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Sumário executivo

O acesso dos migrantes à segurança social e à saúde constitui um importante 
tema de debate e reflexão dentro da Rede Europeia das Migrações e, em par-
ticular, em cada um dos Estados-membros. É nesta linha que o presente estudo 
aborda as políticas e as práticas de Portugal no que respeita ao acesso de nacio-
nais de países terceiros ao sistema de segurança social nacional e, embora com 
menor destaque, aos cuidados de saúde. 

O sistema de segurança social português é composto por três sistemas: i) o sis-
tema de proteção social de cidadania, tendencialmente não contributivo, e que 
compreende três subsistemas – de ação social, de solidariedade e de proteção 
familiar; ii) o sistema previdencial, de caráter contributivo; e iii) o sistema com-
plementar. 

No seu conjunto, o sistema permite que haja apoio a pessoas em situações de 
carência socioeconómica, de desemprego involuntário, de doença, de acidentes 
de trabalho e doenças profissionais, de invalidez, de velhice e morte, de encar-
gos familiares e aos momentos de maternidade, paternidade e adoção.

Aquando de situações de carência socioeconómica e insuficiência de con-
tribuições para o sistema previdencial de Segurança Social, há a possibilidade 
de aceder a diversas prestações sociais, em grande medida mediante o cum-
primento de condições de recursos e de residência. Os demais apoios são ba-
seados em sistemas contributivos. Nas prestações, como o Subsídio de Desem-
prego, é necessário cumprir um prazo de garantia, ou seja, um período mínimo 
de tempo com contribuições para a Segurança Social.

De salientar, também, a dimensão externa do sistema, atendendo a um con-
junto de acordos internacionais com diversos países. Muitos destes datam da 
década de 1980, como os acordos com o Canadá, com o Uruguai, com os EUA, 
havendo outros mais recentes, como os estabelecidos com a Ucrânia, a Romé-
nia, a Tunísia, o Brasil e Cabo Verde. Estes últimos acordos refletem, por um 
lado, recentes fluxos imigratórios para Portugal bem como, por outro lado, a 
existência de relações privilegiadas entre aqueles países e Portugal.
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1. Introdução

As ideias de que os países europeus estão a assistir a um envelhecimento da 
população e a flutuações no mercado de trabalho põem em causa a susten-
tabilidade dos sistemas de segurança social nacionais (CIEJD, 2010; Peixoto 
et al, 2011)1. A previsão do aumento do número de beneficiários de pensões 
por velhice e de subsídios de desemprego, entre outros, são exemplos claros 
decorrentes daquele contexto. Na sequência dos fluxos migratórios com des-
tino àqueles países é necessário compreender a ligação entre os migrantes e a 
segurança social. 

Assim, e considerando a importância do acesso à segurança social para a 
redução da pobreza e das desigualdades socioeconómicas, bem como para a 
promoção da inclusão social, o presente estudo centra-se na temática do acesso 
dos migrantes à segurança social e à saúde. Pretende-se, neste sentido, dar a 
conhecer as principais políticas e práticas nacionais que possibilitam aos nacio-
nais de países terceiros acederem e beneficiarem do sistema de segurança so-
cial português, bem como dos cuidados de saúde.

Importa também compreender que o estudo surge no âmbito da Rede Europeia 
das Migrações (REM), pelo que pretende contribuir para um entendimento alar-
gado e comparativo sobre as formas de acesso, as regras e as práticas em maté-
ria de segurança social e saúde nos vários Estados-membros da União Europeia 
(UE). Esta preocupação advém do facto de, e pese embora os estados-membros 
partilhem diretivas comunitárias sobre a matéria em apreço, existir uma grande 
liberdade relativamente à definição de quem é que tem acesso ao sistema, a 
que prestações e em que condições. O conhecimento da realidade jurídica, ad-
ministrativa e prática em cada Estado-membro constitui um passo fundamental 
para uma atuação mais eficiente por parte da UE, respondendo não apenas às 
necessidades socioeconómicas dos migrantes, como também aos acrescidos 
desafios em termos de sustentabilidade do sistema. 

Neste sentido, o presente trabalho é da responsabilidade do Ponto de Contacto 
Nacional (PCN) da REM, designadamente pelo Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras (SEF). O mesmo foi redigido por Elisa Alves e teve entre outras, a colabo-
ração da Divisão de Relações Internacionais da DGSS (Ministério da Solidarie-
dade, do Emprego e Segurança Social - MSESS). Contribuíram também António 

1   Consulte-se, por exemplo, o sítio web www.gapminder.org e os indicadores relativos à população, 
por idade, para ambos os sexos, por regiões e nos últimos anos e veja-se a evolução no caso da 
Europa.

www.gapminder.org
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Carlos Patrício, Pedro Dias e Alexandra Ramos Bento (REM/SEF). A tradução 
para a língua inglesa ficou a cargo de Rita Pinto Ferreira.

Como se pode antever, o estudo que se segue aborda algumas das princi-
pais questões inerentes ao sistema de segurança social português, sobretudo 
quanto à sua relação com os trabalhadores migrantes e suas famílias. Consti-
tui, por isso, uma ferramenta importante para todos aqueles que se dedicam 
à compreensão e à análise das questões migratórias, da segurança social, dos 
impactos sociais, políticos e económicos, tanto no plano nacional e comunitário, 
como também, de forma mais reflexiva, no plano internacional. Desta forma, os 
resultados deste trabalho destinam-se, sobretudo a decisores políticos, preocu-
pados com o desenvolvimento e implementação de regras de segurança social 
dentro de um sistema de migração controlada; a peritos nacionais, quer nas uni-
versidades, nos centros de investigação, ou outros; a organizações e redes não 
governamentais; ao público em geral, com interesse na temática; e aos meios 
de comunicação.

1.1. Objetivos

De uma forma mais específica, e considerando as ideias e os desafios apresen-
tados anteriormente, o estudo considera os seguintes princípios orientadores, 
ou objetivos:

• A visão geral do sistema de segurança social nacional e como a mesma se 
aplica aos nacionais de países terceiros;

• As regras nacionais no acesso à segurança social pelos nacionais de países 
terceiros;

• As práticas administrativas que afetam o acesso dos nacionais de países 
terceiros à segurança social;

• A dimensão externa da segurança social;

• Estudos de caso; e

• Estatísticas sobre a segurança social relacionadas com a migração;

1.2. Definições

No decorrer do estudo são usados vários conceitos que importa definir desde 
logo. As definições ora apresentadas obedecem às especificações do estudo e 
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vão ao encontro do estabelecido pela REM. De notar, neste sentido, que nem 
sempre existe uma correspondência exata na realidade portuguesa, sobretudo 
no que respeita à definição das prestações. A definição dos conceitos revela 
também duas grandes vantagens, nomeadamente uma compreensão clara e 
objetiva sobre os mesmos e uma maior possibilidade de comparabilidade da 
informação ao nível comunitário e internacional. 

Condições discricionárias: regras de elegibilidade para as prestações de se-
gurança social particulares que não são facilmente definidas. As regras de ele-
gibilidade que têm elementos discricionários exigem que a entidade decisora 
responsável proceda a um julgamento – habitualmente por meio de uma entre-
vista – sobre se o requerente tem reunidas as condições necessárias, conside-
rando as circunstâncias específicas do requerente.

Cuidados de saúde: assistência médica concedida no âmbito da proteção social, 
através de cuidados preventivos e/ou curativos. (Fonte: ESSPROS Manual, 2008 
Edition, Eurostat)

Entidade decisora: entidade governamental responsável pela verificação das 
condições e pela aprovação da concessão de prestações (no caso português, os 
Centros Distritais da Segurança Social).

Membros da família: pessoa casada com um migrante ou com uma relação le-
galmente reconhecida como equivalente ao casamento, bem como os seus fi-
lhos dependentes e outras pessoas dependentes, reconhecidos como tal pela 
legislação aplicável. (Fonte: REM, Glossário 2.0)

Nacional de país terceiro: Qualquer pessoa que não seja cidadão da União Eu-
ropeia, na aceção do artigo 20 (1) do Tratado de Funcionamento da União Eu-
ropeia, e que não beneficie do direito de livre circulação, tal como definido no 
artigo 2 (5) do Código das Fronteiras Schengen. (Fonte: REM, Glossário 2.0)

Pessoa desempregada: Indivíduo com idade dos 15 aos 74 anos que estava sem 
trabalhar na semana de referência mas disponível para trabalhar, ou que tinha 
procurado ativamente um trabalho nas quatro semanas anteriores ou que já 
tinha encontrado trabalho para começar nos próximos três meses. (Fonte: Eurostat)

Pessoa empregada: indivíduo com idade mínima de 15 anos que, no período de 
referência, se encontrava numa das seguintes situações: 1) tinha efetuado tra-
balho de pelo menos uma hora, mediante pagamento de uma remuneração ou 
com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros; 2) tinha 
uma ligação formal a um emprego ou tinha uma empresa, mas não estava tem-
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porariamente a trabalhar por uma razão específica, como por exemplo, doença, 
férias, disputa industrial ou educação e formação. (Fonte: Eurostat)

Pessoa inativa: indivíduo que não está no mercado de trabalho, pelo que não é 
considerado nem empregado nem desempregado. Esta categoria não inclui os 
que estão à procura de trabalho ou a candidatar-se a emprego. (Fonte: Eurostat)

Prestações e pensões por velhice: rendimento concedido aquando de uma certa 
idade ou aquando da reforma e que, neste caso, substitui o rendimento do tra-
balho. (Fonte: Eurostat, ESSPROS Manual, 2008 Edition)

Prestações familiares: inclui prestações que apoiam financeiramente os agre-
gados familiares com crianças a seu cargo e pessoas responsáveis por outros 
parentes; e serviços sociais específicos de assistência e proteção das famílias 
e das crianças em particular. (Fonte: Eurostat, ESSPROS Manual, 2008 Edition)

Prestações para cuidados de longa duração: são prestações em dinheiro que 
permitem que as pessoas com necessidade de cuidados mantenham o padrão 
de vida, de forma compensá-las pelos custos provocados pela condição em que 
se encontram; cobrem os custos adicionais que as pessoas têm, dado o facto de 
precisarem, frequente ou regularmente, da ajuda de outras pessoas, devido à 
sua velhice ou invalidez. (Fonte: Eurostat, ESSPROS Manual, 2008 Edition)

Prestações por acidentes de trabalho e doenças profissionais: benefícios atribuí-
dos a pessoas, ou sobreviventes, que têm uma atividade económica que, por 
natureza, é suscetível de provocar o acidente ou a doença. (Fonte: European 
system of integrated social protection statistics (Eurostat, ESSPROS Manual, 
2008 Edition)

Prestações por desemprego: prestações que substituem, parcial ou totalmente, 
o rendimento perdido pelo trabalhador, devido à perda de emprego; que subs-
tituem, também, parcial ou totalmente, o rendimento perdido por um trabalha-
dor mais velho que se aposenta do emprego antes da idade legal de reforma 
devido a cortes com pessoal por questões económicas; e que contribuem para 
os custos de formação de pessoas à procura de trabalho. (Fonte: Eurostat)

Prestações por doença: prestações pecuniárias que substituem parcial ou total-
mente o rendimento aquando de incapacidade temporária devido a doença ou 
acidente. (Fonte: Eurostat, ESSPROS Manual, 2008 Edition)

Prestações por invalidez: prestações que conferem um rendimento a pessoas 
que ainda não atingiram a idade da reforma de referência e cuja capacidade de 
trabalhar é prejudicada por determinado nível de deficiência física ou mental; 
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que prestam serviços de reabilitação especificamente para situações de defi-
ciência; ou que fornecem outros bens e serviços, que não assistência médica, 
às pessoas com deficiência. (Fonte: Eurostat, ESSPROS Manual, 2008 Edition)

Prestações por maternidade e paternidade: taxas compensatórias pagas a tra-
balhadores – mulheres e homens – que têm uma licença devido ao nascimento 
ao à adoção de uma criança. 

Prestações por sobrevivência: prestações que consistem num rendimento tem-
porário ou permanente a pessoas que sofreram a perda do cônjuge ou de fami-
liares próximos, quando estes representavam a principal fonte de rendimento 
do beneficiário. (Fonte: Eurostat, ESSPROS Manual, 2008 Edition)

Recursos mínimos garantidos: prestações concedidas a pessoas com recursos 
insuficientes. Inclui apoio a pessoas em situação de carência e vulnerabilidade, 
para combater a pobreza e outras situações difíceis (Rendimento Social de In-
serção). (Fonte: Eurostat, ESSPROS Manual, 2008 Edition)

Trabalhador independente/por conta própria: indivíduo que exerce uma ativi-
dade independente, com associados ou não. Pode incluir os trabalhadores não 
remunerados da família, domiciliários (que trabalham fora do local de trabalho 
habitual, como em casa), e os trabalhadores envolvidos na produção. (Fonte: 
Eurostat)

Trabalhador migrante: estrangeiro admitido por um Estado de acolhimento com 
a finalidade específica de exercer uma atividade económica remunerada no seu 
território. A duração da estadia é geralmente circunscrita, assim como o tipo de 
emprego que podem desempenhar. (Fonte: OCDE, Glossary of Statistical Terms) 

1.3. Metodologia

Beneficiando da existência de uma Rede Nacional de Migrações (composta por 
diversos institutos públicos e outras organizações no domínio da migração e do 
asilo) e considerando a temática do estudo – o acesso à Segurança Social por 
parte de nacionais de países terceiros – privilegiou-se o contacto com a Direção 
Geral da Segurança Social (DGSS) e com o SEF. Neste sentido, foram partilhadas 
as especificações do estudo com a DGSS, a qual contribui de forma essencial 
para redação do mesmo, através de um alargado conjunto de argumentos e 
linhas de investigação.
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A informação recolhida baseou-se, sobretudo, na consulta de um conjunto 
alargado de diplomas legais, os quais têm sofrido várias alterações nos últimos 
anos, devido a uma conjuntura socioeconómica desfavorável e, consequente-
mente, a uma maior procura de apoios sociais. 

De salientar, igualmente, a importância da consulta dos Guias Práticos dis-
poníveis no sítio web da Segurança Social2, na medida em que permitiram com-
preender, através de exemplos, a aplicação dos vários critérios de elegibilidade 
das várias prestações. 

Procedeu-se também à leitura de um estudo recente sobre a temática em 
apreço, designadamente, “Imigrantes e Segurança Social em Portugal”, coor-
denado pelo Prof. João Peixoto (Peixoto et al, 2011). Este estudo contribuiu 
para compreender as origens do sistema de segurança social português, a sua 
relação com os nacionais de países terceiros e algumas questões pertinentes a 
considerar presente e futuramente. Parte destas questões predem-se, por um 
lado, com a sobrevivência do sistema de segurança social e, por outro lado, com 
o impacto dos imigrantes sobre esta sobrevivência. De salientar também, no 
decorrer do estudo, a apresentação de um conjunto alargado de dados estatís-
ticos, os quais permitem a caracterização destes contribuintes, bem como uma 
compreensão sobre as suas remunerações, contribuições e despesas no âmbito 
da segurança social. De uma forma geral, os dados respeitam ao intervalo de 
tempo 2002-2010 e, em vários momentos, são disponibilizados tendo em conta 
a nacionalidade dos contribuintes, a idade, o sexo, algumas prestações (desem-
prego, doença, maternidade, familiares e rendimento social de inserção) e algu-
mas pensões (invalidez, velhice e sobrevivência)3. 

A identificação e a análise da elegibilidade dos nacionais de países terceiros 
para acesso às prestações da Segurança Social foram feitas de acordo com o 
guia da Comissão Europeia Os seus direitos de segurança social em Portugal, 
atualizado em colaboração com os correspondentes nacionais do Sistema de 
Informação Mútua sobre a Proteção Social (MISSOC)4. 

Em termos estatísticos, os dados apresentados, embora com recurso às res-
petivas fontes (por ex: INE) foram compilados e disponibilizados pela DGSS e 
referem-se ao período de 2007 a 2012. Quando possível, são apresentados da-
dos de forma desagregada, considerando quer o número de nacionais de países 

2   Cf. http://www4.seg-social.pt/guias-praticos
3   Estes dados estatísticos não são apresentados no presente estudo atendendo às suas especifi-
cações.
4   Cf. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=pt

http://www4.seg-social.pt/guias-praticos
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=pt
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terceiros empregados, desempregados e inativos, quer a nacionalidade dos 
beneficiários.

Atendendo às especificações do caso português e do largo acesso dos nacionais 
de países terceiros às prestações da segurança social, de forma equiparada aos 
nacionais, em momento algum é feita a distinção entre as duas categorias mais 
abrangentes de nacionais de países terceiros. Ou seja, o presente estudo não 
distingue os nacionais de países terceiros titulares de autorizações de residência 
de longa duração dos nacionais de países terceiros titulares de autorizações de 
residência por tempo limitado (ou tempo fixo)5. 

Finalmente, de notar que a área da saúde mereceu um destaque menor, quan-
do comparada com as prestações da Segurança Social, devido ao facto do seu 
acesso ser universal. 

5   A primeira categoria inclui duas subcategorias: residentes de longa duração tal como previsto 
nos artigo. 4º a 7º da Diretiva do Conselho 2003/109/CE, de 25 de novembro, e residentes de longa 
duração de acordo com a definição da legislação nacional. Os nacionais de países terceiros que se 
enquadram na segunda categoria são os que possuem autorizações de residência temporárias, ou 
de duração determinada.
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2. Enquadramento do sistema de segurança social nacional e a sua apli-
cação a migrantes de países terceiros

O sistema de segurança social português assenta num conjunto de objetivos, 
princípios e subsistemas definidos pela Lei nº 4/2007, de 16 de janeiro – Lei de 
Bases do Sistema de Segurança Social – alterada pela Lei nº 83-A/2013, de 31 
de dezembro.

(2.1.) De acordo com a Lei de Bases são objetivos prioritários do sistema garantir 
a concretização do direito à segurança social, promover a melhoria sustentada 
das condições e dos níveis de proteção social e o reforço da equidade, bem 
como promover a eficácia do sistema e a eficiência da sua gestão (art. 4º). 

Constituem-se princípios gerais a universalidade, a igualdade, a solidariedade, a 
equidade social, a diferenciação positiva, a subsidiariedade, a inserção social, a 
coesão intergeracional, o primado da responsabilidade pública, a complemen-
taridade, a unidade, a descentralização, a participação, a eficácia, a tutela dos 
direitos adquiridos e dos direitos em formação, a garantia judiciária e a infor-
mação (art. 5º a art. 22º). De salientar, assim, que todos têm direito à segurança 
social, bem como acesso à proteção social, sem discriminação do sexo e da na-
cionalidade dos beneficiários – sem prejuízo, quanto a esta, de condições de 
residência e reciprocidade. 

Cabe ao Estado garantir a boa administração da componente pública do sistema 
de segurança social, bem como regular, supervisionar e fiscalizar os regimes 
complementares não públicos (art. 24º). É também da competência do Estado 
promover a celebração de acordos internacionais em matéria de segurança so-
cial, de forma a garantir a igualdade de tratamento dos beneficiários, bem como 
o desenvolvimento e a convergência de normas adotadas (art. 25º). 

O sistema de segurança social nacional divide-se em três sistemas, nomeada-
mente, o sistema de proteção social de cidadania, o sistema previdencial e o 
sistema complementar, conforme esquema na página seguinte. Vejamos, em 
seguida, os principais objetivos, âmbitos, condições de acesso, prestações e 
outros aspetos relevantes destes sistemas.
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Sistema da Segurança Social 

Sistema de Proteção Social 
de Cidadania (2.1.1.) 

Sistema Previdencial 
(2.1.2.) 

Sistema Complementar 
(2.1.3.) 

i) Sistema de proteção social de cidadania

O sistema de proteção social de cidadania pretende garantir aos cidadãos um 
conjunto de direitos básicos e a igualdade de oportunidades, assim como pro-
mover o bem-estar e a coesão sociais. Visa também estabelecer condições que 
promovam a natalidade e que favoreçam a conciliação entre a vida familiar, 
profissional e familiar. Segundo a Lei de Bases, para a realização destes objetivos 
é necessário que o sistema de proteção social de cidadania aja sobre situações 
de carência económica, pobreza e exclusão, efetivando o direito a mínimos vi-
tais e compensando encargos familiares e nos domínios da deficiência e da de-
pendência (arts. 26º e 27º). 

O sistema de proteção social de cidadania é composto pelos seguintes três sub-
sistemas:

I) Subsistema de ação social (arts. 29º a 35º)

Objetivos
Prevenir e reparar situações de carência e desigualdade socioeco-
nómica, de dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade 
sociais, promovendo a integração comunitária. 

Âmbito
Pessoal: Especial proteção aos grupos mais vulneráveis (crianças, 
jovens, pessoas com deficiência e idosos, entre outros em situação 
de carência económica ou social).

Desenvolvimento

Pelo Estado, pelas autarquias, por instituições particulares de soli-
dariedade social e outras de reconhecido interesse público (sem 
fins lucrativos).
A utilização de serviços e equipamentos sociais pode ser condicio-
nada ao pagamento de comparticipações tendo em conta os rendi-
mentos dos beneficiários ou dos seus agregados.

Prestações
Serviços e equipamentos sociais, programas de combate à pobreza, 
disfunção, marginalização e exclusão sociais, prestações em espécie 
e pecuniárias (de caráter eventual e excecional).
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II) Subsistema de solidariedade (arts. 36º a 43º)

Objetivos

Prevenir e erradicar situações de pobreza e de exclusão, assim 
como garantir prestações em situações de comprovada necessi-
dade pessoal ou familiar, não incluídas no sistema previdencial. 
Pode abranger situações de compensação social ou económica 
devido a insuficiências contributivas ou prestacionais do sistema 
previdencial.

Âmbito

Pessoal: Cidadãos nacionais e não nacionais conforme a Lei6.
Material: Falta ou insuficiência de recursos económicos dos indi-
víduos e dos agregados familiares, invalidez, velhice, morte e insu-
ficiência das prestações substitutivas dos rendimentos do trabalho 
ou da carreira contributiva.

Regimes
Regime não contributivo, regime especial de segurança social das 
atividades agrícolas, regimes transitórios ou outros equiparados a 
não contributivos.

Condições de 
Acesso

Depende da residência em território nacional, dos recursos dos 
beneficiários e dos seus agregados (salvo o disposto em instrumen-
tos internacionais de segurança social aplicáveis) e demais con-
dições fixadas na Lei.
Não depende de inscrição, nem do pagamento de contribuições.
Quanto a não nacionais, a Lei pode exigir determinadas condições, 
como períodos mínimos de residência legal ou situações legal-
mente equiparadas.
Sempre que se mostre ajustado, pode haver um compromisso con-
tratualizado de inserção e efetivo cumprimento por parte dos bene-
ficiários.

Prestações

Rendimento Social de Inserção, pensões sociais, subsídio social de 
desemprego, complemento solidário para idosos e outros comple-
mentos sociais, bem como outras prestações e transferências com 
finalidades específicas.
Montantes das prestações pecuniárias fixados por Lei, em função 
dos rendimentos, composição, dimensão dos agregados familiares.

6

6   De acordo com a LBSSS consideram-se cidadãos não nacionais os refugiados, os apátridas e os 
estrangeiros não equiparados a cidadãos nacionais por instrumentos internacionais de segurança 
social (nº 3 do art. 37º).
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III) Subsistema de proteção familiar (arts. 44º a 49º)

Objetivos Assegurar a compensação de encargos familiares.

Âmbito
Pessoal: A generalidade das pessoas.
Material: Encargos familiares, no domínio da deficiência e no 
domínio da dependência.

Condições de 
Acesso

Depende da residência em território nacional (salvo o disposto em 
instrumentos internacionais de segurança social aplicáveis) e de-
mais condições fixadas na Lei.
Quanto a não nacionais, a Lei pode exigir determinadas condições, 
como períodos mínimos de residência legal ou situações legal-
mente equiparadas.

Prestações

Concessão de prestações pecuniárias e, caso necessário, em es-
pécie.
O direito a estas prestações não prejudica a atribuição de prestações 
da ação social
Montantes das prestações pecuniárias fixados por Lei, em função 
dos rendimentos, composição, dimensão dos agregados familiares 
e, eventualmente, dos encargos suportados.

ii) Sistema previdencial 

No que respeita ao sistema previdencial importa referir que o mesmo parte do 
princípio de solidariedade de base profissional e tem como objetivo garantir 
prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho em conse-
quência das seguintes eventualidades: doença, maternidade, paternidade e 
adoção, desemprego, acidentes de trabalho e doenças profissionais, invalidez, 
velhice e morte (arts. 50º e 52º). 

São beneficiários deste sistema os trabalhadores por conta de outrem, os equi-
parados e os independentes, havendo a obrigação legal de contribuir e o di-
reito às prestações (nº 1 do art. 51º e art. 54º). Aqueles que não exercem uma 
atividade profissional ou que, exercendo-a, não se enquadrem em nenhum dos 
regimes anteriores, podem aderir voluntariamente à proteção social (nº 2 do 
art. 51º). 

Para que possam beneficiar do sistema previdencial é necessário que os tra-
balhadores estejam inscritos na segurança social e que, em conjunto com as 
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entidades empregadoras, cumpram as suas obrigações contributivas (art. 55º). 
A obrigação de contribuição para os regimes da segurança social por parte das 
entidades empregadoras ocorre no início e no decorrer da contratação de tra-
balhadores com atividade profissional subordinada (arts. 56º e 59º). Os valores 
relativos às contribuições e às quotizações são definidos por Lei, a qual aprova o 
código dos regimes contributivos do sistema previdencial de segurança social7. 
Atualmente, a generalidade dos trabalhadores por conta de outrem paga uma 
taxa de 34,75%: uma contribuição de 23,75% a cargo da entidade empregadora 
e uma quotização de 11% a cargo dos próprios; e os trabalhadores independen-
tes pagam uma taxa de 29,6%, ficando a totalidade a seu cargo. 

Outra das condições necessárias para beneficiar do sistema previdencial 
prende-se com o decurso de um período mínimo de contribuições ou situação 
equivalente (prazo de garantia). Este período pode corresponder à totalização 
de períodos contributivos ou equivalentes, registados no quadro de regimes de 
proteção social nacionais ou estrangeiros, conforme a Lei ou os instrumentos 
internacionais aplicáveis (art. 61º). 

O montante das prestações substitutivas dos rendimentos da atividade profis-
sional depende do valor das remunerações registadas, podendo também ser 
considerados outros elementos, como a natureza da eventualidade, a duração 
da carreira contributiva, a idade do beneficiário ou o grau de incapacidade (art. 
62º). 

De notar também que os beneficiários mantêm o direito às prestações pecu-
niárias dos regimes de segurança social mesmo quando transferem a residência 
de território nacional, salvo as disposições aplicáveis em instrumentos interna-
cionais (nº 3 do art. 66º). 

Verificando a coexistência de prestações pecuniárias com origem nos subsis-
temas de solidariedade social e de proteção familiar e com origem no sistema 
previdencial, a Lei indica que não são cumuláveis entre si prestações emergen-
tes do mesmo facto. De notar que, para este efeito, podem ser tidas em conta 
as prestações concedidas por sistemas de segurança social estrangeiros, salvo 
instrumentos internacionais aplicáveis (art. 67º).

7   Lei nº 110/2009, de 16 de setembro. Para uma consulta simplificada, veja-se o código dos re-
gimes contributivos do sistema previdencial de segurança social em http://www4.seg-social.pt/
documents/10152/13198/taxas_contributivas (consulta em dezembro de 2013).

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/13198/taxas_contributivas
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/13198/taxas_contributivas
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iii) Sistema complementar

Relativamente a este último sistema da segurança social portuguesa, o mesmo 
visa atribuir prestações que complementam as atribuídas pelo sistema previ-
dencial, reforçando a proteção social dos beneficiários. Compreende dois tipos 
de regimes, nomeadamente:

Regime público
de capitalização
(art. 82º)

Adesão voluntária e individual.
Organização e gestão da responsabilidade do Estado.

Regimes
complementares
de iniciativa
coletiva e
individual
(arts. 83º a 86º)

Iniciativa coletiva 
Adesão facultativa, através de grupos profissionais.

Iniciativa individual
Adesão facultativa. Assumem a forma de planos de poupança-
-reforma, seguros de vida, de capitalização, entre outras.
Administrados por entidades públicas, cooperativas ou privadas.

iv) Organização e financiamento 

Em termos de estrutura orgânica o sistema de segurança social nacional é su-
pervisionado pelo MSESS e compreende serviços de administração direta e 
serviços de administração indireta do Estado (instituições da segurança social). 

Cabe ao Conselho Nacional de Segurança Social (CNSS) contribuir para a 
definição da política, dos objetivos e das prioridades do sistema. No âmbito do 
CNSS é constituída uma comissão composta por representantes do Estado, dos 
parceiros sociais sindicais e patronais, com atribuições e competências defini-
das por Lei (art. 95º). 

Por outro lado, faz parte das competências do Instituto da Segurança Social (in-
tegrado na administração indireta do Estado) a gestão dos regimes de segu-
rança social, o reconhecimento dos direitos e o cumprimento das obrigações 
decorrentes dos referidos regimes e demais subsistemas da segurança social, in-
cluindo o exercício da ação social, bem como assegurar a aplicação dos acordos 
internacionais na matéria em apreço8. Fazem parte do Instituto da Segurança 
Social o Centro Nacional de Pensões (responsável pela gestão das prestações 

8  Cf. http://www4.seg-social.pt/iss-ip-instituto-da-seguranca-social-ip (consulta em dezembro de 
2013).

http://www4.seg-social.pt/iss-ip-instituto-da-seguranca-social-ip
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diferidas do sistema de segurança social), os Serviços Centrais (composto por 
departamentos operacionais e de administração geral e gabinetes de apoio es-
pecializado) e os Centros Distritais (divididos por distritos e responsáveis, a esse 
nível, pela execução das medidas necessárias ao desenvolvimento e gestão das 
prestações, das contribuições e da ação social).

De salientar também, ao nível da organização, o Instituto de Gestão Financeira 
da Segurança Social, que tem por missão a gestão dos recursos económicos 
atribuídos no orçamento da Segurança Social9; e o Instituto de Gestão dos Fun-
dos de Capitalização da Segurança Social, orientado para a gestão e maximi-
zação dos fundos de capitalização10. 

Em matéria de financiamento o sistema obedece ao princípio da diversificação 
das fontes, ampliando as bases de obtenção de recursos financeiros, e ao princí-
pio da adequação seletiva dos mesmos (arts. 88º e 89º). Relativamente ao sis-
tema de proteção social de cidadania, o mesmo é financiado por transferências 
do orçamento de Estado e por receitas fiscais. Quanto ao sistema previdencial, 
como já referido, o mesmo é financiado por contribuições e quotizações, con-
forme o código dos regimes contributivos.

*****

Embora não se enquadre no âmbito de ação do sistema de segurança social, 
é relevante referir a obrigatoriedade das empresas e da maioria dos trabalha-
dores independentes de realizarem seguros para acidentes de trabalho para os 
seus empregados e para os próprios. Estes seguros são contratados através de 
seguradoras privadas, supervisionadas pelo Ministério das Finanças11. 

As questões relativas à saúde são tratadas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
sob a tutela do Ministério da Saúde, coexistindo com subsistemas públicos e 
privados, por vezes específicos para determinadas categorias profissionais, e 
seguros voluntários privados (Direção-Geral de Saúde, 2012). No que respeita 
ao SNS, o mesmo integra serviços e entidades públicas prestadoras de cuidados 
de saúde divididas entre agrupamentos de centros de saúde, estabelecimentos 
hospitalares e unidades locais de saúde12.

9   Cf. http://www4.seg-social.pt/igfss-ip-instituto-de-gestao-financeira-da-seguranca-social-ip 
(consulta em dezembro de 2013).
10   Cf. http://www4.seg-social.pt/igfcss (consulta em dezembro de 2013).
11   Cf. http://www.isp.pt/
12   Cf. http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/
servico+nacional+de+saude/default.htm (consulta em dezembro de 2013).

http://www4.seg-social.pt/igfss-ip-instituto-de-gestao-financeira-da-seguranca-social-ip
http://www4.seg-social.pt/igfcss
http://www.isp.pt/
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/servico+nacional+de+saude/default.htm
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/servico+nacional+de+saude/default.htm
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Tabela 2. 1 Visão global do sistema nacional de segurança social aplicado a 
nacionais de países terceiros
 13 14 15 16

Ramo da segurança social
Prestações e programas

Mecanismos de
financiamento Acesso

I. Saúde

Cuidados preventivos e curativos, incluindo:
•  consultas e visitas de clínica geral e de especialistas;
•  cuidados de enfermagem;
•  elementos complementares de diagnóstico;
•  tratamentos especializados;
•  produtos farmacêuticos;
•  internamento hospitalar; e
•  aparelhos complementares terapêuticos.
Os cuidados de saúde são prestados enquanto durar a 
doença, sem limite de tempo.

Não contributivo13 Sim14. SPU15.

II. Doença

Subsídio de doença Contributivo16 Sim. TPCO; TI; BSSV. 

Legenda da tabela

SPU - Sistema de proteção universal.
TPCO - Trabalhadores por conta de outrem.
TI - Trabalhadores independentes.
BSSV - Beneficiários do Seguro Social Voluntário.
PSCS/NPPG - Pessoas em situação de carência socioeconómica ou que não preenchem o período de garantia.

13   O SNS é maioritariamente (90%) financiado pela tributação, os subsistemas pelos trabalhadores 
e empregadores e o privado por copagamentos e pagamentos diretos do utente, bem como pelo 
prémio dos seguros de saúde.
14   Cidadãos nacionais de países terceiros residentes na UE, os apátridas ou refugiados residentes 
no território de um dos Estados-Membros, que estejam ou tenham estado sujeitos à legislação 
de segurança social de um ou vários Estados-Membros, bem como os membros da sua família e 
sobreviventes, desde que sejam beneficiários do SNS. O acesso rege-se principalmente por critérios 
geográficos, mas não existe requisito de residência.
15   Atente-se nº 1, do Despacho nº 25 360/2001, de 12 de dezembro, onde se estabelece que: “É 
facultado aos cidadãos estrangeiros que residam legalmente em Portugal o acesso, em igualdade de 
tratamento ao dos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, adiante SNS, aos cuidados de saúde 
e de assistência medicamentosa prestados pelas instituições e serviços que constituem o SNS.”
16   Sempre que as prestações sejam financiadas pelo regime contributivo, as mesmas estão ao 
acesso dos trabalhadores por conta de outrem e dos trabalhadores independentes (regime obriga-
tório), bem como daqueles que contribuíram através do regime de seguro social voluntário, salvo 
diferenças assinaladas.
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III.Maternidade e paternidade

Subsídio parental inicial Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio social parental inicial Não contributivo Sim. PSCS/NPPG.

Subsídio parental inicial exclusivo da mãe Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio social parental inicial exclusivo da mãe Não contributivo Sim. PSCS/NPPG.

Subsídio parental inicial exclusivo do pai Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio social parental inicial exclusivo do pai Não contributivo Sim. PSCS/NPPG.

Subsídio parental inicial de um progenitor em caso de 
impossibilidade do outro Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio social parental inicial de um progenitor em 
caso de impossibilidade do outro Não contributivo Sim. PSCS/NPPG.

Subsídio parental alargado Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio por adoção Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio social por adoção Não contributivo Sim. PSCS/NPPG.

Subsídio por risco clínico durante a gravidez Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio social por risco clínico durante a gravidez Não contributivo Sim. PSCS/NPPG.

Subsídio por interrupção da gravidez Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio social por interrupção da gravidez Não contributivo Sim. PSCS/NPPG.

Subsídio por riscos específicos (durante a gravidez) Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio social por riscos específicos (durante a gravidez) Não contributivo Sim. PSCS/NPPG.

Subsídio por adoção em caso de licença alargada Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio para assistência a filho Contributivo Sim. TPCO; BSSV.

Subsídio para assistência a filho com deficiência ou 
doença crónica Contributivo Sim. TPCO; BSSV.

Subsídio para assistência a neto Contributivo Sim. TPCO; BSSV.

Legenda da tabela

SPU - Sistema de proteção universal.
TPCO - Trabalhadores por conta de outrem.
TI - Trabalhadores independentes.
BSSV - Beneficiários do Seguro Social Voluntário.
PSCS/NPPG - Pessoas em situação de carência socioeconómica ou que não preenchem o período de garantia.
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IV. Invalidez

Pensão de invalidez Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Pensão social de invalidez + Complemento extraordiná-
rio de solidariedade Não contributivo Sim. PSCS.

V. Velhice

Pensão de velhice Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Pensão social de velhice + Complemento extraordinário 
de solidariedade Não contributivo Sim. PSCS.

Complemento solidário para idosos

VI. Sobrevivência

Pensão de sobrevivência Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio por morte ou reembolso das despesas de funeral Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Pensão de orfandade Não contributivo Sim. PSCS.

Pensão de viuvez Não contributivo Sim. PSCS.

Complemento solidário para idosos Não contributivo Sim. PSCS.

VII. Acidentes de trabalho e doenças profissionais17

Prestações em espécie:
Assistência médica, medicamentosa, cirúrgica, farma-
cêutica, hospitalar e quaisquer outras, incluindo despe-
sas de hospedagem, transportes, aparelhos de próteses 
e ortóteses, desde que necessárias ao restabelecimento 
do estado de saúde e da capacidade de trabalho e de 
ganho do sinistrado, e sua reabilitação funcional.
Os serviços de reabilitação e reintegração profissional 
e social, incluindo a adaptação do posto do trabalho; 
serviços de reabilitação médica ou funcional para 
a vida ativa; e apoio psicoterapêutico, sempre que 
necessário, à família do sinistrado.
A assistência inclui a assistência psicológica e psiquiátri-
ca, quando reconhecida necessária pelo médico as-
sistente. Relativamente aos aparelhos é devido, em 
caso de acidente, não só o seu fornecimento como tam-
bém a sua renovação e reparação, mesmo em conse-
quência de deterioração por uso ou desgaste normais.

Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

17

17   Este risco não é coberto pelo sistema de segurança social. A reparação do risco é obrigatória mas 
é transferida para companhias de seguros privadas. Cf. http://www.isp.pt

http://www.isp.pt
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Prestações pecuniárias:
Indemnização por incapacidade temporária (absoluta 
ou parcial); pensão provisória; indemnização em capi-
tal e pensão por incapacidade permanente (absoluta 
para todo e qualquer trabalho, absoluta para o tra-
balho habitual e parcial); prestação suplementar por 
assistência por terceira pessoa; subsídios por elevada 
incapacidade permanente, para readaptação de habi-
tação, para frequência de ações de formação profis-
sional, por morte e despesas de funeral; pensões aos 
familiares por falecimento do sinistrado. 

Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

VIII. Encargos Familiares

Abono de família a crianças e jovens Não contributivo

Sim. SPU.
Os  direitos  indivi-
duais das crianças 
estão dependentes 
da residência.

Abono de família pré-natal Não contributivo Sim. SPU.

Bolsa de estudos Não contributivo Sim. SPU.

Bonificação do abono de família para crianças e jovens 
com deficiência

Não contributivo

Sim. TPCO; TI; BSSV; 
PSCS.

Contributivo

Subsídio por frequência de estabelecimento de edu-
cação especial

Não contributivo

Contributivo

Subsídio mensal vitalício Não contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV.

Subsídio de funeral Não contributivo Sim. SPU.

IX. Desemprego

Subsídio de desemprego Contributivo Sim. TPCO.

Subsídio social de desemprego Contributivo Sim. TPCO.

Subsídio de desemprego parcial Contributivo Sim. TPCO; TI.

Legenda da tabela

SPU - Sistema de proteção universal.
TPCO - Trabalhadores por conta de outrem.
TI - Trabalhadores independentes.
BSSV - Beneficiários do Seguro Social Voluntário.
PSCS/NPPG - Pessoas em situação de carência socioeconómica ou que não preenchem o período de garantia.
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Subsídio por cessação de atividade Contributivo Sim. TI em situação 
de dependência 
económica18.Subsídio parcial por cessação de atividade Contributivo

Subsídio por cessação de atividade profissional Contributivo Sim. TI com ativi-
dade empresarial.Subsídio parcial por cessação de atividade profissional Contributivo

Lay-off (redução temporária dos períodos normais de 
trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho) Contributivo Sim. TPCO.

X. Rendimentos mínimos garantidos

Rendimento Social de Inserção Não contributivo Sim. PSCS.

XI. Cuidados de longa duração

Complemento por dependência Não contributivo

Sim. Beneficiários 
de pensão de invali-
dez, velhice e sobre-
vivência.

Subsídio por assistência de terceira pessoa
Contributivo Sim. TPCO; TI; BSSV; 

PSCS.Não contributivo
18

(2.2.) A LBSSS tem um âmbito pessoal alargado, isto é, incide sobre cidadãos 
portugueses e sobre cidadãos estrangeiros. Recorde-se, neste sentido, alguns 
princípios, como i) o princípio da universalidade, que permite o acesso de todas 
as pessoas à proteção social, ii) o princípio da igualdade, que impede a dis-
criminação dos beneficiários em função, por exemplo, da nacionalidade, e iii) o 
princípio da diferenciação positiva, que consiste na flexibilização e modulação 
das prestações tendo em conta os rendimentos, as eventualidades sociais e ou-
tros fatores de natureza familiar, social, laboral e demográfica. De salientar que 
estes princípios são gerais e que, por isso, se aplicam ao sistema de proteção 
social de cidadania bem como, em dadas condições, aos sistemas previdencial 
e complementar. 

Assim, parece que os cidadãos nacionais de países terceiros são, de certa forma, 
igualados aos cidadãos nacionais, gozando do direito às diversas prestações do 
sistema de segurança social. Esta abordagem da LBSSS demonstra que a segu-
rança social tem uma perspetiva ampla sobre as questões migratórias. 

18   Consideram-se economicamente dependentes os trabalhadores independentes que obtenham 
de uma única entidade contratante pelo menos 80% do valor total dos seus rendimentos anuais 
resultantes da atividade independente que determinem a constituição de obrigação contributiva.
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Por outro lado, importa compreender que em Portugal são várias as instituições 
e os agentes envolvidos na elaboração, na gestão e na manutenção das políticas 
de imigração (SEF, 2009). Neste sentido, são de salientar o Ministério da Admi-
nistração Interna (MAI), quer através do SEF, quer através da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), o já referido MSESS, 
o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), o Alto Comissariado para a Imi-
gração e Diálogo Intercultural (ACIDI), entre outros.

(2.3.) No entanto, atendendo à atual crise económica e ao programa de ajusta-
mento a que Portugal está sujeito, houve necessidade de rever os critérios de 
elegibilidade para acesso a algumas prestações sociais anteriormente mencio-
nadas. Estas alterações afetarão, por isso, todos os beneficiários da Segurança 
Social que precisem do apoio dado por aquelas prestações, sejam eles cidadãos 
portugueses ou nacionais de países terceiros.

Assim, o Decreto-Lei nº 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei nº 15/2011, 
de 3 de maio, e pelos Decretos-Lei nº 113/2011, de 29 de novembro, e nº 
133/2012, de 27 de junho, bem como o Decreto-Lei nº 13/2013, de 25 de ja-
neiro, que estabelecem as regras para a determinação dos rendimentos, com-
posição do agregado familiar e capitalização dos rendimentos do agregado fa-
miliar, permitem a verificação das condições de recursos necessárias para ter 
direito às seguintes prestações (dos subsistemas de proteção familiar e de soli-
dariedade, em regimes não contributivos):

• Prestações familiares;

• Subsídio social de desemprego; e

• Subsídios sociais de parentalidade19. 

De uma forma sucinta, para que o requerente possa aceder a uma destas 
prestações é necessário que, cumulativamente tenha residência legal em Portugal 
e que, quer ele, quer o seu agregado familiar, satisfaçam as condições de recursos 
no momento do pedido20. A avaliação das condições de recurso é feita a partir de21:

19   Nº 1, do art. 1º do Decreto-Lei nº 70/2010, de 16 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 
133/2012, de 27 de junho.
20   São considerados elementos do agregado familiar as pessoas que vivam em economia comum 
e que tenham entre si os seguintes laços: cônjuge ou pessoa que viva em união de facto há mais 
de dois anos; parentes e afins maiores em linha reta e em linha colateral, até ao 3º grau (pais, 
sogros, padrastos, madrastas, enteados, genros, noras, avós, netos, irmãos, cunhados, tios, sobri-
nhos, bisavós, bisnetos) e menores, sem limite de grau de parentesco; adotados restritamente e os 
menores confiados administrativa ou judicialmente.
21   Cf. http://www4.seg-social.pt/documents/10152/14913/condicao_recursos

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/14913/condicao_recursos
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1. Património mobiliário, que é constituído pelos depósitos bancários e ou-
tros valores mobiliários, como ações, obrigações, certificados de aforro, 
títulos de participação e unidades de participação em instituições de in-
vestimento coletivo. O património mobiliário não pode ser de valor supe-
rior a 240 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), ou seja, a 
100.612,80 euros22; e do

2. Rendimento global do agregado familiar. Para apuramento deste rendi-
mento global são consideradas as seguintes categorias de rendimento: 
rendimentos de trabalho dependente; rendimentos de trabalho inde-
pendente (empresariais e profissionais); rendimentos de capitais; rendi-
mentos prediais; pensões (incluindo as pensões de alimentos); prestações 
sociais (todas exceto as prestações por encargos familiares, por deficiên-
cia e por dependência); e subsídios de renda de casa ou outros apoios 
públicos à habitação, com caráter regular.

A partir do património, do rendimento global e da composição do agregado é 
calculado o rendimento mensal por pessoa do agregado familiar, resultante da 
soma de todos os rendimentos mensais do agregado familiar do requerente, a 
dividir pelos elementos do seu agregado familiar, tendo em conta a seguinte 
escala de equivalência23:

Pelo requerente 1

Por cada indivíduo maior de idade 0,7

Por cada indivíduo menor de idade 0,5

Em relação a algumas prestações familiares não é usada a escala de equivalência 
para efeitos de apuramento do rendimento de referência24, mas sim o número 
de crianças e jovens do agregado que têm direito à prestação, acrescido de 125. 
O montante atribuído varia conforme a idade das crianças e dos jovens e con-

22   Valor atual do IAS = 419,22 euros.
23   Exemplo prático com uma família com 3 adultos e 3 menores, com um rendimento mensal 
global de € 1.000,00, usando a escala de equivalência. Requerente 1 + 2º adulto 0,7 + 3º adulto 
0,7 + 1º menor 0,5 + 2º menor 0,5 + 3º menor 0,5 = 3,9. Divide-se o rendimento mensal global por 
este valor, ou seja, € 1.000,00/3,9 = € 256,41. Isto significa que o rendimento mensal por pessoa do 
agregado familiar é de € 256,41.
24   Para calcular o rendimento de referência de um agregado familiar são usados os rendimentos 
ilíquidos recebidos no ano anterior ao da entrega da declaração de IRS, bem como os restantes 
rendimentos auferidos naquele mesmo ano.
25   Nº 1, do art. 9º, do Decreto-Lei nº 133/2012, de 27 de junho, que republica o Decreto-Lei nº 
176/2003, de 2 de agosto.
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soante o escalão de rendimento do agregado familiar (ver Quadro 4.1). Para ter 
direito ao abono de família a crianças e jovens e ao abono de família pré-natal, 
o rendimento de referência do agregado familiar não pode exceder o valor do 3º 
escalão, o que significa estar abaixo dos € 8.803,62; quanto às bolsas de estudo, 
não pode exceder o 2º escalão, ou seja, os € 5.869,08. 

Quadro 4. 1 Escalões de rendimento

Escalões de 
rendimento

Rendimento de referência
do agregado familiar

Rendimentos anuais do
agregado familiar

1º Até 0,5 x IAS x 14 <=> Até 2.934,54

2º De 0,5 x IAS x 14 a 1 x IAS x 14 <=> De 2.934,55 a 5.869,08

3º De 1 x IAS x 14 a 1,5 x IAS x 14 <=> De 5.869,09 a 8.803,62

4º Acima de 1,5 x IAS x 14 <=> Acima de 8.803,63

Ainda no que respeita às prestações familiares, através do Decreto-Lei nº 
116/2010, de 22 de outubro, é eliminada a atribuição do abono de família em 
relação aos escalões mais elevados (4º e 5º), bem como a majoração de 25 % 
para o valor do abono dos 1º e 2º escalões do abono de família a crianças e 
jovens26. 

Para atribuição do subsídio social de desemprego é necessário cumprir outra con-
dição de recurso, nomeadamente o rendimento mensal por pessoa do agregado 
familiar não poder ser superior a 80% do valor do IAS, ou seja, a 335,38 euros27. 

Recentemente alteraram-se também as condições de acesso ao Rendimento 
Social de Inserção, introduzindo-se duas regras cumulativas: acesso a famílias 
cujo valor do património mobiliário (depósitos bancários, ações, certificados 
de aforro ou outros ativos financeiros) não seja superior a 25.153,20 euros (60 
vezes o valor do IAS) e cujo valor dos bens móveis sujeitos a registo (veículos 
automóveis, embarcações, motociclos) não seja também superior a 25.153,20 
euros (60 vezes o valor do IAS)28. 

26   O Decreto-Lei nº 116/2010, de 22 de outubro, ao alterar o Decreto-Lei nº 176/2003, de 2 de 
agosto, elimina também os dois escalões de rendimentos mais elevados, justificando a passagem 
de seis para quatro escalões.
27   Nº 1, do art. 53º, do Decreto-Lei nº 91/2009, de 9 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 70/2010, 
de 16 de junho.
28   Nº 1, do art. 6º, da Lei nº 13/2003, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 133/2012, de 
27 de junho.
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3. Regras nacionais de acesso à Segurança Social por parte de nacionais 
de países terceiros

Considerando os vários ramos da segurança social analisados anteriormente, 
esta secção pretende dar um entendimento mais detalhado sobre as condições 
de acesso a alguns daqueles ramos. Será dado ênfase aos seguintes: cuidados 
de saúde (I), doença (II), maternidade e paternidade (III), velhice (V), encargos 
familiares (VIII), desemprego (IX) e rendimentos mínimos garantidos (X)29.

(3.1.) No caso português, o acesso às prestações do sistema de proteção social 
de cidadania decorre do cumprimento de um conjunto de requisitos, como as 
condições de residência ou as condições de recurso, quer para cidadãos por-
tugueses, quer para cidadãos nacionais de países terceiros. Relativamente ao 
sistema previdencial, o acesso decorre já não das condições acima referidas mas 
da existência de períodos mínimos de contribuições.

Considerando os nacionais de países terceiros existe um período mínimo de 
residência para acesso a rendimentos mínimos garantidos, nomeadamente 
para acesso ao Rendimento Social de Inserção (RSI). Nestes casos, é necessário 
um período mínimo de residência legal, ou situação legalmente equiparada, de 
3 anos. No caso de cidadãos portugueses, cidadãos do Espaço Económico Eu-
ropeu e do Espaço Schengen este período é de 1 ano. Ainda no que respeita aos 
rendimentos mínimos garantidos e ao apoio na velhice, há também um período 
mínimo de 6 anos de residência para acesso ao Complemento Solidário para 
Idosos, embora esta condição se aplique tanto a portugueses, como a nacionais 
de países terceiros e outros.

De recordar que para acesso às prestações de maternidade e paternidade e de 
apoio aos encargos familiares, como o abono de família a crianças e jovens, o 
abono pré-natal e as bolsas de estudo, é exigido aos beneficiários residência le-
gal em território nacional, ou situação equivalente, mas não é exigido o cumpri-
mento de um período mínimo de seguro. A mesma exigência é feita para acesso 
ao subsídio social de desemprego, sendo também necessário para aceder a esta 
prestação o cumprimento de um período mínimo de seguro.

(3.2.) Relativamente à possibilidade de nacionais de países terceiros continua-
rem a gozar de prestações atribuídas pela segurança social portuguesa aquando 
do regresso aos países de origem, a mesma é garantida em relação às prestações 

29   De notar que o ramo da saúde tem um menor peso, conforme referido na Metodologia.
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de natureza diferida (pensões de velhice, invalidez e sobrevivência). Em alguns 
casos, através de acordos bilaterais de segurança social, também podem con-
tinuar a ser pagas prestações pecuniárias por doença e prestações familiares. 
Neste sentido, deve ser analisado o quadro 5.1. e respetiva secção.

(3.3.) Importa também compreender que existem, além de períodos mínimos 
de residência, períodos mínimos contributivos, aplicáveis de igual forma a na-
cionais portugueses e a nacionais de países terceiros. Assim, vejamos:  

Subsídio de doença: 6 meses com registo de remunerações (seguidos ou inter-
polados), dos quais 12 dias de atividade efetivamente prestada durante os 4 
meses anteriores à data de início da incapacidade. 

Prestações por maternidade e por paternidade (incluindo a eventualidade de 
adoção), tais como subsídio por risco clínico durante a gravidez, subsídio por 
interrupção da gravidez, subsídio parental, subsídio parental alargado, subsí-
dio por riscos específicos durante a gravidez, subsídio para assistência a filhos, 
subsídio para assistência a filhos deficientes ou com doenças crónicas, subsídio 
para assistência a netos: 6 meses com registo de remunerações.

Pensões de velhice: pelo menos 15 anos de remunerações registadas30. 

Subsídio de desemprego: para quem trabalhou por conta de outrem durante 
pelo menos 360 dias nos últimos 24 meses imediatamente anteriores à data 
da eventualidade; 720 dias nos últimos 48 meses imediatamente anteriores à 
data da cessação involuntária do contrato de serviço, no caso de trabalhadores 
independentes economicamente dependentes ou com atividade empresarial.

Subsídio social de desemprego: para quem tenha completado 180 dias de tra-
balho com registo de remunerações num período de 12 meses imediatamente 
anteriores à data da eventualidade. 

Pensões de invalidez: invalidez relativa: 5 anos de remunerações registadas; ou 
invalidez absoluta: 3 anos de remunerações registadas31. 

Pensões de sobrevivência: 36 meses de remunerações registadas32.

30  No caso do regime de seguro social voluntário o período de qualificação para acesso às 
prestações por velhice é de 144 meses de pagamento de contribuições.
31  No caso do regime de seguro social voluntário o período de qualificação para acesso às 
prestações por invalidez e por velhice é de 72 meses de pagamento de contribuições.
32   No caso do regime de seguro social voluntário o período de qualificação para acesso ao subsídio 
de funeral é de 36 meses de pagamento de contribuições.
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(3.4.) No caso dos nacionais de países terceiros, a condição de residência legal 
é comprovada através de um título de residência, emitido pelo SEF. E é medi-
ante a apresentação do título de residência, entre outras condições aplicáveis, 
que estes cidadãos podem beneficiar de prestações pecuniárias por doença, 
por maternidade e por paternidade, familiares, de desemprego e de recursos 
mínimos.

(3.5.) Finalmente, de referir que existem outras condições, como por exemplo 
idades mínimas e máximas, para além das condições de recursos e de residên-
cia, necessárias para o acesso a algumas das prestações acima listadas. Estas 
condições reportam-se tanto a nacionais, como a nacionais de países terceiros, 
e algumas delas já foram abordadas nas secções anteriores.
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4. Práticas administrativas que afetam o acesso dos nacionais de países 
terceiros à Segurança Social

Esta secção pretende dar alguns esclarecimentos relativos à aplicação de crité-
rios discricionários no que respeita ao acesso dos nacionais de países terceiros 
às prestações da segurança social. À semelhança da secção anterior, também 
aqui será dada uma atenção exclusiva a apenas algumas prestações, designada-
mente de doença (II), de maternidade e paternidade (III), de velhice (V), encar-
gos familiares (VIII), de desemprego (IX) e rendimentos mínimos garantidos (X).

(4.1.) Assim sendo, em matéria de segurança social, pode dizer-se que existe 
discricionariedade aquando do acesso a prestações no âmbito do subsistema 
de ação social. Este subsistema pretende prevenir e reparar situações de carên-
cia, de desigualdade e vulnerabilidade social e económica, de disfunção, de ex-
clusão, assim como estimular a integração das pessoas na comunidade; dentro 
do mesmo, é dada especial proteção às crianças, aos jovens, a pessoas com 
deficiência e idosos. As prestações têm, muitas vezes, um caráter eventual e são 
atribuídas em conformidade com os rendimentos e demais condições sociais 
dos requerentes. 

No âmbito do subsistema de solidariedade, embora a legislação defina os 
critérios de acesso ao RSI (que obrigam a que o requerente tenha autonomia 
económica, entre outras condições de recursos33) e os critérios de acesso ao 
subsídio social de desemprego, às prestações familiares (condições de recursos) 
admite-se que haja alguma discricionariedade.

O Instituto da Segurança Social, através dos Centros Distritais e dos Institutos 
competentes pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, é responsável 
pela aplicação dos referidos critérios. Em qualquer caso, estas entidades deci-
soras devem avaliar cada aplicação individual com base em fatores definidos na 
legislação.

Importa, quanto à legislação em vigor, sublinhar os diplomas legais relativos ao 
RSI, nomeadamente:

• Decreto-Lei nº 13/2013, de 25 de janeiro, que determina o valor do RSI.

• Portaria nº 257/2012, de 27 de agosto, que estabelece as normas de exe-

33   Art. 4º, da Lei nº 13/2003, de 21 de maio, republicada pelo Decreto-Lei nº 133/2012, de 27 de 
junho.
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cução da Lei nº 13/2003, de 21 de maio, que institui o RSI e procede à 
fixação do seu valor.

• Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, republicada pela Declaração de Retifi-
cação nº 7/2003, de 29 de maio, alterada pela Lei nº 45/2005, de 29 de 
agosto, pelo Decreto-Lei nº 70/2010, de 16 de junho, e pelo Decreto-Lei 
nº 133/2012 de 27 de junho que também a republica.

• Lei nº 4/2007, de 16 de Janeiro – Lei de Bases do Sistema de Segurança 
Social – alterada pela Lei nº 83-A/2013, de 31 de dezembro 

Relativamente às condições de recursos, é de salientar os seguintes diplomas 
legais:

• Decreto-Lei nº 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, 
de 3 de maio, e pelos Decretos-Lei nº 113/2011, de 29 de novembro e nº 
133/2012, de 27 de junho, que estabelece as regras para a determinação 
da condição de recursos a ter em conta na atribuição e manutenção das 
prestações do subsistema de proteção familiar e do subsistema de soli-
dariedade, bem como para a atribuição de outros apoios sociais públicos, 
e procede às alterações na atribuição do RSI, tomando medidas para au-
mentar a possibilidade de inserção dos seus beneficiários (como já abor-
dado no final da secção 2)34.

(4.2.) Na verificação das condições de elegibilidade para o RSI, entende-se por 
autonomia económica o indivíduo que não depende de alguém legalmente 
responsável pela sua pensão alimentar; que não vive numa instituição social 
pública ou privada sem fins lucrativos, financiada pelo Estado ou por outros 
organismos de direito público ou de direito privado, nem em centros de acolhi-
mento, estabelecimentos prisionais, ou orfanatos, detendo rendimentos acima 
de 70% do valor do RSI.

A condição de recursos é o conjunto de condições que o agregado familiar deve 
reunir para poder ter acesso às prestações anteriormente mencionadas. Assim, 
a decisão sobre o acesso às mesmas depende do rendimento do agregado fa-
miliar do requerente, conforme definido na LBSSS, quanto ao subsistema de 
solidariedade. O rendimento não pode ser superior a 80% do valor do IAS (ou 
seja, € 335,38), sujeito a uma ponderação, consoante os elementos que com-

34   A Lei nº 15/2011, de 3 de maio altera a redação da alínea h, do nº 1, do art. 3º.
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põem o agregado35. Estes critérios, usados para determinar o acesso ao subsídio 
social de desemprego e às prestações familiares são regulados por um Decreto 
comum já referido, o Decreto nº 70/2010, 16 de junho, com as alterações sub-
sequentes que lhe foram introduzidas. O RSI tem critérios próprios, de condição 
de recursos, já referidos atrás.

(4.3.) As entidades decisoras recebem orientações específicas em relação à ins-
crição de nacionais de países terceiros no sistema de segurança social nacional, 
a qual está dependente de terem residência legal e trabalho no país. Estas duas 
exigências contribuem, também, para o controlo da existência de autorizações 
de residência válidas ou de vistos de trabalho.

(4.4.) A legislação portuguesa, através da Lei nº 23/2007, de 4 de julho, alterada 
pela Lei nº 29/2012, de 9 de agosto, define os requisitos necessários à reno-
vação de autorização de residência, entre eles a posse de meios de subsistência. 
Atendendo a um contexto de crise económica, com efeitos inevitavelmente ex-
tensíveis aos cidadãos imigrantes estabelecidos em Portugal, houve a neces-
sidade de rever o documento legal que fixa os meios de subsistência que aqueles 
devem dispor para efeitos de renovação da autorização de residência. Assim, a 
Portaria nº 760/2009, de 16 de julho, que altera a Portaria nº 1563/2007, de 11 
de dezembro, admite o subsídio desemprego ou o RSI, em situações de desem-
prego involuntário, como comprovativos de meios de subsistência36. Perante 
a existência de uma destas prestações sociais é apreciado, casuisticamente, o 
pedido de renovação da autorização, sendo também considerada a estabilidade 
da permanência em território nacional, o agregado familiar e a pro-atividade na 
procura de emprego.

Relativamente ao reagrupamento familiar, a aferição dos meios de subsistência 
continua a reger-se pela Portaria nº 1563/2007, de 11 de dezembro, uma vez 
que impera salvaguardar a efetiva integração da família em Portugal e, em úl-
tima instância, não sobrecarregar o sistema de segurança social.

35   Cf. Escala de equivalência, p. 23, também aplicável no caso do subsídio social de desemprego e 
subsídios sociais parentais. Nas prestações familiares são levados em conta para a determinação do 
rendimento o nº de crianças e jovens do agregado familiar mais um.
36  Recorde-se que o direito ao RSI por parte de um nacional de um país terceiro depende de 
residência legal em Portugal nos últimos três anos, confirmada por uma autorização de residên-
cia válida. No caso de cidadãos ou nacionais de um Estado-membro da UE o período mínimo de 
residência é de um ano.
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De referir ainda que, atentos os critérios definidos na Portaria nº 760/2009, de 
16 de julho, o número de renovações dos últimos dois anos é elevado. Estima-se 
que a situação se mantenha nos próximos dois anos.

(4.5.) De uma forma geral, não estão disponíveis serviços de tradução, inter-
pretação ou outros apoios à comunicação entre as entidades decisoras e os 
requerentes das prestações, fornecidos pelo Instituto da Segurança Social. No 
entanto, em alguns casos, pode ser concedido apoio à compreensão e interpre-
tação da informação, de acordo com as capacidades e competências linguísticas 
daqueles que procedem ao atendimento.

No que respeita à saúde, para além das informações contidas no guia sobre os 
direitos à segurança social (MISSOC), existe um outro documento sobre o aces-
so dos imigrantes ao SNS, elaborado pelo Ministério da Saúde. Este documento, 
disponível para público em geral, está traduzido em várias línguas – Chinês, 
Francês, Inglês, Romeno e Russo – e pode ser consultado em http://www.dgs.
pt/informacao-em-outras-linguas.aspx. No mesmo sítio web podem ser encon-
tradas traduções de outros documentos, referentes à Gripe A, ao apoio social 
à maternidade e paternidade e à interrupção da gravidez por opção da mulher. 
De sublinhar, também, que o próprio sítio web da Direção-Geral de Saúde está 
disponível em língua inglesa, oferecendo um conjunto alargado de outras infor-
mações, como por exemplo o Plano Nacional de Saúde37. 

Por fim, relativamente a acordos bilaterais, formulários, pedidos e outros docu-
mentos de apoio, os mesmos são geralmente disponíveis em ambas as línguas 
nacionais e algumas vezes numa terceira língua, normalmente Inglês.
 

37   Cf. http://www.dgs.pt/directorate-general-of-health.aspx?v=b5ef3dfe-6f5f-4ce3-8e86-fabad-
33830bf

http://www.dgs.pt/informacao-em-outras-linguas.aspx
http://www.dgs.pt/informacao-em-outras-linguas.aspx
http://www.dgs.pt/directorate-general-of-health.aspx?v=b5ef3dfe-6f5f-4ce3-8e86-fabad33830bf
http://www.dgs.pt/directorate-general-of-health.aspx?v=b5ef3dfe-6f5f-4ce3-8e86-fabad33830bf
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5. Dimensão externa da Segurança Social

As relações internacionais em matéria de segurança social dependem forte-
mente dos acordos bilaterais ou multilaterais estabelecidos entre os Estados e 
algumas organizações. Dentro da UE, cada Estado-membro é livre de concluir 
os seus próprios acordos bilaterais. No entanto, a Comissão tem incentivado a 
uma maior cooperação entre Estados-membros no que respeita à coordenação 
da segurança social com países terceiros. 

Assim, esta secção tem como objetivo apresentar o processo de decisão política 
inerente à dimensão externa da segurança social, incluindo o âmbito e o fun-
cionamento dos acordos bilaterais entre Portugal e países terceiros.

(5.1.) Considerando, então, o caso nacional, é de referir que Portugal tem esta-
belecido um conjunto de acordos bilaterais com países terceiros, os quais co-
brem diversas prestações, conforme o quadro abaixo.

Quadro 5. 1 Acordos bilaterais de coordenação se segurança social entre Por-
tugal e países terceiros
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Andorra 11/03/1988 01/07/1991 x x x - - x x x

Argentina 20/05/1966 27/10/1967 x x x - x (g) x (a) x x

Austrália 03/09/2001 01/10/2002 x x x x (b) x (c) x (d) x x

Brasil 07/05/1991
09/08/2006

01/04/2005
01/05/2013 x x x - x (g) x x x

Canadá 15/12/1980 01/05/1981 x x x - - - x -

Ontário 03/08/1982 01/08/1984 - - - - - - - x

Quebeque 20/03/1981 01/07/1981 x x x - x x (e) x x



Rede Europeia das Migrações

36

Cabo Verde 10/04/2001 01/04/2005 x x x x (f) x (g) x x x

Chile 25/03/1999 01/11/2001 x x x - - x x -

Marrocos 14/11/1998 01/10/2000 x x x x (e) x (g) x x x

Moldávia 11/02/2009 01/12/2010 x x x x (f) - x (d) x x

Roménia (i) 01/08/2006 01/06/2009 x x x x x x x x

Tunísia 09/11/2006 24/04/2009 x x x x (e) x (g) x x x

Uruguai 29/05/1987 01/12/1987 x x x - - x x -

EUA 30/03/1988 01/08/1989 x x x - - - x -

Ucrânia 07/07/2009 01/03/2012 x x x x (h) x (a) x (d) x x

Venezuela 21/07/1989 01/01/1993 x x x - - - x x

(a) Não exportável
(b) Totalização apenas em relação a Portugal 
(c) Somente para os pensionistas
(d) Apenas prestações pecuniárias
(e) Apenas igualdade de tratamento
(f) Igualdade de tratamento e totalização
(g) Exportável
(h) Apenas totalização
(i) Apenas no que respeita a disposições mais favoráveis que as estabelecidas em regulamento da EU

Aquilo que se pode verificar através da análise do quadro 5.1. é que Portugal 
tem firmado acordos com alguns países, que vão desde a Europa, à América do 
Sul e do Norte, bem como a África e Oceânia. Recorde-se, neste sentido, o dis-
posto na Lei de Bases da Segurança Social, quanto à relação do sistema nacional 
com sistemas estrangeiros: 

O Estado promove a celebração de instrumentos de coordenação sobre segurança social com 
o objectivo de garantir a igualdade de tratamento aos beneficiários por ele abrangidos que 
exerçam actividade profissional ou residam no respectivo território relativamente aos direitos 
e obrigações (…)38

Importa igualmente assinalar que, e de acordo com informação publicada pela 
Segurança Social sobre a evolução da coordenação dos sistemas de segurança 
social:

Estão em curso procedimentos prévios à celebração de convenções com África do Sul, Argélia, 
Bermudas, Índia, Israel, Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Rússia. 

No que se refere à coordenação no âmbito dos sistemas dos países de língua portuguesa 
em África, está assinada uma Convenção e respetivo Acordo Administrativo com S. Tomé e 
Príncipe, aguardando-se a sua entrada em vigor. Foi já assinada uma Convenção com Angola 

38   Nº 1, do art. 25º, da Lei nº 4/2007, de 16 de janeiro.
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e encontra-se em fase de conclusão a celebração de uma convenção bilateral de Segurança 
Social com Moçambique. Foi já assinada uma convenção bilateral com a Guiné-Bissau, que 
será objeto de uma próxima renegociação dado que não chegou a entrar em vigor. (Segurança 
Social, 2012)

Esta evolução ao nível dos acordos bilaterais entre o Portugal e países terceiros 
vai também ao encontro do II Plano para a Integração dos Imigrantes, conside-
rando em particular a medida 34. Esta medida impôs o desenvolvimento de 
esforços para a concretização de convenções de segurança social com países 
como a Guiné-Bissau, a Índia e a Rússia39.

(5.2.i.) Assim, no âmbito daqueles acordos há a possibilidade de trabalhadores 
de países terceiros trabalharem em Portugal e continuarem abrangidos pelas 
regras de segurança social dos países de origem. Esta informação é visível na 
coluna “Trabalhadores destacados”, aos quais se soma:

“(…) os funcionários diplomáticos, trabalhadores ao serviço de agentes de serviços diplomáti-
cos ou consulares, pessoal de empresas de transportes ocupados noutro Estado, e pessoal 
que ocupa um emprego de Estado ou que pertença a um serviço administrativo oficial desta-
cado por conta desse Estado num outro.” (Peixoto et al, 2011: 65)

(5.2.ii.) Alguns acordos preveem a igualdade de tratamento no que respeita às 
prestações de desemprego, como os estabelecidos com Cabo Verde, Marrocos, 
Moldávia e Tunísia; e também no que concerne a prestações por doença, com 
efeito no Quebeque.

(5.2.iii.) Há também a possibilidade de exportação das prestações da segurança 
social portuguesa para outros países, dentro dos acordos estabelecidos entre 
Portugal e os Estados listados no quadro 5.1., à exceção de Ontário. 

(5.2.iv.) De uma forma geral, pode verificar-se a partir do quadro 5.1. que a 
grande maioria dos acordos bilaterais estabelecidos entre Portugal e outros 
países abrange os trabalhadores destacados, a exportação e a totalização de 
períodos contributivos, assim como as pensões de invalidez (matérias excluídas 
no caso de Ontário)40. 

39   O II Plano para a Integração de Imigrantes decorreu entre 2010 e 2013 (cf. Resolução do Con-
selho de Ministros nº 74/2010, de 17 de setembro). Atualmente, encontra-se em curso um conjunto 
de trabalhos no sentido de preparação de um novo Plano, com início em 2014.
40   A totalização de períodos contributivos consiste, aquando da atribuição de uma determinada 
prestação, na consideração de períodos contributivos verificados noutros regimes de proteção so-
cial, normalmente para efeitos de preenchimento do prazo de garantia.



Rede Europeia das Migrações

38

No que respeita às restantes prestações, nomeadamente por desemprego, fa-
miliares e por doença, observam-se um menor número de acordos e mais di-
versificados. Em concreto, no que concerne às prestações de desemprego, há 
acordos estabelecidos apenas com sete países, sendo que na maioria destes 
se estabelece a igualdade de tratamento, com ou sem totalização de períodos 
contributivos. Relativamente às prestações familiares, o número de acordos é 
ligeiramente superior e, dentro destes, as mesmas tendem a ser exportáveis. 

Em matéria de prestações por doença, o número de acordos firmados volta a 
aumentar e dizem respeito, sobretudo, a prestações pecuniárias.  
Em matéria de acidentes de trabalho, e de acordo com a informação disponível, 
existem também acordos com a maioria dos países em apreço. 

No que respeita à área da saúde, é de mencionar as convenções internacionais 
estabelecidas com Andorra, Brasil, Cabo Verde, Marrocos, Quebeque e Tunísia, 
que permitem aos nacionais destes países que exerçam atividade laboral em 
Portugal e que estejam inscritos no sistema de segurança social nacional (bem 
como aos respetivos membros da família), serem utentes do SNS (Caetano et al, 
2013). Neste sentido, estão em condições idênticas aos cidadãos portugueses e 
devem inscrever-se no centro de saúde da sua área de residência, mediante a 
apresentação do título de residência e atestado próprio emitido pelo país com o 
qual Portugal tenha celebrado a referida Convenção (idem). 

Existem também acordos de cooperação internacional no domínio da saúde 
específicos para os cidadãos dos países africanos de língua oficial portuguesa 
(PALOP), com intuito de assegurar serviços e cuidados médicos inexistentes ou 
de fraca capacidade nos países de origem. O acesso é feito mediante a apresen-
tação de um comprovativo de estatuto de evacuado, emitido pela Direção-Geral 
de Saúde portuguesa (ibidem). 

Os nacionais de países terceiros que estejam em Portugal ao abrigo de acordos 
de cooperação em matéria de ensino e formação profissional têm, também, di-
reito a assistência médica e medicamentosa. Para gozarem deste direito devem 
apresentar declaração emitida pelo seu país de origem, atestando o mesmo 
(Caetano et al, 2013).

Quanto aos cidadãos nacionais de países terceiros não abrangidos pelas referi-
das convenções e acordos, o acesso aos cuidados de saúde depende da situa-
ção em que se encontrem. Assim, aqueles que são titulares de autorização de 
residência devem apresentar este título, bem como o cartão de utente ou com-
provativo de inscrição no centro de saúde. Quanto àqueles que se encontrem 
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em situação irregular devem apresentar um atestado de residência emitido pela 
Junta de Freguesia; no caso de serem menores, é necessário que procedam 
a um registo junto do ACIDI e que, junto dos serviços de saúde, apresentem 
comprovativo do mesmo. Em relação aos cidadãos em situação de estada tem-
porária ou visita turística, o acesso ao SNS é feito, habitualmente, através da 
apresentação de um comprovativo de seguro de saúde válido (idem). 

Relativamente a cidadãos estrangeiros com estatuto de refugiado ou direito de 
asilo, o acesso aos cuidados de saúde é geralmente gratuito e depende da apre-
sentação do título comprovativo do estatuto, ou do comprovativo de pedido do 
mesmo (ibidem).

(5.3.) Presentemente não se dispõe de informação sobre situações em que os 
nacionais de países terceiros tenham invocado os seus direitos, com base nos 
acordos bilaterais de segurança social firmados entre Portugal e os seus países 
de origem.
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6. Estudos de caso

Com o intuito de melhor compreender o funcionamento e o acesso às diver-
sas prestações da segurança social são apresentados três casos. Na aborda-
gem a estes três casos é dada uma resposta que tenta cobrir diversos aspetos: 
prestações disponíveis, prestações aplicáveis a nacionais de países terceiros e 
condições de acesso.

Estudo de caso 1
 

De acordo com a situação apresentada, o Tho tem direito a prestações de de-
semprego, uma vez que parece cumprir com as condições de elegibilidade exi-
gidas: é trabalhador por conta de outrem, está numa situação de desemprego 
involuntário e descontou para a Segurança Social durante 360 dias nos 24 meses 
imediatamente anteriores à data em que ficou desempregado.

Quanto à Lien, tem direito a subsídio parental inicial exclusivo da mãe (até 30 
dias facultativos antes do parto e seis semanas obrigatórias após o parto), uma 
vez que cumpre o prazo de garantia – 6 meses de calendário, consecutivos ou 
não, com remuneração registada. O Tho também tem direito a subsídio paren-
tal inicial exclusivo do pai (quer aquando da licença dos 10 dias opcionais, quer 
aquando dos 10 dias obrigatórios). 

De acordo com a legislação laboral, a licença parental inicial é de 120 ou 150 
dias e pode ser gozada pela mãe ou pelo pai, com a exceção do período de 6 
semanas exclusivo da mãe. A licença pode ser prorrogada por 30 dias em caso 
de licença partilhada pela mãe e pelo pai. 

Tho e Lien são um casal de nacionalidade vietnamita, com 28 e 30 anos, que residem 
em Portugal há 10 anos. Eles são titulares de autorizações de residência de longa 
duração. O Tho trabalha numa fábrica de carros há 8 anos e tem cumprido com a sua 
obrigação contributiva ao longo deste tempo. A Lien trabalha como chef no restau-
rante de um grande hotel e tem pago as suas contribuições obrigatórias nos últimos 
2 anos. Tho e Lien aguardam o nascimento do seu primeiro filho dentro de seis sema-
nas. Na semana passada a fábrica onde o Tho trabalha anunciou que o iriam dispen-
sar. Perante esta perda de rendimento do Tho e numa altura em que Lien vai ficar sem 
trabalho, após o nascimento do seu filho, o Tho decidiu candidatar-se a subsídios de 
desemprego, enquanto a Lien requer apoio no âmbito da maternidade.
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Estudo de caso 2
 

Neste segundo caso, assumindo que a Jasmine tem uma família monoparental e 
rendimentos que se enquadram num dos três primeiros escalões de rendimen-
tos apresentados no quadro 2.1. (necessários para o acesso a prestações de pro-
teção familiar), o seu filho residente em Portugal pode beneficiar do abono de 
família para crianças e jovens. O montante deste abono de família é bonificado 
em 20%, dado que se trata de uma família monoparental (tal como sucede com 
os cidadãos nacionais, em condições idênticas).

Tendo em conta que houve uma diminuição no rendimento do agregado famili-
ar, a Jasmine pode enquadrar-se num novo escalão de rendimentos. Decorrente 
desta atualização, o montante do abono pode vir a ser superior.

Quanto à possibilidade de requerer recursos mínimos, nomeadamente o RSI, 
o mesmo não se aplica à Jasmine, uma vez que ela não cumpre o requisito de 
residência necessário para nacionais de países terceiros que não têm um acordo 
de livre circulação de pessoas na UE (3 anos de residência legal em Portugal).

Jasmine é uma mãe solteira, de 29 anos, de nacionalidade filipina, que está em Portu-
gal há 2 anos e meio. Ela tem um filho de 2 anos (também de nacionalidade filipina) 
que vive com ela e outra filha com 5 anos que vive com a mãe de Jasmine nas Filipi-
nas. A Jasmine é titular de uma autorização de residência temporária para exercício 
de atividade profissional subordinada, a qual já foi renovada uma vez e trabalha como 
enfermeira num centro de dia há 2 anos e meio. Ela envia uma pequena quantidade 
de dinheiro todos os meses para as Filipinas para ajudar a sustentar a filha. No mês 
passado a sua entidade patronal anunciou cortes significativos nos salários do pes-
soal, face a reduções orçamentárias. Mediante esta diminuição no rendimento Jas-
mine foi forçada a mudar-se para uma pensão, pois já não consegue arrendar uma 
casa, e a reduzir pela metade a quantidade de dinheiro que enviava mensalmente 
para sua família nas Filipinas. Dado este cenário, a Jasmine decidiu candidatar-se a 
prestações familiares e de recursos mínimos.
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Estudo de caso 3

Mediante a informação disponibilizada, e atendendo ao facto de que Senghor 
sofreu um acidente de trabalho, ele está ao abrigo do regime de proteção em 
caso de acidentes de trabalho e doenças profissionais (a proteção em caso de 
acidente de trabalho é transferida pela empresa onde trabalha para uma deter-
minada companhia de seguros privada). Por isso, pode ser-lhe atribuída:

i)   Uma indemnização por incapacidade temporária – absoluta ou parcial; ou

ii)  Uma pensão por incapacidade permanente – absoluta para todo e qualquer 
trabalho, ou absoluta para o exercício do trabalho habitual, ou parcial.

Vale a pena notar que o esquema de proteção em caso de acidentes de trabalho 
e doenças profissionais também oferece uma série de outros benefícios em di-
nheiro e em espécie a que Senghor também pode ter direito.

De acordo com o sistema nacional, a mãe só poderia eventualmente beneficiar 
de um apoio no âmbito do subsistema de ação social.

Senghor é um trabalhador altamente qualificado, vindo do Senegal. Ele chegou a 
Portugal há seis anos e é titular de uma autorização de residência temporária conse-
guida através da empresa de IT (tecnologia e informação) que o empregou. Senghor 
é solteiro e não tem filhos, mas recentemente, com base no reagrupamento familiar, 
trouxe a sua mãe, já idosa, para viver consigo. Com 80 anos, a mãe de Senghor é to-
talmente dependente dos rendimentos do filho. Na semana passada, Senghor sofreu 
um acidente de trabalho que o deixou incapaz de realizar o trabalho para o qual ele 
foi contratado por um período de 3 anos. Ele decidiu candidatar-se a prestações por 
invalidez, por doença e a prestações familiares.
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7. Estatísticas sobre os pagamentos da Segurança Social a imigrantes

A última secção deste estudo pretende dar a conhecer o acesso dos migrantes à 
segurança social em Portugal, através de alguns dados estatísticos41. Assim sen-
do, esta é uma secção de caráter quantitativo, que revela o comportamento de 
alguns indicadores entre 2007 e 2012. Apresenta-se a evolução do número de 
nacionais de países terceiros empregados, desempregados e inativos, o número 
de beneficiários ativos (os que estão a contribuir para o sistema) e o número de 
beneficiários com contribuições relativas ao desemprego.

Quadro 7. 1 População com nacionalidade estrangeira empregada, desempre-
gada e inativa (em milhares), de 2007 a 2012

An
go

la

Br
as

il

Ca
bo

 
Ve

rd
e

Fr
an

ça

Ro
m

én
ia

Sã
o 

To
m

é 
e 

Pr
ín

ci
pe

U
cr

ân
ia

O
ut

ro
s

To
ta

l

Em
pr

ga
da

2007 22,9 57,5 30,8 6,3 11,1 9,3 12,5 44,6 195,0
2008 21,1 76,1 32,3 9,9 12,1 9,4 18,7 45,5 225,1
2009 21,9 71,6 23,9 7,0 8,6 5,5 19,2 50,6 208,3
2010 21,8 68,9 19,1 5,4 10,6 4,5 18,4 48,5 197,2
2011 14,4 53,5 14,0 5,5 10,0 - 13,7 44,1 155,2
2012 9,4 37,4 10,3 5,7 10,6 - 11,4 37,2 122,0

De
se

m
pr

eg
ad

a 2007 4,7 5,5 5,2 - - - - 11,3 26,7
2008 - 5,3 6,4 - - - - 15,7 27,4
2009 4,8 11,9 6,8 - - - - 17,2 40,7
2010 - 17,5 6,9 - - - - 21,2 45,6
2011 6,0 12,0 8,2 - - - - 17,4 43,6
2012 5,2 10,9 6,5 - - - 5,2 16,3 44,1

In
ati

va

2007 18,1 19,0 17,4 - 5,3 7,0 4,5 40,5 111,8
2008 11,4 27,8 19,8 - 5,0 - 9,0 45,6 118,6
2009 12,3 28,5 19,4 4,7 - 6,3 8,9 43,4 123,5
2010 11,2 35,1 15,4 - - - 7,2 45,4 114,3
2011 9,7 26,4 13,0 - 4,4 - 5,9 36,2 95,6
2012 5,9 23,1 10,9 - 4,5 - 5,9 37,2 87,5

Fonte: INE, Estatísticas do Emprego, Série 2011

Notas do INE: A informação divulgada encontra-se dentro dos limiares de difusão em vigor no INE para o Inquérito 
ao Emprego (IE). As estimativas disponibilizadas com base no IE devem ser objeto de análise cuidada quando se 
tratar de variáveis de baixa expressão quantitativa.

41   Neste sentido, parece-nos importante recordar o recente estudo de Peixoto et al (2011), o qual 
apresenta dados estatísticos pertinentes e complementares à compreensão da temática em análise.
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Quadro 7. 2 Número de beneficiários ativos da Segurança Social, por naciona-
lidades, de 2007 a 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Europa 44.720 45.203 42.454 42.171 40.792 37.910

Albânia 16 17 15 17 14 17

Andorra 5 5 6 9 6 5

Arménia 30 30 36 36 34 34

Bielorrússia 796 768 702 659 627 574

Bósnia e Herzegovina 12 12 15 19 22 21

Cazaquistão 418 448 450 443 434 395

Croácia 32 31 40 36 43 41

Faroe (Dinamarca) 7 5 6 7 8 7

Geórgia 647 730 680 691 677 609

Islândia 10 8 12 13 11 9

Jugoslávia 81 74 60 57 50 42

Moldávia 5.665 6.573 6.497 6.469 6.184 5.592

Noruega 156 153 149 151 142 144

Rússia 2.611 2.677 2.546 2.534 2.501 2.329

Sérvia e Montenegro 13 12 8 6 5 5

Suíça 295 290 279 279 267 271

Ucrânia 33.914 33.359 30.942 30.733 29.756 27.808

Outros 12 11 11 12 11 7

PALOP 38.896 43.256 43.903 46.282 46.411 43.901

Angola 13.038 13.146 12.342 11.914 11.082 9.779

Cabo Verde 14.058 16.198 17.086 18.605 19.228 18.891

Guiné-Bissau 7.166 8.600 8.794 9.487 9.573 8.762

Moçambique 1.731 1.839 1.849 1.920 1.880 1.813

São Tomé e Príncipe 2.903 3.473 3.832 4.356 4.648 4.656
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Outros países africanos 5.132 5.914 5.558 5.304 4.895 4.317

Africa do Sul 217 222 238 227 239 233

Argélia 101 123 107 109 113 116

Benin 11 13 10 12 13 9

Botswana 14 23 22 19 17 16

Burundi 58 58 54 52 48 47

Camarões 36 42 45 38 49 52

Congo 88 98 91 89 87 77

Congo (República Democrática) 104 108 102 104 92 85

Costa do Marfim 43 49 52 54 54 54

Egipto 391 269 224 181 140 133

Etiópia 6 6 11 13 13 14

Gâmbia 107 128 97 117 113 79

Gana 94 124 92 93 91 71

Guiné 863 1.093 1.081 1.136 1.083 902

Guiné Equatorial 8 7 7 10 9 10

Libéria 22 19 16 11 10 7

Malawi 10 9 8 11 10 8

Mali 44 52 48 49 46 46

Marrocos 840 1.084 938 941 913 854

Mauritânia 19 25 24 29 25 19

Nigéria 271 355 292 287 267 221

Quénia 17 22 15 16 16 18

Ruanda 10 11 13 18 12 10

Senegal 1.567 1.767 1.764 1.473 1.213 1.016

Serra Leoa 28 30 27 27 24 24

Suazilândia 8 7 6 8 8 5

Tanzânia 17 17 16 15 16 16
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Togo 16 17 19 16 15 14

Tunísia 44 46 49 50 53 62

Uganda 12 17 14 15 13 11

Zâmbia 7 8 8 9 8 9

Zimbabwe 25 25 30 30 30 29

Outros 34 40 38 45 55 50

Ásia 13.965 16.064 17.375 19.576 22.683 22.855

Afeganistão 37 38 36 35 33 35

Bangladesh 464 632 679 932 1.603 1.633

China 6.345 7.864 8.640 9.525 10.174 10.048

Coreia (República da) 19 26 23 22 30 28

Filipinas 276 331 345 385 405 420

Hong Kong 16 16 16 15 16 16

Índia 3.014 3.192 3.280 3.543 4.158 4.075

Indonésia 15 39 49 60 67 84

Irão 33 40 62 83 115 132

Iraque 12 17 18 20 20 17

Israel 32 39 43 53 46 43

Japão 110 123 139 136 126 128

Líbano 25 24 20 24 25 29

Malásia 9 9 7 10 12 10

Mongólia 8 8 9 9 10 14

Nepal 454 529 645 1.013 1.719 2.080

Paquistão 1.624 1.338 1.228 1.288 1.533 1.517

Quirguistão 27 23 21 25 23 23

Singapura 7 7 8 9 9 11

Síria 5 8 7 7 5 7

Sri Lanka 5 12 12 17 19 24

Tailândia 79 220 848 741 911 880

Taiwan 593 586 579 572 554 526
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Timor-leste 28 26 28 30 31 30

Turquia 52 73 90 104 107 101

Uzbequistão 625 770 799 778 794 726

Vietname 7 10 43 71 62 140

Outros 44 64 65 69 76 78

América 70.105 96.592 97.663 94.921 85.865 70.677

Argentina 226 249 267 270 278 266

Bolívia 66 62 62 63 68 62

Brasil 66.877 93.082 94.004 91.080 81.855 66.791

Canadá 331 337 359 384 376 325

Chile 72 82 97 103 111 101

Colômbia 177 194 209 211 333 341

Costa Rica 8 11 11 10 21 24

Cuba 271 315 343 384 399 398

Equador 155 156 149 150 151 138

EUA 552 595 602 654 640 617

Guatemala 15 17 20 19 22 21

Guiana 10 9 10 8 6 6

Honduras 5 8 11 15 14 16

México 66 92 92 102 121 129

Nicarágua 7 10 10 13 9

Panamá 15 13 17 16 14 13

Paraguai 41 50 61 64 62 55

Peru 85 91 103 107 111 109

República Dominicana 16 18 21 28 36 37

Uruguai 56 75 92 82 80 79

Venezuela 1.003 1.067 1.055 1.104 1.097 1.080

Outros 58 62 68 57 57 60
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Oceânia 107 108 105 117 115 118

Austrália 79 79 76 80 77 82

Nova Zelândia 12 13 14 16 18 17

Outros 16 16 15 21 20 19

Total 172.925 207.137 207.058 208.371 200.761 179.778

Fonte: MSESS – Departamento de Análise e Gestão de Informação, “Estatísticas da Segurança Social”.

Nota: Dados de 11 de outubro de 2013, sujeitos a atualizações. 

Quadro 7. 3 Número de beneficiários da Segurança Social com entrada de 
equivalências a remuneração por desemprego, por nacionalidades, de 2007 
a 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Europa 4.865 5.087 6.894 8.009 7.897 8.650

Bielorrússia 82 88 113 109 108 106

Cazaquistão 45 54 73 82 83 82

Geórgia 79 99 148 188 197 197

Moldávia 367 439 800 1.011 1.009 1.186

Noruega 10 10 10 12 6 5

Rússia 396 359 461 521 455 468

Suíça 17 9 12 20 19 21

Ucrânia 3.853 4.017 5.263 6.046 5.994 6.555

Outros 16 12 14 20 26 30

PALOP 3.635 4.291 6.395 7.996 8.188 8.930

Angola 1.597 1.825 2.438 2.775 2.473 2.375

Cabo Verde 1.131 1.332 1.985 2.568 2.817 3.193

Guiné-Bissau 482 602 1.198 1.686 1.887 2.177

Moçambique 153 168 215 245 248 276

São Tomé e Príncipe 272 364 559 722 763 909
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Outros países africanos 185 257 469 688 760 843

África do Sul 13 12 17 15 11 11

Argélia 6 11 20 19 23 23

Congo 13 12 17 20 23 22

Congo (República Democrática) 16 22 26 29 26 22

Guiné 13 39 115 185 203 214

Marrocos 48 65 96 145 157 180

Nigéria 9 14 20 20 23

Senegal 31 37 80 138 170 217

Outros 45 50 84 117 127 131

Ásia 150 187 406 638 805 974

Bangladesh 7 8 14 25 34 36

China 14 16 14 18 16 28

Filipinas 6 7 15 14 9 18

Índia 40 36 172 261 354 434

Nepal 16 36 55 83

Paquistão 30 37 59 116 162 165

Uzbequistão 31 51 79 122 143 160

Outros 22 32 37 46 32 50

América 4.997 6.446 10.997 14.214 13.448 13.408

Argentina 14 13 15 20 22 21

Brasil 4.753 6.223 10.699 13.839 13.086 12.980

Canadá 21 22 25 27 33 38

Chile 5 5 5 8 10 9

Colômbia 19 13 25 25 25 28

Cuba 19 17 44 66 59 63

Equador 6 13 11 11 10 14

EUA 26 25 30 39 40 43
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Peru 8 5 8 10 14 11

Venezuela 100 82 103 135 113 146

Outros 26 28 32 34 36 55

Oceânia 4 6 6 8 8 11

Total 13.836 16.274 25.167 31.553 31.106 32.816

Fonte: MSESS – Departamento de Análise e Gestão de Informação “Estatísticas da Segurança Social”

Nota: Dados de 11 de outubro 2013, sujeitos a atualizações

Quadro 7. 4 Número de beneficiários com processamento de prestações de 
desemprego, por nacionalidades, de 2007 a 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Europa 4.772 4.958 6.767 7.626 7.372 8.421

Bielorrússia 84 81 110 105 98 104

Cazaquistão 45 54 72 81 79 77

Geórgia 78 93 147 172 181 192

Moldávia 347 430 764 939 918 1.137

Noruega 12 11 9 15 7 5

Rússia 381 345 450 490 424 455

Suíça 20 14 14 23 20 18

Ucrânia 3.790 3.916 5.187 5.780 5.620 6.403

Outros 15 14 14 21 25 30

PALOP 3.560 4.159 6.268 7.507 7.484 8.649

Angola 1.579 1.780 2.396 2.664 2.300 2.334

Cabo Verde 1.102 1.295 1.955 2.402 2.569 3.065

Guiné-Bissau 474 567 1.161 1.532 1.690 2.107

Moçambique 143 169 212 234 230 269

São Tomé e Príncipe 262 348 544 675 695 874
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Outros países africanos 184 252 451 625 695 825

África do Sul 13 11 16 15 12 9

Argélia 6 11 20 19 22 22

Congo 13 13 17 18 22 21

Congo (República Democrática) 15 22 27 30 24 22

Costa do Marfim 9 14 17

Guiné 14 38 108 156 176 209

Marrocos 48 62 92 138 147 171

Nigéria 9 14 21 19 23

Senegal 30 37 76 127 149 218

Outros 45 49 81 92 110 113

Ásia 150 176 390 582 698 931

Bangladesh 7 7 13 23 26 34

China 14 14 13 17 14 26

Índia 40 34 167 233 302 410

Nepal 14 31 40 78

Paquistão 30 35 58 107 145 162

Uzbequistão 31 49 74 109 133 158

Outros 28 37 51 62 38 63

América 4.895 6.153 10.705 13.366 12.523 13.068

Argentina 15 11 14 18 20 20

Brasil 4.653 5.939 10.412 13.012 12.188 12.656

Canadá 21 21 24 24 28 35

Colômbia 17 13 26 25 22 25

Cuba 18 17 41 58 54 61

Equador 6 12 11 10 10 14

EUA 27 25 33 39 40 44

Venezuela 100 77 101 128 107 144
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Outros 38 38 43 52 54 69

Oceânia 3 6 6 9 8 10

Total 13.564 15.704 24.587 29.715 28.780 31.904

Fonte: MSESS – Departamento de Análise e Gestão de Informação, “Estatísticas da Segurança Social”

Nota: Dados de 18 de outubro de 2013, sujeitos a atualizações
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8. Principais conclusões

A breve apresentação e análise do sistema de segurança social português per-
mitiu compreender vários aspetos importantes, sobretudo quando ponderado 
o acesso dos nacionais de países terceiros ao mesmo.  

Em primeiro lugar, verificou-se que os cidadãos nacionais de países terceiros 
têm um tratamento igualitário aos cidadãos portugueses, sobretudo no que se 
refere ao sistema previdencial (embora possam existir algumas normas menos 
favoráveis em algumas prestações do subsistema de solidariedade, como a pen-
são social ou o RSI). Recorde-se que a própria LBSSS estabelece que todos têm 
direito à Segurança Social, assim como acesso à proteção social, independente-
mente da nacionalidade. 

Assim, revejamos algumas características do sistema de proteção social de ci-
dadania (não contributivo), através dos seus três subsistemas. Um, o subsiste-
ma de ação social, que não distingue os seus beneficiários em função da nacio-
nalidade, mas sim em função da condição socioeconómica, etária ou aquando 
de deficiência; outro, o subsistema de solidariedade, que abrange cidadãos na-
cionais e não nacionais e que apenas exige a residência legal no país, por vezes 
por períodos de tempo mínimos; e o último, o sistema de proteção familiar, 
que abrange a generalidade das pessoas e que exige, à semelhança do anterior, 
residência legal por períodos mínimos.

Recordando também alguns aspetos que demarcam o sistema previdencial, o 
mesmo caracteriza-se por abranger pessoas que exercem uma atividade profis-
sional e que, obrigatoriamente, estão inscritas e contribuem para o sistema. O 
acesso às prestações afetas a este sistema depende, portanto, daquelas con-
tribuições e de as mesmas decorrerem por períodos de tempo mínimos. Nova-
mente, a questão da nacionalidade não é ponderada no acesso às prestações 
que decorrem deste sistema, mas sim a existência de uma carreira contributiva 
mínima. 

O último sistema, o complementar, quer no regime público de capitalização, 
quer nos restantes regimes complementares de iniciativa coletiva ou individual, 
é de adesão voluntária e, por isso, também não depende da nacionalidade dos 
seus contribuintes. Decorre deste facto o acesso a benefícios e a prestações de 
acordo com cada regime e suas disposições. 

A nacionalidade pode condicionar o acesso ou a manutenção das prestações 
aquando do retorno aos países de origem. Nestes casos, importa averiguar a 
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existência de acordos e convenções internacionais estabelecidos entre Portugal 
e países terceiros em matéria de Segurança Social e saúde, uma vez que os mes-
mos determinam as regras para eventual exportação de prestações. No caso 
português, há acordos estabelecidos com quinze países: Andorra, Argentina, 
Austrália, Brasil, Canadá (Ontário e Quebeque), Cabo Verde, Chile, Marrocos, 
Moldávia, Roménia, Tunísia, Uruguai, EUA, Ucrânia e Venezuela. É esperado que 
se realizem também convenções com África do Sul, Argélia, Bermudas, Índia, 
Israel, Japão Coreia do Sul, Filipinas e Rússia. Dentro dos PALOP, brevemente 
entrará em vigor o acordo estabelecido com S. Tomé e Príncipe, já existe uma 
convenção com Angola e futuramente também com Moçambique, sendo que se 
aguarda renegociação da convenção assinada com Guiné-Bissau.

No seguimento da ideia de tratamento igualitário entre portugueses e migran-
tes no domínio da Segurança Social, verificou-se que, para além dos diversos 
cuidados de saúde disponíveis no SNS, estão também ao acesso dos migrantes 
um largo conjunto de apoios sociais e prestações que abrangem diversas even-
tualidades. De entre as mesmas, encontram-se as de doença, de maternidade, 
paternidade e adoção, de invalidez, de velhice, de sobrevivência, de desempre-
go, de acidentes de trabalho e doenças profissionais, de encargos familiares e 
de rendimentos mínimos garantidos. Dada a participação de Portugal no sis-
tema MISSOC, os apoios e as prestações em concreto, decorrentes de cada das 
eventualidades, e as suas regras de acesso, encontram-se também sistemati-
zados, quer nos quadros comparativos MISSOC, quer num documento único, 
disponíveis online. Este documento, ou guia sobre os direitos à segurança social, 
facilita a comparabilidade dos direitos de Segurança Social entre os vários Esta-
dos-membro da UE (aos quais acresce a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a 
Suíça) e, no que respeita aos migrantes, pode contribuir para um conhecimento 
geral sobre a proteção social em Portugal.   

Compreendeu-se, igualmente, que embora não haja uma relação direta entre as 
políticas de Segurança Social e as políticas de imigração, há uma inter-relação na 
elaboração das mesmas. Esta inter-relação ocorre devido à ação e ao contributo 
de diversos ministérios e organismos públicos, dos quais se pode destacar o 
MSESS, o SEF, o Ministério da Saúde, entre outros. 

Serão, certamente, estes esforços advindos das políticas públicas, combinados 
com a ação de instituições sociais privadas, de associações e de outros agen-
tes, que colocam Portugal numa posição de destaque, isto é, como um dos paí-
ses com melhores práticas de acolhimento e integração de imigrantes a nível 
mundial. É de mencionar, neste sentido, o destaque de Portugal no Relatório 
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de Desenvolvimento Humano de 2009, por apresentar um elevado Índice de 
Políticas de Integração de Migrantes (MIPEX) e por oferecer cuidados de saúde 
acessíveis a todos os migrantes (ONU, 2009)42. A posição de Portugal no MIPEX é 
novamente distinguida em 2011, assumindo a 2ª posição num total de 31 países 
(MIPEX, 2011). A estratégia nacional é também destacada no relatório da Uni-
versal Periodic Review apresentado no início de 2012, dada a implementação 
de um número recorde de recomendações na área da discriminação racial, dos 
direitos das minorias (sobretudo dos ciganos) e dos direitos das mulheres (espe-
cialmente em questões de violência doméstica) (UPR Info, 2012). De mencionar, 
igualmente, os elogios no relatório final de 2010 da Organização Internacional 
para as Migrações, o qual refere: “The immigrant integration policies adopted in 
Portugal provide a good example of coordinated and coherent intervention by 
different stakeholders” (OIM, 2010: 57). 

A atual conjuntura nacional e internacional coloca, por um lado, alguns entraves 
à expansão do sistema de segurança social e, por outro lado, alguns desafios à 
sua manutenção. De facto, e como abordado anteriormente, a vivência de um 
período de crise económica, a necessária sujeição a um programa de ajusta-
mento e a necessidade de redução da despesa pública, implicou uma revisão 
dos critérios de elegibilidade para acesso a algumas prestações sociais. Estas al-
terações consistem, por exemplo, na redução do número de escalões de rendi-
mento para acesso às prestações por encargos familiares e na diminuição dos 
valores afetos aos mesmos. Considerando a inevitável redução do número de 
beneficiários de certas prestações sociais, estima-se que piorem as condições 
de vida de muitos daqueles que ficaram, assim, fora do sistema. De notar que 
este tipo de alterações se aplica tanto a cidadãos portugueses, como a migran-
tes, o que poderá conduzir o país, novamente, a um maior fluxo emigratório, 
combinado com alguma retração no sentido imigratório.  

Por fim, compreende-se que é também importante refletir sobre as questões 
da manutenção e do futuro do sistema da segurança social, bem como o contri-
buto dos migrantes para o mesmo. Esta reflexão deve ter em conta não apenas 
aspetos económicos e políticos, mas também socias e culturais. Entende-se que 
deve ser auxiliada por estudos como o desenvolvido pela equipa coordenada 
pelo Prof. João Peixoto – Imigrantes e a Segurança Social em Portugal, e supor-
tada por dados estatísticos pertinentes, perspetivando um sistema justo, sus-
tentável e transparente. 

42  O MIPEX mede as políticas que promovem a integração dos migrantes em seis itens, nomea-
damente, residência de longo-prazo, união da família, cidadania, participação política, medidas de 
anti-discriminação e acesso ao mercado de trabalho (ONU, 2009).
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