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ASF debate a longevidade e a poupança para a reforma 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) realizou, no dia 28 de 

setembro de 2022, a Conferência “A longevidade e a poupança para a reforma”, evento que 

incluiu a cerimónia de entrega do “Prémio Investigação ASF” aos vencedores da 1.ª edição 

2021/2022. 

O desafio da poupança para a reforma num contexto de crescente longevidade foi o tema em 

debate num painel moderado pelo Dr. Hugo Borginho, Diretor do Departamento de Análise de 

Riscos e Solvência da ASF, e que contou com a participação dos docentes universitários 

Prof.ª Maria João Valente Rosa, especialista em Demografia, do Prof. Paulo Neto, especialista 

em Políticas Públicas e da Prof.ª Sandra Maximiano, especialista em Economia Pública e 

bem-estar. 

“Sistema não consegue dar resposta às necessidades futuras da população” 

A Prof.ª Maria João Valente Rosa lembrou que o envelhecimento demográfico é inelutável, pelo 

menos a médio prazo, e salientou que o futuro não é um simples prolongamento do presente, 

designadamente em termos das características e perfil das pessoas nas idades superiores. 

Destacou que o sistema social deverá adaptar-se a estas novas realidades em curso e às novas 

exigências de uma sociedade envelhecida e de vidas mais longas. A este propósito referiu a 

inadequação do atual sistema de Segurança Social português para dar resposta às necessidades 

futuras da população, uma vez que foi concebido perante pressupostos e contextos que hoje 

não se verificam; lembrou a vulnerabilidade particular em que se encontram as pessoas com 65 

ou mais anos, também em termos financeiros, pois 87% das pessoas deste grupo etário seriam 

pobres na ausência de transferências sociais; e realçou como um dos riscos de manter o sistema 

tal como foi desenhado, a tensão geracional consequente dos desequilíbrios entre o número de 

contribuintes e de beneficiários.  

Esta especialista em Demografia defendeu igualmente que as medidas de curto prazo não são 

respostas para uma sociedade de vidas mais longas. Repensar o modelo vigente de ciclo de vida, 

tripartido em tês fases distintas que raramente se sobrepõem – formação, trabalho e lazer – é 

uma prioridade, assim como promover em todas as idades da vida, mais ou menos jovens, o 
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foco em projetos de vida futuros. Realçou, ainda, o papel que a educação deve ter em todo esse 

processo, quer para atualização de saberes, quer para aquisição de novos saberes.   

Ao nível da ação política, a Prof.ª Maria João Valente Rosa referiu o exemplo da criação no Japão 

do “Conselho superior para as vidas longas”, e advogou uma escolaridade transversal a todas as 

idades. Admitiu a importância de uma aposta em soluções tecnológicas que ajudem as pessoas 

a fazer face aos eventuais problemas de saúde em idades mais avançadas e defendeu a criação 

em Portugal de um pacto de sociedade que norteie os governos do país a pensarem a proteção 

social a médio-longo prazo, convocando para essa reflexão as gerações mais jovens. 

Para o Prof. Paulo Neto, as políticas públicas não mobilizam as suas atenções para a questão da 

longevidade e das reformas, alimentando na população uma sensação de fatalidade que convida 

a uma aceitação conformista de um futuro com menores rendimentos e piores condições de 

vida, realidade que importa inverter. 

“A longevidade deve ser encarada como uma questão societal em termos de políticas 

públicas” 

De acordo com o Prof. Paulo Neto, a abordagem que tem vindo a ser promovida para fazer face 

à problemática da longevidade, incluindo a componente de pensões, assenta essencialmente 

num racional que aposta em aumentar as contribuições para a Segurança Social e em, a prazo, 

reduzir o valor das pensões. Desta forma existe um vasto número de pessoas que estão hoje a 

contribuir bastante e que no futuro irão receber pensões significativamente reduzidas. 

Considerou que este racional de intervenção parece estar a esgotar-se enquanto efetivo 

mecanismo para enfrentar o problema, pelo que importa encontrar outras soluções e outro tipo 

de políticas públicas para intervir nestes domínios.  

Para este especialista em Políticas Públicas, a questão da longevidade e das pensões é um 

problema societal nuclear, e como tal deve ser entendido. Importa que a União Europeia venha 

a definir uma Estratégia Europeia para a Longevidade, e importa também que Portugal venha a 

definir uma Estratégia Nacional para este domínio, com a temática das pensões incluída. 

Defendeu ainda a importância de se tirar partido da experiência adquirida em matéria de 

políticas públicas, nomeadamente do que já foi feito relativamente à COVID-19 - e em particular 

à recuperação económica e social através do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência 
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- e ao que poderá vir também a ser feito em relação à guerra, à energia e às alterações climáticas, 

consequentemente em relação à longevidade. 

Nesta perspetiva, o Prof. Paulo Neto defendeu que esta temática deveria ganhar uma relevância 

acrescida quer no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, quer no que 

respeita ao Acordo de Parceria Portugal 2030. 

Propôs ainda que importa debater a forma com as intervenções neste domínio estão a ser 

ancoradas em termos de políticas públicas, nomeadamente qual o enquadramento dominante 

em termos de políticas públicas. Se a dominante for saúde, o racional de intervenção será um, 

mas se for trabalho e emprego, o racional de intervenção será naturalmente outro e diferente. 

Por isso, incentivou a criação de uma abordagem sistémica em termos de políticas públicas, 

razão pela qual, no seu entender, um policy mix especialmente adaptado ao caso português – 

seria uma opção a considerar.   

Este especialista em Políticas Públicas propõe uma reflexão sobre a condição de cidadão em 

Portugal e a substituição de algumas taxas e impostos, que historicamente foram importantes, 

mas que hoje em dia deverão ser substituídos por outros mais relevantes na atualidade. 

“É importante desenvolver formas de organização da informação que ajudem as pessoas a 

perceberem intuitivamente a sua condição financeira” 

Por seu turno, a Prof.ª Sandra Maximiano salientou a importância da literacia financeira da 

população na preparação para os desafios financeiros causados pela longevidade, onde a 

poupança assume papel de relevo. A este título, recordou o conservadorismo dos portugueses 

na hora de poupar, aplicando cerca de 2/3 do seu aforro em depósitos bancários. 

Para esta especialista, a aversão dos portugueses ao risco tem razões culturais mas resulta 

também de uma falta de alternativas de investimento de baixo risco. Além disso, a pouca clareza 

e a fraca transparência dos produtos financeiros cria desconfiança nas pessoas e a fiscalidade 

sobre os rendimentos de capitais, das mais altas da Europa, desencoraja fortemente a opção 

por estes instrumentos. 

Para inverter esta situação e incentivar as pessoas a aumentarem a sua poupança, a 

Prof.ª Sandra Maximiano propõe o recurso a técnicas de persuasão que podem sensibilizar e 

orientar as pessoas para melhores decisões, como sejam a gamificação e técnicas de nudge, tais 

como a modificação de regras de default, uso de arredondamento nos pagamentos, onde o 
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montante seria colocado numa conta poupança ou fundo de pensões, uso de reminders, 

lembretes de disclosure of information e o desenvolvimento de formas de organização da 

informação que ajudem as pessoas a perceberem intuitivamente a sua condição financeira. 

No campo das opções políticas, a Prof.ª Sandra Maximiano considera o crescimento económico 

um fator decisivo na criação de melhores condições de vida e prestação de melhores cuidados 

num quadro de esperança de vida alargada. Nesse sentido, defendeu para Portugal uma redução 

da carga fiscal, o crescimento da produtividade e uma maior eficiência na decisão e ação 

políticas, por forma a garantir em tempo útil as soluções para os desafios da longevidade. 

Assista à gravação da Conferência aqui. 

https://youtu.be/HBZ65lQVHJA

