bem como a resolução do Parlamento, de 30 de Janeiro 

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2007)0339.
2 Textos aprovados, P6_TA(2007)0541.
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de 2008, sobre o futuro demográfico da Europa1,

– Tendo em conta o artigo 45.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 e da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A6-0000/2008),

A. Considerando que, segundo as previsões, a população total da União Europeia deverá 
registar um crescimento ligeiro até 2025 e uma ligeira diminuição a partir desse ano, 
devendo, cerca de 2050, ser ligeiramente inferior e significativamente mais idosa do que 
é hoje,

B. Considerando que, a manterem-se os actuais níveis de imigração, a força de trabalho 
decrescerá de 227 milhões de pessoas em 2005 para 183 milhões em 2050, que a taxa de 
emprego subirá para 70% em 2020, em virtude sobretudo do aumento das taxas de 
emprego feminino, que o número total de pessoas empregadas aumentará 20 milhões até 
2017, mas após essa data sofrerá um decréscimo de 30 milhões até 2050, e que as 
projecções apontam para uma subida do rácio entre pessoas com mais de 65 anos de 
idade e pessoas em idade de trabalhar de 1:4 em 2005 para 1:2 em 2050,

C. Considerando que, devido à redução do número de desempregados, em termos 
proporcionais, as despesas com subsídio de desemprego cairão cerca de 0,6 pontos 
percentuais do PIB até 2050, decréscimo muito modesto, que não compensará o 
aumento de despesa que se verificará noutros sectores,

D. Considerando que a União Europeia gasta 27,2% do seu PIB em protecção social 
(2008), a maior parte dos quais em abonos e pensões de velhice (46%),

E. Considerando que, a insistir-se na prossecução das actuais políticas, o envelhecimento 
da população deverá conduzir na maior parte dos Estados-Membros, até 2050, a um 
aumento da despesa pública, destinado sobretudo a financiar o pagamento de pensões e 
a prestação de cuidados de saúde e de cuidados prolongados, com o maior aumento a 
verificar-se entre 2020 e 2040,

Preocupações de ordem geral

1. Insta os Estados-Membros a, à luz da Estratégia de Lisboa e da necessidade de se 
tomarem medidas tendentes a assegurar a sustentabilidade da segurança social e dos 
sistemas de pensões, progredirem no sentido de substituírem a actual abordagem, 
assente numa perspectiva de despesa social, por uma abordagem assente numa 
perspectiva de mobilização social e de atraírem e fixarem mais pessoas em empregos 
qualificados, aumentarem a oferta de trabalho, modernizarem os sistemas de protecção 
social e aumentarem o investimento no capital humano mediante a melhoria do ensino e
da formação profissional;

2. Frisa que se assistirá a uma mutação no campo dos factores de crescimento económico: 

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2008)0066.
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o contributo do emprego para o crescimento, que será positivo até 2010, passará a ser 
negativo após 2030, o que fará da produtividade do trabalho um factor de crescimento 
decisivo; reconhece que, para preservar uma produtividade de nível superior, é essencial 
investir mais em investigação e desenvolvimento;

3. Salienta, no contexto das actuais tendências de evolução demográfica, económica e 
social e da prevenção de conflitos intergeracionais e intersocietários, a importância que 
assume a necessidade de encontrar novos modelos de repartição, eficientes e justos, dos 
custos e benefícios entre uma população activa menor e uma população não activa 
maior do que era regra;

4. Recorda a sua convicção de que o direito laboral da UE deve promover os contratos de 
trabalho sem termo, erigindo-os em figura-regra no campo do emprego, ao abrigo dos 
quais seja assegurada uma protecção social e de saúde adequada e garantido o respeito 
pelos direitos fundamentais;

5. Recorda que a solidariedade entre a população activa e a população não activa, 
financiada primariamente por receitas provenientes do trabalho, como as contribuições 
para a segurança social ou a tributação de rendimentos do trabalho, constitui o âmago 
do modelo social europeu; não obstante, sublinha que o envelhecimento da população 
sujeitará a população activa uma grave pressão; frisa que tal situação pode vir a pôr em 
causa a solidariedade e, consequentemente, o modelo social europeu; salienta, por isso, 
a importância significativa que assume a necessidade de se repensar a solidariedade, 
num esforço que deverá contemplar a busca de um novo e justo equilíbrio em matéria 
de financiamento;

6. Assinala o processo de individualização a que se tem vindo a assistir, que deve ser 
acompanhado por esforços mais estrénuos no sentido da individualização dos direitos 
sociais, que permitam às pessoas, e em especial às mulheres, tornar-se mais 
independentes;

Força de trabalho

7. Acredita que, a persistir a actual situação, o decréscimo da força de trabalho conduzirá a 
um decréscimo do número total de horas de trabalho; considera que poderá ser 
necessário compensar tal evolução, mediante o aumento da carga horária dos
trabalhadores ainda no activo ou a redução do número de pessoas que trabalham a 
tempo parcial;

8. Recorda que a consecução de taxas de emprego mais elevadas está intimamente ligada à 
necessidade de dar ocupação a todos os estratos da população activa e salienta, por 
conseguinte, a necessidade de combater a discriminação no mercado de emprego;

9. Considera que as pessoas poderão vir a ter de trabalhar para além dos 65 anos de idade e 
de permanecer activas pelo máximo de tempo possível; realça a necessidade de se
discutir o aumento da idade legal de reforma;

10. Recorda que qualquer política de promoção activa da migração económica 
especialmente dirigida a potenciais migrantes em idade de trabalhar e que facilite a 
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admissão rápida de requerentes com elevadas qualificações terá de ser complementada 
por uma melhor integração dos migrantes no mercado de trabalho e no tecido social em 
geral; frisa que os esforços destinados a estimular a imigração são susceptíveis de gerar 
um movimento de fuga de cérebros nos países de origem, que poderá produzir um efeito 
negativo no desenvolvimento económico e social desses países;

Pensões

11. Chama a atenção para a discriminação contra grupos vulneráveis que se verifica no 
mercado de trabalho, que conduz a que estes tenham taxas de emprego e remunerações 
inferiores e, por consequência, menos oportunidades de garantirem pensões adequadas; 
insiste na necessidade de garantir oportunidades iguais para todos;

12. Reconhece que o aumento dos encargos públicos com pensões pode ser minorado 
mediante uma migração parcial para sistemas de financiamento privados; salienta que
um maior enfoque nos sistemas privados tornará mais urgente a necessidade de uma 
regulação adequada dos fundos de pensões privados;

13. Insta os Estados-Membros a ponderarem seriamente a necessidade de reformulação dos 
sistemas de pensões tradicionais que são baseados em análises de risco de carácter 
sistemático e na presunção de que a vida dos beneficiários obedecerá a padrões de 
normalidade, dado que os padrões vigentes se encontram em mutação acelerada e que as 
trajectórias laborais erráticas estão em vias de se tornar cada vez mais comuns, o que 
gera para muitos indivíduos, e particularmente para os grupos mais vulneráveis, com 
destaque para os imigrantes, os trabalhadores pouco qualificados e os progenitores com 
famílias monoparentais a seu cargo, um novo risco social decorrente da incerteza
crescente que caracteriza a sua situação;

14. Observa que são predominantemente as mulheres quem toma conta dos filhos, 
voluntária ou involuntariamente, por imposição das atitudes culturais ou normas sociais 
prevalentes ou devido às deficiências ou à falta de estruturas de acolhimento de 
crianças; realça a necessidade de compensar as mulheres e de lhes proporcionar uma 
real possibilidade de escolha no que diz respeito à maternidade, pondo-as ao abrigo de 
receios de incorrerem em penalizações financeiras ou de serem prejudicadas na
progressão nas respectivas carreiras; acolhe favoravelmente iniciativas dos
Estados-Membros tendentes a compensá-las por este estado de coisas;

Sustentabilidade financeira

15. Frisa a necessidade de os Estados-Membros garantirem adequados níveis de 
financiamento dos sistemas de segurança social e de pensões, e encontrarem bases de 
incidência fiscal alternativas robustas, por força do acréscimo de concorrência gerado 
pela globalização; alerta para a redução da receita fiscal que poderá advir da adopção de 
taxas de tributação fixas, atendendo a que estas estão estritamente ligadas aos efectivos 
totais da força de trabalho; frisa a importância de reduzir o grau de dependência da 
tributação do trabalho para o aumento da competitividade das economias dos 
Estados-Membros e para um maior estímulo da criação de emprego; reconhece a 
dificuldade da tarefa de tributar mais fortemente o capital, dada a menor dimensão da 
base de incidência e a maior mobilidade que a caracteriza; sugere que se estude a
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hipótese de fazer mais apelo a impostos ambientais e à tributação do consumo, e por 
conseguinte à necessidade de uma maior progressividade, o que reduziria a pressão que 
recai sobre os rendimentos mais baixos;

Prestação de cuidados de saúde e de cuidados prolongados

16. Insiste na relevância da preservação dos valores e princípios subjacentes a todos os 
sistemas de prestação de cuidados de saúde da União Europeia, que integram uma 
cobertura universal, solidariedade no financiamento, igualdade de acesso e a oferta de 
cuidados de saúde de elevada qualidade, sem prejuízo da necessidade de uma gestão 
racional dos escassos recursos disponíveis;

17. Atentas as projecções que apontam para um aumento das despesas ligadas à prestação 
de cuidados de saúde e de cuidados prolongados, considera que os Estados-Membros
deverão reflectir sobre o seu financiamento e levar em linha de conta o facto de, por via 
da possibilidade de vir a haver menor disponibilidade de cuidados não profissionais, 
decorrente da tendência dos agregados familiares para serem de dimensão cada vez mais 
reduzida e para o aumento da integração das mulheres no mercado de trabalho, o 
crescimento dos custos da prestação de cuidados prolongados poder vir a superar o 
esperado;

18. Observa que o financiamento público da prestação de cuidados de saúde contribui para 
uma maior eficiência e justiça, ao garantir protecção contra o risco financeiro sem 
definir os encargos em função dos riscos de saúde, enquanto que, ao invés, os 
mecanismos contributivos privados envolvem uma partilha de risco limitada ou nula e, 
por via de regra, definem os encargos em função dos riscos de saúde e da capacidade 
contributiva;

19. Verifica que os sistemas de prestação de cuidados de saúde que são financiados 
predominantemente por contribuições para a segurança social baseadas no emprego 
podem beneficiar com o alargamento da respectiva base de incidência a rendimentos
não ligadas à remuneração do trabalho;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
bem como à Comissão do Emprego e Assuntos Sociais e aos governos e parlamentos 
dos Estados-Membros e dos países candidatos à adesão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Desenvolvimentos de ordem demográfica

As tendências da evolução demográfica na Europa conduzirão, segundo as projecções, a um 
decréscimo e envelhecimento da população. Tal resultará numa população ligeiramente 
inferior e significativamente mais idosa no ano 2050. Tal é produto de taxas de natalidade 
inferiores à taxa de reposição natural e do aumento da esperança de vida, que levam a uma 
inversão da pirâmide etária, devido à conjugação da queda do número de jovens com o 
aumento da proporção de pessoas com mais de 65 anos de idade.

A taxa de natalidade média da UE não reflecte a vontade das mulheres ou as verdadeiras 
aspirações dos cidadãos europeus a constituir família, podendo, por conseguinte, estar ligada à 
dificuldade de conciliar a vida profissional com a vida familiar (falta de estruturas de 
acolhimento de crianças, de apoios sociais e económicos às famílias, e de empregos para as 
mulheres), à ansiedade induzida pelo ambiente social em que vivemos (precariedade no 
domínio laboral, elevado custo da habitação) e ao temor do futuro (acesso tardio ao emprego 
por parte dos jovens e insegurança no emprego).

A propósito de uma eventual compensação das mudanças ocorridas na população activa 
mediante o recurso à imigração, para satisfazer a procura de 90 a 100 milhões de 
trabalhadores, com o inerente grande aumento da heterogeneidade étnica, cultural e religiosa, 
suscita-se a questão de a intensificação dos esforços destinados a aumentar a imigração de 
pessoas altamente qualificadas ser susceptível de gerar um movimento de fuga de cérebros 
nos países de origem, que poderá produzir um efeito fortemente negativo no desenvolvimento 
económico e social desses países.

Desenvolvimentos de ordem social

A relatora considera que é possível fazer grandes progressos pela via da reforma do 
Estado-providência, substituindo a perspectiva de despesa social por uma perspectiva de 
investimento social.

Tendo em conta a Estratégia de Lisboa e as metas em matéria de emprego estabelecidas a 
nível europeu, urge atrair e fixar mais profissionais qualificados, reforçar a oferta de trabalho 
e modernizar os sistemas de protecção social, melhorar a adaptabilidade e a segurança de 
trabalhadores e empresas e aumentar o investimento em capital humano através da melhoria 
da educação e das competências.

Há, reconhecidamente, uma tendência para a diversificação dos modelos de vida, visível na 
queda do número de casamentos, na subida da taxa de divórcios e no protelamento cada vez 
maior do nascimento do primeiro filho dos casais, num quadro em que as novas formas de 
coabitação coexistem com, e complementam, o ainda dominante padrão tradicional assente no 
casamento.

A relatora está ciente de que o processo de crescente individualização dos comportamentos se
reflecte no plano da lealdade das pessoas relativamente às diferentes instituições sociais, 
como os sistemas de segurança social, tornando assim mais premente a discussão sobre a 
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redefinição da solidariedade e dos grandes equilíbrios sociais.

Desenvolvimentos de ordem financeira

Até ao ano 2050, o envelhecimento da população deverá, segundo as projecções, conduzir a 
aumentos da despesa pública – mormente nos domínios das pensões e da prestação de
cuidados de saúde e de cuidados prolongados – na maioria dos Estados-Membros, se se 
mantiverem as políticas actuais. Os ganhos potenciais decorrentes das poupanças em sede de 
despesa pública com a educação deverão ser reduzidos, por via do aumento do investimento 
na aprendizagem ao longo da vida.

A relatora admite que a arrecadação de impostos tem sido afectada pelo impacto de 
desenvolvimentos estruturais e de desafios de proporções cada vez mais significativas, como 
o aumento da concorrência à escala global e da mobilidade dos factores de produção; assim, 
frisa a necessidade de se discutirem bases de incidência fiscal alternativas robustas.

Desenvolvimentos de ordem económica

O mundo presente caracteriza-se pela globalização, isto é, pela aceleração das trocas em 
regime de comércio livre, conjugada com um rápido progresso tecnológico, o que gera uma 
intensa pressão competitiva, forçando as empresas a serem mais flexíveis para conquistarem 
novos mercados. As projecções apontam para um declínio da taxa potencial de crescimento 
do PIB nas próximas décadas.

No futuro, assistir-se-á a mudanças no campo dos factores de crescimento económico: 
o contributo do emprego para o crescimento, que será positivo até 2010, tornar-se-á deveras 
negativo após 2030, enquanto a produtividade do trabalho adquirirá uma importância decisiva 
e será, por vezes, o único factor de crescimento. Assim, para garantir níveis elevados de
produtividade, é essencial investir mais em investigação e desenvolvimento.

As mutações da estrutura etária da força de trabalho são susceptíveis de determinar uma 
alteração dos padrões de consumo e da procura doméstica, que poderá conduzir a 
reajustamentos entre sectores, os quais requerem um aumento da mobilidade do emprego, 
para prevenir o agravamento da desadequação da oferta e da procura de trabalho com um 
decréscimo adicional do emprego.

Desenvolvimentos no plano do mercado de trabalho

A globalização vai provocar mudanças estruturais nos planos industrial e regional e nos 
padrões e níveis de emprego, e, a título de resposta, conduzirá à adopção de políticas 
tendentes a garantir uma maior flexissegurança; sublinha-se que o desafio central consiste em 
assegurar flexibilidade económica com uma melhor protecção social, para criar um ambiente 
que permita explorar as oportunidades ao máximo; reconhece-se a necessidade de se dispor de 
uma força de trabalho qualificada e adaptável, combinando-se assim políticas activas de 
mercado de trabalho com o investimento na aprendizagem ao longo da vida para promover a 
empregabilidade.

Isto significa também reforçar a oferta de educação e formação, nomeadamente para as 
franjas populacionais com menores níveis de qualificação.
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O mercado de trabalho constitui a chave para um ajustamento bem-sucedido das políticas 
seguidas, visto que, em última análise, a capacidade de um país para suportar uma protecção 
social de elevada qualidade é determinada pelo seu desempenho no plano económico.

Com a imigração estacionária, a força de trabalho decrescerá de 227 milhões de pessoas em
2005 para 183 milhões em 2050; a taxa de emprego subirá para 70% em 2020, sobretudo por 
via do crescimento das taxas de emprego das mulheres, que se consumará primariamente com 
a aposentação das gerações mais idosas, em que as taxas de emprego das mulheres são 
diminutas; o número total de pessoas empregadas aumentará 20 milhões até 2017, para decair 
depois 30 milhões até 2050.

Isto conduzirá igualmente a uma queda do peso proporcional dos desempregados e, com isso, 
as despesas com subsídios de desemprego cairão cerca de 0,6% do PIB até 2050. Trata-se de 
um decréscimo muito modesto e relativamente diminuto, que não compensará os aumentos de 
despesa registados noutros sectores.

A redução dos efectivos da força de trabalho levará a um decréscimo do total de horas de 
trabalho. Para compensar tal evolução, impõe-se elevar a carga horária dos trabalhadores que 
permanecem no activo ou reduzir o número de pessoas que trabalham em regime de tempo 
parcial.

A consecução de taxas de emprego mais elevadas depende fortemente da mobilização de 
todos os grupos que são objecto de discriminação no mercado de trabalho. Perante isso, 
importa reconciliar de modo justo e eficiente os diferentes papéis económicos que cabem às 
mulheres e introduzir mudanças na oferta às famílias de serviços essenciais como os de 
acolhimento de crianças, de modo a permitir às mulheres compatibilizar o trabalho com a sua 
vida familiar.

Pelo mesmo motivo, é importante também que existam oportunidades de trabalho em número 
suficiente para as pessoas mais idosas que disponham da qualificação necessária. 
Consequentemente, é necessário atacar o problema da discriminação baseada na idade, 
promover a aprendizagem ao longo da vida, flexibilizar os regimes de aposentação e garantir 
condições de trabalho saudáveis.

A relatora é de opinião que os Estados-Membros devem utilizar estes desenvolvimentos como 
uma oportunidade para levar a cabo reformas estruturais.

Desenvolvimentos de ordem etária

O envelhecimento da população agravará a pressão sobre os orçamentos públicos e sobre 
alguns tipos de receitas fiscais, enquanto a globalização, por seu lado, dificultará a tarefa de 
tributar matérias colectáveis cada vez mais móveis.

Boa parte dos ganhos em matéria de esperança de vida esperados resultará do abaixamento da 
taxa de mortalidade nas camadas de idade mais avançada, o que alterará a relação entre a 
duração da aposentação e o tempo de trabalho.

A relatora considera que um dos desafios fundamentais será o de desenvolver políticas de 
mercado de trabalho e reformas dos sistemas fiscais e de benefícios sociais tendentes a 
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aumentar a oferta de trabalho, bem como outras reformas do Estado-providência que 
garantam a sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas num quadro de 
envelhecimento populacional.

Pensões

A evolução demográfica induzirá um aumento da despesa pública com pensões em todos os 
Estados-Membros. A magnitude de tal aumento pode ser reduzida por meio de uma migração 
parcial dos sistemas de pensões de reforma públicos para sistemas de financiamento privado, 
mas um enfoque mais forte em regimes privados de pensões é susceptível de acarretar novos 
problemas e riscos e reclama uma regulação apropriada dos fundos de pensões privados.

Os regimes de pensões dos Estados-Membros correspondem – embora em graus diversos – a 
um modelo histórico em que o sustento da economia doméstica está a cargo do pai de família, 
ou seja, trata-se de sistemas de matriz marcadamente familiar.

Importa dedicar alguma atenção à reformulação dos sistemas tradicionais de pensões, que se 
baseiam em análises de risco de carácter sistemático, a começar pela presunção de que a vida 
dos beneficiários obedecerá a padrões de normalidade, atendendo à tendência para uma 
mutação rápida dos padrões vigentes e ao facto de ser expectável que as trajectórias laborais 
erráticas se tornem cada vez mais comuns, o que implica um novo risco social ligado à 
incerteza crescente de que se reveste o futuro para muitos indivíduos e muitos grupos 
vulneráveis, em particular, com destaque para as comunidades de imigrantes, os trabalhadores 
pouco qualificados e os progenitores com famílias monoparentais a seu cargo. A instabilidade 
das vidas profissionais repercute-se de modo substancial no plano da aquisição do direito a 
pensões e, na maior parte dos sectores, as interrupções da actividade prejudicam a progressão 
nas carreiras e os níveis de remuneração a auferir.

São, predominantemente, as mulheres quem toma conta dos filhos, voluntária ou 
involuntariamente, por imposição das atitudes culturais ou normas sociais em vigor ou devido 
às deficiências ou à falta de estruturas de acolhimento de crianças. A tal circunstância acresce 
o facto de, em muitos Estados-Membros, o regime da licença parental limitar à mulher o 
direito ao respectivo benefício; salienta-se a necessidade de se compensarem as mulheres 
pelos prejuízos sofridos nas suas carreiras, assegurando-lhes condições de verdadeira 
liberdade de escolha, que lhes permitam optar por ter filhos sem recear possíveis 
desvantagens financeiras que daí possam advir.

Desenvolvimentos no domínio dos cuidados de saúde

A idade não é, por si só, um factor de despesa em cuidados de saúde, mas o envelhecimento 
da população gera pressão no sentido do aumento da despesa pública e, assim, até 2050, a 
despesa pública em cuidados saúde crescerá entre 1,5 % e 2% do PIB na maioria dos 
Estados-Membros.

O impacto do envelhecimento populacional nos cuidados prolongados é muito acentuado, 
derivando sobretudo do aumento do número de pessoas idosas e da procura de cuidados 
prolongados, que deverão conduzir a um crescimento da ordem dos 0,5 % a 1 % do PIB. 

Além disso, a disponibilidade de cuidados informais no seio das famílias diminuirá, devido ao 
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facto de os agregados tenderem a ser menores e ao aumento da participação das mulheres no 
mercado de trabalho, pelo que o aumento dos custos ligados à prestação de cuidados 
prolongados poderá superar o previsto nas projecções por força da necessidade acrescida de 
recurso às instâncias próprias do sector.

O envelhecimento da população tornará a disponibilização universal de cuidados de saúde 
mais onerosa, o que – atendendo a que um aumento da contribuição está fora de causa –
reforçará a tendência para limitar o leque dos serviços que são custeados por fundos públicos 
a um núcleo mínimo de serviços vitais, originando um debate interminável sobre a extensão 
desse mesmo núcleo. As pessoas que têm meios que lhes permitem prescindir dos 
mecanismos de solidariedade podem abandonar os sistemas nacionais de saúde, trocando-os 
por serviços mais amplos e de qualidade superior do sector privado, o que representará um 
factor de pressão adicional sobre o financiamento do sistema de saúde público, conduzindo à 
disponibilização de menos serviços e de menor qualidade e à erosão da confiança no sistema 
público de saúde e agravando a pressão sobre os mecanismos de solidariedade.

Principais considerações da relatora

As pressões de ordem demográfica decorrentes do envelhecimento da população e da 
diversificação das estruturas populacionais – conjugadas com os fortes constrangimentos 
financeiros que se fazem sentir – forçarão os Estados-Membros a reequacionar diversos 
elementos dos sistemas de segurança social tradicionais, como os sistemas de pensões, os 
programas em matéria de mercado de trabalho e as políticas de saúde e de educação.

Uma das soluções possíveis para mitigar a evolução em curso consiste em elevar a taxa de 
participação na força de trabalho, em especial no grupo etário 55-65 e entre as mulheres, cujas
taxas de emprego são de momento significativamente mais baixas. Para tal, é necessário 
proporcionar às mulheres meios adequados que lhes permitam conciliar o emprego com a vida 
familiar, designadamente estruturas de acolhimento de crianças e escolas com horários 
alargados, melhorar a oferta de oportunidades e as condições de emprego para pessoas com 
deficiência e intensificar o esforço de combate à exclusão social. Para o efeito, impõe-se
executar o programa de Lisboa, tendo como preocupação prioritária empregar as pessoas, 
proporcionando-lhes uma remuneração aceitável e outros incentivos ao trabalho.

Garantir simultaneamente a sustentabilidade e uma oferta adequada de cuidados de saúde e de 
prestações de reforma à população dos Estados-Membros nas próximas décadas é uma tarefa 
que requer uma acção concertada a todos os níveis da sociedade, que envolva o governo, as 
empresas e as famílias
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