
Faça do iol a sua homepage 
Adicione o iol aos seus favoritos 
PortugalDiário Últimas Notícias  
Universo IOL  
Fechar  

 
Web  
Imagens  
Videos  
iol.pt  
Classificados  

 

Links para serviços IOL 
Correio  
Autopromoção  
Horóscopo  
Tempo  
Trânsito  
Messenger  
Webpen  
Vídeos  

 
Previsões para Lisboa | Próximos 5 dias »

 
Europa | Mundo 

Hoje | Actual: 25º

 
Min: 17º 
Max: 26º 

Sabado 

 
Min: 17º 
Max: 27º

Domingo

Min: 18º
Max: 29º

Outras cidades

Última Hora  Sociedade  Política  Economia  Internacional  Ambiente  Tecnologia  Música  Cinema  Desporto  
Fotos  Vídeos  Moda&Social  Esta é boca  Acredite se quiser  

 
SOCIEDADE O que são tags?

acidente empresas espanha europa futebol gripe_a porto portugal

d i i d d i
33 artigos de Sociedade seguinte 

05-03-2008 - 23:08h

«Povos devem preparar-se para trabalhar mais tempo» 
Investigador diz que a «sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas continua em risco» 

Redacção

Vota Resultado votos 2

O antigo secretário de Estado Fernando Ribeiro 
Mendes defendeu esta quarta-feira, em Coimbra, 
que «os povos deverão preparar-se para estar mais 
tempo no mercado de trabalho», noticia a agência 
Lusa. 

Fernando Ribeiro Mendes fez este comentário ao 
intervir, no Centro de Estudos Sociais (CES) da 
Universidade de Coimbra, na apresentação da 
versão portuguesa do «World Economic and Social 
Survey 2007», intitulada «O Desenvolvimento 
Sustentável num Mundo em Envelhecimento».  

«Pensões, saúde e cuidados de longa duração 
poderão crescer mais quatro pontos percentuais do 
Produto Interno Bruto (PIB) até 2050», alertou.  
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BE quer aumento intercalar de salários e pensões  
Pensões vão ser pagas na primeira oportunidade  

O investigador do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade 
Técnica de Lisboa disse que existe, no futuro, «risco de inadequação das pensões, o 
que pode gerar uma pressão inesperada em prol de aumentos das pensões ou de uma 
procura mais elevada de outras prestações».  

«A sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas continua em risco», sublinhou.  

Tem vindo a aumentar, segundo o antigo secretário de Estado da Segurança Social, o 
número de países que tendem a «transferir o risco financeiro da longevidade» crescente 
para os pensionistas.  

«Nós estamos a 'campeonar' isso», disse, salientando que Portugal, em segundo lugar 
após a Polónia, é um dos estados da União Europeia que mais aposta na amortização 
daquele risco ao longo da vida.  

Esta medida consiste em «descontar nas reformas até ao fim da vida», explicou, 
frisando que, em Portugal, a sua recente entrada em vigor «passou quase despercebida 
na opinião pública».  

«Curiosamente, a transferência desse risco para os reformados é mais 'vendável' do 
que subir a idade de reforma abruptamente», adiantou. 

LEIA SOBRE ESTE TEMA: 

BE quer aumento intercalar de salários e pensões 
Ministro das Finanças recusa seguir «políticas irresponsáveis»  

PCP: reformados estão a «perder dinheiro» 
«Os que ganham menos recebem pouco mais do que a taxa de inflação e os que recebem 
mais serão aumentados abaixo dessa taxa», explicou Jerónimo de Sousa  

 

TIGADOR QUANTOS ANOS TRABALHARÁ ? OLHEM O EXEMPLO DO POLITICO MARQUES MENDES. | 2008-
03-06 / 16:56 |  Por: frb 

  
Marques Mendes - Novo Pensionista ! E quantos anos trabalhou ??? eE que idade tinha 
quando lhe foi dada a reforma pela Caixa Geral de Aposentações ??? Afinal chegamos à 
conclusão que a Cx.G.ASposentações é só para os padrinhos e afilhados. E o Governo (Engº 
Socrates) que diz a isto ??? 
 
Aos 50 anos de idade e com 20 anos de descontos como Deputado, Marques Mendes acaba 
de requerer a Pensão a que tem direito, no valor mensal 
vitalício de 2.905 euros mensais.  
Contudo, um trabalhador normal tem de trabalhar até aos 65 anos e ter uma carreira 
contributiva completa durante 40 anos para obter uma 
reforma de 80% da remuneração média da sua carreira contributiva.  
Até quando vamos suportar toda esta cáfila de parasitas , que desavergonhadamente espoliam 
e esgotam o sustentáculo da nação, que é 
a classe média...  
  
" Um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro de 
carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de misérias, sem uma 
rebelião, um mostrar de dentes, a energia dum coice, pois que nem já com as orelhas é capaz 
de sacudir as moscas..." 
 
Guerra Junqueiro escrito em 1886 
 
3e tal anos após o 25 de Abril e dois séculos após Guerra Junqueiro o país nada evoluiu. Está 
igualzinho !!! 

NÃO É TRABALHAR OU VIVER MAIS TEMPO | 2008-03-06 / 00:27 |  Por: Ruben 

. 
A FASE ECONOMICO-EUGENICA, no TEMPO PASSADO, apostou num filho por casal e 
noutras limitações da natalidade (aborto, pilula etc);  
. 
os Cidadãos financiavam os Governos, o Colectivo, com um cabaz de Contribuições em 
cascata(IRS, IRC, IVA, Segurança Social, IP etc); 
. 
os Governos gastavam esse dinheiro dos Cidadãos, Tesouro Nacional, em rubricas (lista) 
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inflexiveis de gastos publicos (emprego publico, obras publicas, instalações e veiculos do 
Estado, subsidios estatais etc etc)sendo que a Segurança Social financiada por mais permitia 
universalmente Reformas e Pensões a menos bem como leques de Pensões com minimo mas 
sem maximo controlado. 
. 
Dessa politica Economico-Eugénica no Passado certa resultou o Presente errado que 
transitóriamente pensaram ser resoluvel pela Emigração. 
. 
Os TRADICIONALISTAS parados no Tempo defendem a Doutrina expressa na noticia, mais do 
mesmo mas doutra forma: não mexer nas rubricas (lista) inflexiveis de gastos publicos optando 
por não cumprir o Contrato Social Estado/Cidadão "os Cidadãos trabalhem mais tempo"; 
. 
"gato escondido com rabo de fora": SOBRE-EMPREGO a montante (os mais velhos), 
SUBEMPREGO e DESEMPREGO a juzante (os jovens). Isto é, tapam dum lado e destapam do 
outro, não gastam num lado para gastarem no outro. E tem de ser assim para se defenderem 
da revolta social que altere o Tradicionalismo. Convite ao trabalho dum lado, convite ao ócio e 
maus costumes do outro. A mesma gestão dos dinheiros publicos, insustentavel e sem futuro; 
remendos. 
. 
os PROGRESSISTAS, no TEMPO PRESENTE e FUTURO, defendem: é imperativo anular 
várias rubricas (lista) antigamente inflexiveis de gastos publicos optando por os Governos, 
pessoas de bem, cumprirem o Contrato Social Estado/Cidadão, primeiro as Pessoas depois as 
Coisas nos gastos dos dinheiros nacionais dos Cidadãos, Tesouro Nacional. Outra gestão 
governamental dos dinheiros publicos, sustentavel, lógica e rentável economica e socialmente. 
. 
Tradicionalistas e Progressistas são transversais da Esquerda á Direita porque se trata apenas 
do fracturante e incontornavel: o que é o Estado Social hoje na Europa ? Como se adapta, sem 
acabar, á Globalização ? O Novo e o Velho corcunda de vicios publicos.  

MAIS NOTÍCIAS: 

» Acidente em França: dois portugueses recebem alta  
» Santa Maria garante: «Não houve negligência médica»  
» Infarmed: «É frequente encontrarem-se não conformidades»  
» Sexagenário apanhado e devolvido à prisão  
» PSP quer expulsar 39 agentes por crimes  
» Gripe A: doentes do S. João «correm risco de vida»  
» Quarteira: apanhado com 750 doses de haxixe  
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