
SEGURANÇA SOCIAL VERSUS DEMOCRACIA POLÍTICA,
SOCIAL E PARTICIPATIVA*

SOFIA DAVID

A Autora parte de uma análise jurídico-constitucional da evolução histórica dos diversos
regimes de segurança social que foram sendo adoptados, em paralelo com uma abordagem rela-
tivamente aos entendimentos doutrinários que faseadamente foram sendo preconizados.

Encarando a concretização do direito à segurança social como uma imposição da democracia
económica e social, e também como garante da democracia poítica, a obrigação da instituição de
um sistema de segurança social é entendido como um dever objectivo do Estado, o qual impõe
também um dever de solidariedade entre todos os cidadãos.

A crise do Estado providencia abrirá necessariamente novas portas aos sistemas comple-
mentares de segurança social de iniciativa privada, impondo o combate moderno para a liber-
dade uma democracia formal ou politica e material ou real, que só se alcançará com a consagração
de direitos sociais, designadamente do direito à segurança social, concedendo-se a todos uma pro-
tecção mínima, tendencialmente geral e universal, obrigatoriamente pública, por forma a salvaguardar
e desenvolver sistemas que asseguram rendimentos de substituição.

I — O APARECIMENTO DO DIREITO À SEGURANÇA SOCIAL NO
ÂMBITO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA
GERAÇÃO

«Democracia material contra democracia formal, democracia social con-
tra democracia política, é o que está em jogo no combate moderno para a liber-
dade»1.

O Estado de direito nasceu sob o signo das liberdades individuais, no
expoente do Estado liberal, defensor da democracia formal e política. A liber-
dade é assegurada pela defesa do estatuto individual de cada um, que se pro-
clama como de todos. É contra esse Estado de direito e essa liberdade indi-
vidual que surgem, nos finais do século XIX e século XX, reivindicados os
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* O presente texto, Lisboa, ultimado em Maio de 2009, corresponde à reelaboração de parte
do relatório apresentado no seminário de mestrado da disciplina de «Direitos Fundamen-
tais», no ano de 2002, na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, que se
encontra publicado em http/www.verbojuridico.net.

1 Trad. do original, DESWARTE, Marie-Pauline, «Droits sociaux et État de droit», Revue du Droit
Public, n.º 4, Julho/Agosto de 1995, Paris, p. 954.



direitos económicos e sociais — reivindicações inseridas sobretudo em movi-
mentos trabalhistas — e se passa a exigir uma igualdade real e a democra-
cia material e social. Em nome da igualdade proclamada de cada indivíduo
exige-se que o Estado faça desaparecer as desigualdades naturais, garan-
tindo-se assim a igualdade real. Reclama-se direitos concretos, do homem inse-
rido na sociedade, por oposição aos direitos abstractos e individuais.

Da oposição da democracia material ou social à democracia formal ou polí-
tica para a conquista da liberdade passa-se para uma ideia global de demo-
cracia, que «comporta duas dimensões estritamente indissociáveis — uma
dimensão política e uma dimensão social — (…) e só quando a democracia
política se encontra prolongada e completada pela democracia social é que esta
mesma ideia se encontra plenamente realizada e consolidada»2.

Aos direitos e liberdades individuais juntam-se então os direitos consti-
tucionais de segunda geração ou welfare rights, os direitos económicos e
sociais, que no século XX passam a ser consagrados na generalidade das
constituições.

É neste contexto que se inscreve o direito à segurança social. Tendo por
antecedentes institucionais o seguro contratual, a mutualidade, a responsabi-
lidade dos empregadores, a assistência e o seguro social de matriz pública,
a segurança social evoluiu para um sistema de protecção tendencialmente
geral e universal, obrigatoriamente garantido pelo Estado.

II — A EVOLUÇÃO E A ACTUAL CONSAGRAÇÃO DO DIREITO À
SEGURANÇA SOCIAL

Para Yves Chauvy, o precursor da expressão segurança social foi
Simão Bolivar que a utilizou no seu discurso no congresso de Angostura em
1819. Segundo tal Autor a expressão foi depois novamente utilizada em
1894, no primeiro congresso do partido trabalhista italiano3. Por seu turno,
a protecção social enquanto ideia de sistema organizado surgiu pela pri-
meira vez na Alemanha em 1881 com o chanceler Bismarck, que propôs ao
Parlamento a promulgação de três leis sobre seguros obrigatórios para os
trabalhadores da indústria, que cobrissem situações de doença, acidentes
de trabalho, invalidez e velhice. Entretanto, o primeiro código de seguros
sociais surge na Alemanha em 1911. A criação daquelas leis sobre segu-
ros sociais é apontada como a origem da concepção laboralista da segurança
social.
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2 Trad. do original, BORGETTO, Michel, «Securité sociale et démocracie sociale: état des lieux»,
Revue Francaise de Finances Publiques, n.º 64, Novembro de 1998, Librairie Générale de Droit
et de Jurisprudence, Paris, 1998, p. 7.

3 Vide CHAUVY, Yves, «Les normes supérieures du droit de la Sécurité sociale», in Revue du
Droit Public et de la Science Politique en France et a L`Étranger, n.º 4, LGDJ, Julho/Agosto,
França, 1996, p. 993.



Em 1918, na sequência da revolução, a então União Soviética publica
várias leis que garantem a protecção social, e designadamente a protecção da
saúde, através de um sistema estatal. Em 1935, nos Estados Unidos da
América, a expressão «segurança social» é novamente utilizada, pela pri-
meira vez em sentido institucional, no «Social Security Act», uma lei federal
criada no contexto da política reformadora do New Deal, do Presidente Roo-
sevelt, que em simultâneo institui seguros sociais de base laboralista para
cobrirem situações de velhice, desemprego e sobrevivência e organiza servi-
ços assistenciais de saúde materno-infantil e de recuperação profissional com
um cariz vincadamente assistencialista. Mais tarde, na Nova Zelândia, surge
em 1938 o primeiro sistema de segurança social, criado através do «Social
Security Act», com uma base universal e assistencialista. Determina-se, por
um lado, a protecção de todos os que se encontrem em situações de carên-
cia ou necessidade, independentemente do seu vínculo sócio-profissional.
Por outro lado, todos têm de contribuir, na medida das suas possibilidades, atra-
vés dos seus impostos, para a garantia desta esta protecção. Durante a
2.º Guerra, em 1942, aparece a primeira formulação teórica de um sistema de
segurança social, conhecida por «Plano Beveridge», nome do seu autor.
O «Plano Beveridge» é a expressão da concepção universalista da segu-
rança social. Comete-se ao Estado a tarefa de gerir e de financiar um sistema
de segurança social que visa a protecção contra os riscos sociais em situa-
ções de carência ou necessidade, garantindo prestações mínimas e tenden-
cialmente uniformes a todos os indivíduos, independentemente da sua situa-
ção profissional, admitindo-se, porém, o recurso a regimes complementares de
protecção. Esta formulação marca o afastamento da segurança social com
base exclusiva nos seguros sociais e a confirmação das perspectivas assis-
tencialista e universalista. O «Plano Beveridge» autonomiza também a pro-
tecção social da protecção da saúde.

A partir dos exemplos históricos foram sendo formuladas três concepções
do direito à segurança social: as concepções laboralista, assistencialista e
universalista.

De acordo com a concepção laboralista, o direito à segurança social visa
proteger os trabalhadores, garantindo-lhes rendimentos de substituição, caso
ocorram determinadas eventualidades, que reduzam ou eliminem a capaci-
dade de trabalho. Por norma, o montante das prestações pecuniárias garan-
tidas é calculado em função dos rendimentos anteriores, embora outros factores
também possam ser tidos em conta para aquele cálculo. Na base das pres-
tações está uma relação sinalagmática entre as contribuições que os traba-
lhadores pagam e os benefícios que irão auferir. O financiamento do sistema
de segurança social não compete apenas aos trabalhadores mas também às
suas entidades empregadoras, numa óptica de «corresponsabilidade social»4.
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4 In NEVES, Ilídio das, Direito da Segurança Social, Princípios Fundamentais numa Análise
Prospectiva, Coimbra Editora, Coimbra, 1996, p. 234.



A gestão do sistema é feita por estruturas fundacionais ou associativas, de tipo
mutualista. A ideia base desta concepção é a solidariedade interprofisional,
ou, mais propriamente, a mutualidade entre grupos, designadamente, entre tra-
balhadores.

Para a concepção assistencialista o direito à segurança social visa pro-
teger apenas aqueles que se encontrem em efectiva situação de carência, por
falta ou insuficiência de meios de subsistência. Trata-se de uma protecção uni-
versal, na medida em que se protegerá todos os que se encontrem em situa-
ção de carência, independentemente da causa ou da origem dessa situação,
devendo, no entanto, a carência ser comprovada pelo interessado. Quanto ao
financiamento e à gestão do sistema, serão públicos. Esta concepção traduz
uma visão minimalista da segurança social e assenta na solidariedade nacional.

Para a concepção universalista o direito à segurança social é um direito
de todos, abrangendo cidadãos e residentes (estrangeiros e apátridas) de
um dado país. A todos deve ser concedido o direito a um mínimo vital ou
social, independentemente da sua situação económico-profissional, em função
da ocorrência de determinados eventos enunciados na legislação nacional e
considerados como susceptíveis a comprometer a obtenção ou manutenção
desses mínimos, quer efectivamente a comprometam, quer não. O financia-
mento do sistema é maioritariamente público, podendo admitir-se a existência
de obrigações contributivas por parte dos trabalhadores e respectivas enti-
dades patronais, mas de valor fixo e reduzido. A gestão do sistema será
pública. Na base da concepção está a ideia de solidariedade nacional.

O direito à segurança social é actualmente reconhecido na generalidade
das constituições europeias. Assim, o direito à segurança social é proclamado
no artigo 63.º da Constituição da República Portuguesa (CRP). É igualmente
consagrado nas Constituições Espanhola, Dinamarquesa, Italiana, Grega,
Irlandesa, Finlandesa, Belga, Sueca, e é referido, nas Constituições Luxem-
burguesa, Holandesa, Francesa, Alemã e Austríaca. Contudo, a afirmação
deste direito apresenta-se muito diversa de Constituição para Constituição,
exprimindo as diferentes concepções adoptadas — laboralista, assistencia-
lista ou universalista — do direito à segurança social5.
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5 Nas Constituições Espanhola e Dinamarquesa o direito à segurança social apresenta-se em
termos assistencialistas — visa proteger todos aqueles que se encontrem em efectiva situa-
ção de carência, por falta ou insuficiência de meios de subsistência. Na Constituição Espa-
nhola esta concepção assistencialista é mitigada pela concepção laboralista, na medida em
que se dá especial destaque à protecção social do trabalhador (cf. artigo 41.º da citada
Constituição Espanhola). Por seu turno, na Constituição Italiana, o direito à segurança social
assume uma configuração de raiz essencialmente laboralista, protegendo-se todos aqueles que
forem incapazes para o trabalho e não tenham meios de subsistência, e ainda os traba-
lhadores em caso de acidente, doença, invalidez, velhice ou desemprego involuntário (cf.
artigo 38.º da citada Constituição). Consagrado em termos de protecção a grupos específi-
cos, designadamente, a família, as mães, as crianças, os inválidos de guerra ou de paz, as
vítimas da guerra, as viúvas e órfão de guerra, os doentes, os jovens, os velhos ou os indi-
gentes, também na Constituição Grega, o direito à segurança social dos trabalhadores é
especialmente protegido (cf. artigos 21.º e 22.º da Constituição Grega). Na Constituição



No campo do direito internacional, o direito à segurança social é procla-
mado em variados instrumentos. Está previsto, nomeadamente, no artigo 22.º
da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH)6, no artigo 9.º do
Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais
(PIDESC)7, na Convenção n.º 102 da Organização Internacional do Trabalho8,
no artigo 12.º da Carta Social Europeia9, nos artigos 117.º a 122.º do Tratado
de Roma10, no Código Europeu de Segurança Social11, e no n.º 10, do Título I,
da Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores12.
Mas, também aqui, a enunciação do direito é feita com substancial diversidade
de conteúdo, reflectindo os objectivos e opções político-económicas das diver-
sas organizações13.
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Irlandesa, o realce vai para as concepções assistencialista e universalista, porquanto, o direito
à segurança social é concebido como um direito de todos a um mínimo vital ou social (cf.
n.os 1 e 4 do artigo 45.º da referida Constituição). Apelando claramente às três concepções
— laboralista, assistencialista e universalista — encontramos a Constituição Finlandesa, que
consagra uma ampla protecção social, que engloba não só a garantia de prestações mínimas,
mas, também, a obrigação de protecção dos trabalhadores e da criação de uma rede de
serviços sociais estatais, que cobrirá necessidades sociais, habitacionais, de saúde e de
apoio à família (cf. artigo 15.º da citada Constituição). Refira-se, igualmente, as Constituições
Belga e Sueca, nas quais o direito à segurança social é assegurado declaradamente enquanto
direito social, com fundamento expresso dos «ditames da dignidade humana» (cf. artigo 23.º
da Constituição Belga e artigo 2.º da Constituição Sueca). Por fim, mencione-se, as Cons-
tituições Luxemburguesa, Holandesa, Francesa, Alemã e Austríaca, que ora consagram o
direito à segurança social em termos extremamente lacónicos, remetendo para a lei a sua orga-
nização e regime, ora prevêem este direito apenas em sede de competências legislativas
(cf. artigos 11.º, n.º 5, e 23.º da Constituição Luxemburguesa, artigo 20.º da Constituição
Holandesa, artigo 34.º da Constituição Francesa, artigos 74.º e 74.º-A, alíneas 7), 10) e 12),
da Constituição da República Federal Alemã e artigos 10.º, alínea 11), 12.º, n.º 1, alíneas 1)
e 6), e 102.º, n.º 2, da Constituição Austríaca).

6 A DUDH foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de Dezembro de 1948.
7 O PIDESC foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de Dezembro

de 1966.
8 A Convenção foi adoptada em 28 de Junho de 1952 e ratificada em 1974.
9 A Carta Social Europeia foi emanada do Conselho da Europa, de 18 de Outubro de 1961; foi

complementada pelos Protocolos Adicionais, datados de 5 de Maio de 1988, de 21 de Outu-
bro de 1991 e de 9 Novembro de 1995, e revista em 3 de Maio de 1996.

10 O Tratado de Roma foi adoptado em 25 de Março de 1957.
11 O Código Europeu de Segurança Social foi adoptado em 16 de Abril de 1964, e foi comple-

tado pelo Protocolo Adicional; revisto em 11 de Novembro de 1990, está em processo de rati-
ficação.

12 A Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores foi adoptada em 9
de Dezembro de 1989.

13 No artigo 22.º da DUDH e nos artigos 9.º e 11.º do PIDESC, o direito à segurança social é
consagrado em termos muito amplos e imprecisos, reflectindo as três concepções: universalista,
na medida em que se confere a todos o direito a um nível de vida suficiente; assistencialista,
pois garante-se o direito à segurança social nos casos de perda dos meios de subsistência;
e laboralista, porque se garante especialmente este direito aos trabalhadores e suas famílias.
Já na Convenção n.º 102 da OIT, o direito à segurança social é garantido de forma muito mais
precisa, elencando-se concretamente as eventualidades que devem ser protegidas pelos
Estados. Também na Convenção n.º 102 estão presentes as três concepções do direito à
segurança social, apesar de se verificar um certo pendor laboralista e universalista. Nos
vários instrumentos de direito comunitário, fundem-se as três concepções de segurança
social, adquirindo, todavia, especial relevância as concepções laboralista e assistencialista.



Certo é, no entanto, que o direito à segurança social, independente-
mente dos seus específicos contornos, é hoje um direito internacionalmente
aceite e consagrado. É um direito que faz parte da consciência geral e que
funda um consenso na comunidade internacional.

Em Portugal, o direito à segurança social foi consagrado, pela primeira
vez, na Constituição de 1976, no artigo 63.º, “abrindo” o Capítulo II (Direitos e
deveres sociais), do Título III (Direitos e deveres económicos, sociais e culturais)14.

Mas o “embrião” deste direito, o «direito à caridade», aparece referido
desde a Constituição de 1822 em termos de «imposição constitucional»15.
Nas subsequentes Constituições de 1826, de 1838 e de 1911, continuará a
figurar o direito «aos socorros públicos» ou «à assistência», entre os direitos
sociais, “modestamente” atribuídos nos Estados liberais16.

Com a Constituição de 1933 reafirma-se e reforça-se grandemente os direi-
tos sociais, fruto de uma constituição corporativa em que o Estado é encarado
como Estado-providência. Assim, torna-se incumbência do Estado reconhe-
cer e promover as estruturas corporativas, dentro delas, as que visem a
«assistência, beneficência e caridade» e proclama-se que «o Estado promove
e favorece as instituições de solidariedade, previdência, cooperação e mutua-
lidade»17.

Mas o direito à segurança social só vem a ser explicitamente consa-
grado com a Constituição de 1976, no seu artigo 63.º, em sede de direitos e
deveres sociais18.
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14 J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira explicam esta inserção sistemática pelo facto de se tra-
tar, a par dos direitos à saúde e à habitação, consagrados nos artigos 64.º e 65.º da CRP,
um «dos mais elementares direitos à sobrevivência», ou, de direitos «relativos às condições
de vida fundamentais» (cf. CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da Repú-
blica Portuguesa, Anotada, 1.º volume, 2.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 1984, p. 339,
e, dos mesmos Autores, Fundamentos da Constituição, Coimbra Editora, Coimbra, 1991,
p. 115).

15 O «direito à caridade» surge a par com o direito à educação — cf. Capítulo V, artigos 237.º
a 240.º O artigo 240.º da Constituição de 1822 determina que «as Cortes e o Governo
terão particular cuidado da fundação, conservação e aumento de casas de misericórdia, e de
hospitais civis e militares, especialmente daqueles que são destinados para os soldados e mari-
nheiros inválidos e bem assim de rodas de expostos, montes pios, civilização dos Índios, e
de quaisquer outros estabelecimentos de caridade».

16 Na Carta Constitucional de 1826 este direito é consagrado no artigo 145.º, § 29.º referindo-se
que «A Constituição também garante os Socorros Públicos». Na Constituição de 1938 a
«garantia dos socorros públicos» é consagrada no n.º III do artigo 28.º Na Constituição
de 1911, no n.º 29 do artigo 3.º reconhece-se «o direito à assistência pública». Na Carta Cons-
titucional de 1826 são também atribuídos o direito à educação e ao trabalho. Na Constitui-
ção de 1938 é consagrado o direito de associação e de reunião e, finalmente, na Constitui-
ção de 1911, consagra-se uma cláusula aberta, propugna-se uma maior igualdade e
solidariedade e acrescenta-se o direito à liberdade religiosa

17 Cf. artigos 5.º, 6.º, 14.º, 15.º, 29.º, 31.º, 34.º e 41.º da Constituição de 1933.
18 Rezava este artigo o seguinte:

«Artigo 63.º — Segurança Social

1. Todos têm direito à segurança social.
2. Incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança



Apesar das diversas revisões constitucionais a formulação do direito
manteve-se substancialmente idêntica ao longo do tempo, não se alterando os
princípios fundamentais que enquadram este direito.

Com a Lei Constitucional n.º 1/82, de 30 de Setembro, foram substituídas
as referências às «classes trabalhadoras», passando a falar-se simplesmente
em «trabalhadores», estendeu-se o direito de participação no sistema aos
«demais beneficiários», incluiu-se novas referências ao papel das instituições
particulares e passou a constar entre as eventualidades protegidas a invalidez19.
A extensão do direito de participação aos «demais beneficiários» e a inclusão
de novas referências ao papel das instituições particulares é um dos exemplos
do «aprofundamento da democracia participativa» (artigo 2.º da CRP), objec-
tivo que se faz sentir ao longo do texto da revisão constitucional de 198220.

Em 1989, com Lei Constitucional n.º 1/89, de 8 de Julho, foi aditado um
novo número relativo ao modo de cálculo das pensões através da coordena-
ção de diferentes períodos de trabalho21.
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social unificado e descentralizado, de acordo e com a participação das associações sindicais
e outras organizações das classes trabalhadoras.

3. A organização do sistema de segurança social não prejudicará a existência de ins-
tituições privadas de solidariedade social não lucrativas, que serão permitidas, regulamenta-
das por lei e sujeitas à fiscalização do Estado.

4. O sistema de segurança social protegerá os cidadãos na doença, na velhice, viu-
vez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de falta ou
diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho.»

19 Após a revisão do texto constitucional pela Lei Constitucional n.º 1/82, de 30 de Setembro,
o artigo 63.º passou a ter a seguinte redacção:

«Artigo 63.º — Segurança Social

1. .......................................................................................................................................
2. Incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança

social unificado e descentralizado, com a participação das associações sindicais, de outras orga-
nizações representativas dos trabalhadores e de associações representativas dos demais
beneficiários.

3. A organização do sistema de segurança social não prejudicará a existência de ins-
tituições particulares de solidariedade social não lucrativas, com vista à prossecução dos
objectivos de segurança social consignados neste artigo, na alínea b) do n.º 2 do artigo 67.º,
no artigo 69.º, na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º e nos artigos 71.º e 72.º, as quais são per-
mitidas, regulamentadas por lei e sujeitas à fiscalização do Estado.

4. O sistema de segurança social protegerá os cidadãos na doença, na velhice, inva-
lidez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de
falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho».

20 O conceito de «democracia económica, social e cultural» e de «democracia participativa» foi
introduzido na revisão de 1982. Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Fundamentos…,
op. cit., p. 68, e GARCIA, Maria da Glória Ferreira Pinto Dias, «A Constituição e a Democra-
cia Social», in Direito e Justiça, Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica,
volume XI, Tomo 1, 1997, p. 21 e ss.

21 O texto da Constituição após a revisão da Lei Constitucional n.º 1/89, de 8 de Julho, passou
a ser o seguinte:

«Artigo 63.º — Segurança Social

1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................



Por fim, a revisão da Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro, volta
a alterar o artigo 63.º Acrescenta-se ao título do artigo a referência à «soli-
dariedade» e determina-se a obrigação do Estado de apoiar instituições pri-
vadas que prosseguem fins de segurança social, a par com uma obrigação de
fiscalização22.

Reconhece-se actualmente o direito à segurança social como corolário e
exigência de uma democracia material e social, mas também de uma demo-
cracia participativa e como garantia da democracia formal e política.

Nas palavras de José Casalta Nabais, é a passagem de uma cidada-
nia pessoal e política (traduzida na consagração de direitos e deveres de
natureza pessoal e política), para uma cidadania social (com um conjunto de
direitos e deveres de carácter pessoal), a que se acrescenta hoje uma cida-
dania solidária (traduzida num conjunto de direitos e deveres de solidarie-
dade)23.
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3. É reconhecido o direito de constituição de instituições particulares de solidariedade
social não lucrativas, com vista à prossecução dos objectivos de segurança social consignados
neste artigo, na alínea b) do n.º 2 do artigo 67.º, no artigo 69.º, na alínea d) do n.º 1 do
artigo 70.º e nos artigos 71.º e 72.º, as quais são regulamentadas por lei e sujeitas à fisca-
lização do Estado.

4. .......................................................................................................................................
5. Todo o tempo de trabalho contribuirá, nos termos da lei, para o cálculo das pensões

de velhice e invalidez, independentemente do sector de actividade em que tiver sido prestado.»

22 Actualmente o texto do artigo 63.º da Constituição é o seguinte:

«Artigo 63.º — Segurança Social e solidariedade

1. Todos têm direito à segurança social.
2. Incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança

social unificado e descentralizado, com a participação das associações sindicais, de outras orga-
nizações representativas dos trabalhadores e de associações representativas dos demais
beneficiários.

3. O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, na velhice, invali-
dez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de falta
ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho.

4. Todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pen-
sões de velhice e invalidez, independentemente do sector de actividade em que tiver sido
prestado.

5. O Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a actividade e o funcionamento das
instituições particulares de solidariedade social e de outras de reconhecido interesse público
sem carácter lucrativo, com vista à prossecução dos objectivos de segurança social consig-
nados, nomeadamente, neste artigo, na alínea b) do n.º 2 do artigo 67.º, no artigo 69.º, na
alínea e) do n.º 1 do artigo 70.º e nos artigos 71.º e 72.º»

23 In NABAIS, José Casalta, «A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos
direitos», Estudos em Homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa, Coimbra
Editora, Coimbra, 2003, p. 762. Informe-se que o Autor não aceita claramente esta quarta
«cidadania solidária», apenas referindo nesta obra que «há quem (a) pretenda acrescentar».
Parecendo, no entanto, aceitar esta cidadania solidária, veja-se, do mesmo Autor, «Algumas
Considerações sobre a Solidariedade e a Cidadania», Boletim da Faculdade de Direito, Uni-
versidade de Coimbra, Vol. LXXXV, Coimbra, 1999, p. 156 e ss.



III — A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA SOCIAL
COMO UMA EXIGÊNCIA DA DEMOCRACIA POLÍTICA, SOCIAL
E PARTICIPATIVA

Se a democracia política assenta na consagração de direitos civis e polí-
ticos, direitos “negativos”, na medida em que apenas exigem uma tolerância
negativa por parte do Estado e dos demais particulares, a democracia social
reclama a atribuição de direitos económicos, sociais e culturais, direitos “posi-
tivos” por exigirem uma acção positiva para a sua efectivação. Estes direitos
implicam o fornecimento de prestações, tais como, de segurança social, cui-
dados de saúde, educação e habitação. Através destas prestações o Estado
irá facultar a todos os indivíduos um standart mínimo de vida, «um estatuto
comum de cidadania»24, base para uma igualdade social e ponto de partida
para uma igualdade jurídica. Uma igualdade social, real e efectiva, que funda
a democracia social e garante a democracia política, assente na igualdade jurí-
dica ou formal.

O direito à segurança social exige o estabelecimento de um sistema
base que assegure, em todas as situações de falta ou de diminuição de
meios de subsistência, ou de capacidade para o trabalho, para todos, um
mínimo de protecção e, para os trabalhadores (porque contribuem directa-
mente para o sistema) rendimentos de substituição, entendidos como uma
justa compensação por aquela falta ou diminuição (cf. n.º 2 do artigo 63.º
da CRP e artigos 5.º a 25.º da Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, que aprovou
as bases gerais do sistema de segurança social).

A criação de tal sistema de protecção social funciona como um reduto,
um alicerce de segurança para todos os cidadãos, que permite a subtracção
à «angústia da existência»25, derivada das circunstâncias económicas e sociais,
condição sine qua non para a conquista da igualdade e da liberdade de actua-
ção e participação política de cada um, postulados para uma democracia
material. De igual forma, a criação de um sistema de protecção social con-
corre para a manutenção da ordem, da paz e da coesão social, condições
necessárias para a plena realização dos direitos de cidadania de toda a colec-
tividade, logo, para a realização da democracia política26.
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24 In ESPADA, João Carlos, «Direitos Sociais de Cidadania», Cadernos Liberais, n.º 10, Massao
Ohno Editor, São Paulo, Brasil, 1999, p. 16. Cf. também do mesmo Autor, Direitos Sociais
de Cidadania, Editora Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 1997, p. 263 a 265.

25 In CANOTILHO, Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 4.ª edição, Editora
Almedina, Coimbra, 2000, p. 248.

26 Cf. neste sentido, MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, Direitos Fundamentais,
Tomo IV, 3.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2000, p. 105; ANDRADE, José Carlos Vieira de,
Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Livraria Almedina, Coimbra,
1983, p. 146; vide, igualmente, PECES-BARBA, Gregorio, Teoria dei Diritti Fondamentali, Giu-
risti Stanieri di Oggi, Editora Giuffrè, Milão, 1993, p. 202 a 207, 235, 239, 240, 252 e 255; PEREZ
LUNO, Antonio E., Los Derechos Fundamentales, Temas Clave de la Constitucion Española,



Assim, a concretização do direito à segurança social é uma imposição da
democracia económica e social, mas é também uma garantia da democracia
política. E se a democracia política carece de direitos sociais, nomeada-
mente do direito à segurança social, para se tornar efectiva, então, a con-
cretização deste direito torna-se uma exigência da própria democracia política.

«A socialidade, ou de outro modo, a componente social da democracia
também resulta principiologicamente dos artigos 1.º e 2.º: «dignidade da pes-
soa humana» primeiro, «construção de uma sociedade livre, justa e solidária»
depois»27. Desta forma, a garantia de protecção social enquanto decorrência
da democracia económica ou social demanda a imprescindibilidade da atribuição
de prestações sociais, enquanto reflexo da (igual) dignidade social dos cida-
dãos. Impõe, identicamente, a instituição de mecanismos de protecção social
que promovam a igualdade real e efectiva, entendida como justiça social.
Reclama, ainda, a criação de um sistema que permita (outras) prestações
de protecção social, entendidas como a manutenção ou promoção do bem-estar
e qualidade de vida de todos os cidadãos (cf. artigos 1.º, 2.º, 9.º, alínea d),
e 81.º, alíneas a), b) e i), todos da CRP). Todavia, tal garantia de protecção
social não surge como algo definitivamente realizado, é antes uma imposição
ou meta a atingir, revela-se como um objectivo constante, conducente à rea-
lização da democracia económica e social.

Também por força da democracia económica e social, a realização do
direito à segurança social exige a criação de esquemas organizativos e proce-
dimentais adequados à concretização do direito de cariz, ou por “impulso” esta-
tal. Neste campo, a democracia económica e social releva-se como «princípio
organizatório da prossecução de tarefas pelos poderes públicos. A Admi-
nistração Pública é uma administração socialmente vinculada à estruturação de
serviços fornecedores de prestações sociais»28. Porém, o Estado, não só
deve organizar-se para prestar directamente serviços de segurança social,
como deve, ainda, face àquele princípio, actuar nas estruturas económicas e
sociais, coordenando, enquadrando e fomentando a prestação simultânea e/ou
complementar destes serviços por entidades privadas. Conformemente, por
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7.ª edição, Editora Tecnos, SA, Madrid, 1998, p. 183 e 215; HESSE, Conrado, «Significado de
Los Derechos Fundamentales», Manual de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Edições
Jurídicas e Sociais, SA, Madrid, 1996, p. 94, 95 e 96 a 100; MAIHOFER, Werner, «Princípios de
una Democracia en Liberdade», Manual de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Edições
Jurídicas e Sociais, SA, Madrid, 1996, p. 293 a 303; PERSIANA, Mattia, Diritto della Previdenza
Sociale, Manuali di Scienze Giuridiche, 11.ª edição, CEDAM, Padova, 2000, p. 23; PIZZORUSSO,
Alessandro, Lecciones de Derecho Constitucional, Colección «Estudios Constitucionales»,
3.ª edição (tradução), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, p. 207 e 208.

26 Igualdade enquanto equidade ou igualdade na diferença.
27 In DUARTE, David, «Lei-Medida e Democracia Social», Scientia Ivridica, Revista de Direito

Comparado Português e Brasileiro, Julho/Dezembro, Tomo XLI, n.º 238/240, Universidade
do Minho, Braga, 1992, p. 321. Esta expressão do artigo 1.º da CRP resultou das revisões
constitucionais de 1982 e de 1989, que retiraram as referências socialistas e socializantes do
texto inicial da Constituição, designadamente a «transformação numa sociedade sem classes».

28 In CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, op. cit., p. 337.



imposição da democracia económica e social, os órgãos políticos e legislativos
devem desenvolver a sua actividade, intervindo activamente (ou qualitativa-
mente) na ordem económica-social existente, «transformando e modernizando
as estruturas económicas e sociais» (cf. alínea d) do artigo 9.º da CRP)29.

A concretização do direito à segurança social é uma tarefa que cabe ao
Estado, mas na qual participam todos os membros da sociedade, e muito
especialmente as associações sindicais, outras organizações representativas
dos trabalhadores e as associações representativas dos demais beneficiários
(cf. artigos 2.º, 56.º, n.º 2, alínea b), 63.º, n.os 2 e 5, 92.º, n.º 3, 227.º, n.º 1,
alíneas c) e r), 228.º, alíneas a), b), c), d) e g), 235.º, n.º 2, e 255.º, n.º 2, todos
da CRP, e artigos 5.º, 8.º, 11.º, 14.º a 18.º, 24.º, 32.º, 35.º e 81.º da Lei
n.º 4/2007, de 16 de Janeiro). Corolário da democracia social e participativa,
a Constituição exige «um mínimo de colaboração activa»30 na definição da polí-
tica da segurança social por parte daqueles que contribuem e/ou beneficiam
do sistema. A democracia é assumida enquanto exercício participativo do
poder, reconhecendo-se às estruturas sociais e aos grupos colectivos, força
e capacidade para a transformação das relações humanas e sociais.

Consequentemente, esta componente social e participativa da democra-
cia condiciona as decisões políticas e legislativas, no sentido da transforma-
ção da sociedade e da criação de mecanismos de concretização daquela
participação. Desde logo, impõe a regulamentação dos meios e formas como
se processará a colaboração das associações sindicais, de outras organiza-
ções representativas dos trabalhadores e das associações representativas
dos demais beneficiários. Impõe, igualmente, o estabelecimento de mecanismos
de participação e controlo dos cidadãos nos processos de decisão política e
legislativa em matéria de segurança social. Por reflexo da democracia parti-
cipativa, a administração do sistema de segurança social deverá ser uma
administração participada e descentralizada. Assim, o Estado não deve adop-
tar uma postura omnipresente, autoritária, estatizante ou «introvertida»31, mas,
pelo contrário, tem de permitir e fomentar as iniciativas vindas da sociedade
civil, dos próprios interessados.

IV — DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DEVER DE SOLIDARIEDADE

O direito à segurança social realiza-se através de «políticas públicas (…)
orientadas segundo o princípio básico e estruturante da solidariedade social.
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29 Vide, neste sentido, CANOTILHO, J. J. Gomes, in Direito…, op. cit., p. 339. A este propósito,
o Autor refere as diferentes funções do Estado, distinguindo entre as de primeira, segunda e
terceira ordem.

30 In CANOTILHO, J. J. Gomes e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa, Anotada,
1.º volume, 2.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 1984, op. cit., p. 340.

31 In CANOTILHO, J. J. Gomes, Estudos sobre Direitos Fundamentais, Coimbra Editora, Coim-
bra, 2004, p. 102.



Designa-se, por isso, política de solidariedade social o conjunto de dinâmicas
político-sociais através das quais a comunidade política (Estado, organiza-
ções sociais, instituições particulares de solidariedade social e, agora, a Comu-
nidade Europeia) gera, cria e implementa protecções institucionalizadas no
âmbito económico, social e cultural»32.

Por conseguinte, a plena concretização do direito à segurança social
depende de toda a comunidade política, numa óptica de co-responsabilidade
e solidariedade social. A prevenção e cobertura dos riscos sociais e a cons-
trução do bem-estar colectivo é incumbência do Estado-aparelho, e também
do Estado-comunidade, pois todos fazem parte de uma sociedade que se
quer «livre, justa e solidária» (cf. artigos 1.º, 2.º, 9.º, alínea d), 55.º, alínea e),
56.º, n.º 2, alínea b), 63.º, n.os 2 e 5, 80.º, alínea g), 81.º, alíneas a) e b), 92.º,
n.º 3, 225.º, n.º 2, 227.º, n.º 1, alíneas c) e r), 228.º, alíneas a), b), c), d) e g),
e 235.º, n.º 2, todos da CRP).

Desta forma, na efectivação do direito à segurança social a Constituição
apela a toda a sociedade, exigindo uma cidadania activa e solidária, que inte-
ragindo com o Estado, conflua para a realização das metas constitucionais.
A todos é concedido o direito à segurança social, mas, também a todos, se
impõe uma obrigação de solidariedade e de participação activa na realiza-
ção daquele direito. Trata-se da dimensão participativa e solidária da segu-
rança social. A todos é garantido o direito, mas exige-se igualmente um
dever activo de solidariedade social. O legislador constituinte epigrafou o
artigo 63.º de «segurança social e solidariedade», exigiu expressamente a
participação das organizações sociais e outras organizações representativas
dos trabalhadores na efectivação deste direito e remeteu a «prossecução de
objectivos de solidariedade social» para Instituições Particulares de Solida-
riedade Social (IPSS) e outras associações de interesse público, organiza-
ções que funcionam como canais de mediação institucional entre a socie-
dade e o Estado (cf. artigo 1.º, alínea d) do artigo 9.º e artigo 63.º da CRP).

Este dever de solidariedade será um dever genérico, que reclama de
todos a colaboração, a cooperação, a participação equitativa e, em geral, a
adopção de formas de comprometimento e co-responsabilização na realização
do direito à segurança social. Mas será também um dever jurídico, que auto-
riza o legislador ordinário a estabelecer obrigações de conduta concretas,
positivas ou negativas, com relação a todos ou a categorias abstractas de cida-
dãos, visando a concretização do direito à segurança social (com as ressal-
vas impostas pelos n.os 2 e 3 do artigo 18.º da CRP). Dos artigos 1.º, 2.º, 63.º
e 105.º, n.º 1, alínea b), da CRP, decorre de forma minimamente determiná-
vel um conjunto de obrigações dirigidas aos membros da sociedade civil em
prol da adopção de politicas de segurança social (trata-se, no entanto, de
obrigações de conteúdo muito variável e que exigem intermediação legislativa
para se efectivarem). Será este dever de solidariedade que legitima o esta-
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32 In CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, op. cit., p. 504.



belecimento da obrigação (legal e jurídica) das entidades patronais e dos pró-
prios trabalhadores de suportarem uma quota-parte das despesas com o sis-
tema de segurança social, mesmo quando esta participação já pouco tem a ver
com o sinalagma entre as contribuições e os benefícios e é mais um reflexo
de uma verdadeira solidariedade intergeracional. E que justifica, ainda, que o
restante financiamento do sistema seja feito através do orçamento da segurança
social, que se integra no Orçamento do Estado, logo, (indirectamente) através
do pagamento de impostos, numa base de solidariedade nacional (cf. arti-
gos 63.º, n.os 2 e 5, e 105.º, n.º 1, da CRP e artigo 90.º da Lei n.º 4/2007,
de 16 de Janeiro). Não apenas por força dos princípios da verdade e da
boa fé, mas também por aplicação deste dever de solidariedade, legitima-se,
identicamente, a imposição aos indivíduos a quem sejam atribuídas prestações
sociais, de cumprimento honesto das suas obrigações declarativas ou outras
que lhes sejam legalmente exigidas33. Justifica-se através de tal dever a
obrigação de cumprimento leal e correcto por banda dos trabalhadores e das
empresas das suas obrigações (quer declarativas, quer contributivas), incum-
bindo-lhes contribuir de forma verídica e substancial para a protecção social,
designadamente abstendo-se de quaisquer manipulações das carreiras con-
tributivas. É também aquele dever de solidariedade que funda a obrigação dos
que colaboram com o Estado prestando serviços sociais, de cumprimento
escrupuloso dos seus fins (cf. artigo 63.º, n.os 4 e 5, da CRP). Dando corpo
a este dever de solidariedade, o legislador consagrou na Lei n.º 4/2007, de 16
de Janeiro, entre outros princípios gerais do sistema, o da solidariedade, da
subsidiariedade, da coesão intergeracional, da complementaridade e da par-
ticipação (cf. artigos 5.º, 8.º, 11.º, 13.º, 15.º e 18.º da referida Lei)34. Tratar-se-á,
portanto, de um dever que autoriza o legislador a criar (se, e quando neces-
sário) formas de partilha democrática e equilibrada das responsabilidades,
entre o Estado e a sociedade, na realização do direito à segurança social.

Consequentemente, este dever de solidariedade, enquanto instância par-
ticipativa e responsável na realização das metas constitucionais é, em pri-
meiro lugar, um objectivo e um princípio constitucional, que se dirige ao
Estado-aparelho e ao Estado-comunidade, que para além de expressamente
referido no artigo 63.º da CRP, se espelha em diversos artigos da Constitui-
ção (cf. artigos 1.º, 2.º, 9.º, 64.º, n.º 4, 65.º, n.º 2, alíneas b) e d), 66.º, 69.º,
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33 V. g. as obrigações de reinserção que acompanham a atribuição de rendimentos mínimos para
esse fim.

34 Nos artigos 6.º, 7.º, 9.º, 10.º e 12.º da Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, são também con-
sagrados como princípios do sistema a universalidade, a igualdade, a equidade social, a
diferenciação positiva, a inserção social, a garantia judiciária e a informação, princípios que
são uma decorrência imediata da aplicação dos princípios constitucionais da universalidade,
da igualdade e da protecção jurídica, aplicáveis a todos os direitos fundamentais. Por seu
turno, a consagração dos princípios do primado da responsabilidade pública, da unidade, da
descentralização, da eficácia, da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação (cf.
artigos 14.º, 16.º a 20.º da Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro), são o reflexo do regime cons-
titucional do direito à segurança social enquanto direito social.



n.º 1, 70.º, n.os 2 e 3, 71.º, n.º 2, 72.º, n.º 2, 73.º, n.os 2 e 3, 78.º, n.º 1,
79.º, n.º 2, 80.º, alíneas e) e g), 81.º, 82, n.º 4, 86.º, n.º 1, 93.º, n.º 1, alíneas b),
c) e e), 97.º, n.os 1 e 2, alínea d), 98.º, 103.º, n.º 1, 104.º, n.os 1 a 4, 109.º,
22, n.º 2, 235.º, 263.º, n.º 1, 265.º e 267.º da CRP)35. Tal dever resulta,
desde logo, de princípios éticos, morais e sociais, que foram “transportados”
para o direito positivo e, por essa via se reflectem na ordenação jurídica da
sociedade. Segundo Peces-Barba, a solidariedade é um valor superior, que
constitui fundamento dos direitos humanos: é um valor que tanto serve a pes-
soa humana, como contribui para a autonomia, independência e liberdade
moral da pessoa (e, assim, para os valores de liberdade, segurança e igual-
dade)36. A solidariedade fomenta a coesão, reforça a ideia de justiça e
evidencia a existência de um projecto comum entre todos os membros da
sociedade.

Em segundo lugar, este dever de solidariedade é também um dever jurí-
dico, que deriva da obrigação (universal) de uma (igual37) cidadania participativa
e que impõe uma intervenção activa da sociedade civil na condução das "coi-
sas do Estado", com este colaborando e concorrendo, em prol do alcance
das metas constitucionais. Desta forma, naturalmente, a Constituição apela
ao dever de solidariedade social, dever fundado na dignidade da pessoa
humana, na democracia económica, social e participativa, no princípio da
igualdade, entendido como igualdade real e justiça social, como forma de
alcançar aquelas metas.

Nesta segunda perspectiva, o dever de solidariedade já não é apenas um
objectivo ou um princípio constitucional, que auxilia na interpretação e alcance
de outros princípios e normas, ou que deles decorre, mas é também um
dever jurídico que se impõe, por força da Constituição, a todos os que inte-
gram a sociedade civil38. A Constituição estrutura este dever de forma prin-
cipiologica e indica directrizes específicas a serem seguidas pelo Estado e pelos
seus cidadãos. Consequentemente, a densidade normativa deste dever
decorre directamente dos mandatos constitucionais concretos e definidos que
exigem a participação e a solidariedade de todos os membros da sociedade
na efectivação do direito à segurança social. Deriva dos preceitos que exigem
a participação das associações sindicais, de outras organizações representa-
tivas dos trabalhadores e das associações representativas dos demais bene-
ficiários, no sistema de segurança social e das normas que requerem a soli-
dariedade de todos na prossecução deste objectivo, designadamente através
das IPSS e outras associações de interesse público. A densidade normativa
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35 Indicando e apreciando os preceitos que concretizam a solidariedade na CRP e na jurispru-
dência do Tribunal Constitucional, vide MIRANDA, Jorge, Solidariedade e Autonomia, Con-
gresso do I Centenário da Autonomia dos Açores (Actas), Separata, Jornal da Cultura.

36 Cf. PECES-BARBA, Gregório, Teoria…, op. cit., p. 239, 240, 252 e 255.
37 Igualdade enquanto equidade ou igualdade na diferença.
38 Não podendo também considerar-se apenas um dever acessório e meramente instrumental

em relação ao direito à segurança social, por extravasar o próprio direito (pense-se, v.g, no
voluntariado social).



do dever de solidariedade social decorre ainda da própria carga directora ou
axiológica daqueles princípios da dignidade da pessoa humana, da demo-
cracia económica, social e participativa, da igualdade e da justiça, que pas-
sam a integrar o próprio dever. Assim, por decorrência de tal dever de soli-
dariedade, pode ser exigido à sociedade e às pessoas singulares ou colectivas
que a integram, que contribuam para a consecução de um Estado social de
direito, participando nos seus fins e concorrendo para os mesmos, indepen-
dentemente da contraprestação, do benefício ou da comutação que daí reti-
rem. Por força deste dever jurídico de solidariedade, a todos é exigido o
custeio das despesas de segurança social, seja directamente através das
contribuições sociais obrigatórias, seja indirectamente através dos impostos.
Pede-se ainda à sociedade que contribua para este fim, através da criação de
estruturas e serviços e do seu custeio, ou do custeio da sua quota parte.

A existência de um dever fundamental (implícito) de solidariedade social
não é, no entanto, claramente defendido pela doutrina maioritária.

Não é defendido por Jorge Reis Novais, que admite somente um princí-
pio da socialidade com uma «normatividade substancialmente enfraquecida ou
praticamente inexistente» enquanto princípio constitucional estruturante do
Estado de direito por estar «dependente da relevância jurídica que se deva atri-
buir aos direitos económicos, sociais e culturais enquanto direitos fundamen-
tais constitucionalmente consagrados»39.

Também não é advogado por José Casalta Nabais, para quem deveres
fundamentais são posições jurídicas subjectivamente imputadas aos indiví-
duos pela Constituição e não posições objectivas assacadas à sociedade.
Para este Autor, os particulares não podem ser «sujeitos passivos de direitos
sociais», não se lhes podendo exigir, ao lado do Estado, a concretização de
direitos sociais. A participação dos particulares no desenvolvimento da segu-
rança social não será «um dever» mas «um direito fundamental (…) de orga-
nizar e realizar prestações sociais, coadjuvando assim o Estado». Quanto às
contribuições de segurança social exigidas por lei aos trabalhadores e res-
pectivas entidades patronais serão deveres jurídico-legais que «se revelam
como «regulamentações» do exercício das liberdades profissional e empre-
sarial»40. O Autor defende que qualquer dever de solidariedade deve ser
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39 Cf. NOVAIS, Jorge Reis, Os Princípio Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa,
Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 291 e ss.

40 In NABAIS, José Casalta, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, Contributo para a com-
preensão constitucional do estado fiscal contemporâneo, Dissertação de Doutoramento em Ciên-
cias Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Colecção Teses,
Livraria Almedina, Coimbra, 1998, p. 66, 67 e 85. Para este Autor o dever de solidariedade
será um “simples” dever correlativo do direito à segurança social. Nas palavras de José
Casalta Nabais, deveres fundamentais, enquanto categoria própria, são «posições jurídicas pas-
sivas, autónomas, subjectivas, individuais, universais e permanentes e essenciais». Do con-
ceito de dever fundamental estão excluídas «as posições passivas correlativas de direitos fun-
damentais, ou seja, os deveres (ou as sujeições) correlativos, relacionais, reversos ou
simétricos dos direitos fundamentais ou deveres (sujeições) de direitos fundamentais, os

13



entendido como um princípio jurídico e político e reconduz-se afinal aos deve-
res do Estado (social) e a um novo patamar desse Estado, que reclama uma
cidadania activa e solidária41.

Vieira de Andrade não refere, igualmente, a existência de um dever fun-
damental de solidariedade social, considerando, contudo, que os deveres fun-
damentais são «explicitações de valores comunitários», e, que o «valor da soli-
dariedade, isto é, da responsabilidade comunitária dos indivíduos» é um
pressuposto da atribuição dos próprios direitos fundamentais. Este Autor
alude à «eficácia irradiante» dos direitos fundamentais e ao «dever geral de
respeito pelas normas constitucionais, que, naturalmente, constituem limites aos
direitos dos cidadãos». Vieira de Andrade admite, porém, a existência de
«direitos de solidariedade» nos casos em que existem direitos que associam
deveres, entendidos como afirmações de valores ou interesses comunitários,
como, por exemplo, no caso do direito ao ambiente e à fruição do património
cultural42.

Paulo Ferreira da Cunha (apenas) considera que esta obrigação da socie-
dade não é uma obrigação meramente moral, mas sim jurídica e tutelável, sem
qualquer necessidade de adequação legislativa, pela figura do abuso de
direito43.

Por seu turno, Jorge Miranda, depois de referir que na Constituição não
existe um conceito material de deveres fundamentais, reduzindo-se aos que
aí constam, considera, que aos direitos económicos, sociais e culturais, pode-
ria corresponder um «dever geral de solidariedade social». Para este Autor,
«a organização da solidariedade» corresponde, ainda, ao «conteúdo irredutí-
vel» dos direitos sociais. Jorge Miranda refere, também, que existe «uma
instância participativa nos direitos sociais» e uma «eficácia dos direitos eco-
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quais se, por via da regra, são incidentes sobre o Estado (e demais entidades públicas),
também, por vezes, se apresentam como deveres (ou sujeições) interindividuais que recaem
sobre os indivíduos, seja por força do carácter absoluto (e não relativo) dos direitos funda-
mentais, seja em virtude da eficácia externa (Drittwirkung) reconhecida a esses mesmos
direitos» (In NABAIS, José Casalta, O Dever…, op. cit., p. 64, 65 e 66).

41 José Casalta Nabais seguindo a terminologia proposta por Peces-Barba distingue a solida-
riedade dos antigos, da solidariedade dos modernos. Dentro desta distingue uma solidarie-
dade «vertical, solidariedade pelos direitos ou solidariedade paterna, da designada solidarie-
dade horizontal, solidariedade pelos deveres ou solidariedade fraterna». Considera que esta
última chama à colação os deveres fundamentais ou constitucionais, que imputa ao Estado,
como destinatário directo dos mesmos — cf. NABAIS, José Casalta, «Algumas Considera-
ções…», ob. cit., p. 150 e ss.

42 In ANDRADE, Carlos Vieira de, Os Direitos…, op. cit., p. 146, 156, 157, 159 e 169. Cf. tam-
bém, do mesmo Autor, «O “Direito ao Mínimo de Existência Condição» como direito funda-
mental a prestações estaduais positivas — Uma decisão Singular do Tribunal Constitucional,
Anotação ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 509/02», in Justiça Constitucional, n.º 1,
Janeiro/Março 2004.

43 Vide, CUNHA, Paulo Ferreira da, Teoria…, op. cit., p. 193. Paulo Ferreira da Cunha, consi-
dera, «os cometimentos constitucionais ao Estado explicáveis não só pelo institucionalismo natu-
ral num texto constitucional, como pela coloração socializante do mesmo, e ainda porque a
sociedade é muito mais difícil de responsabilizar, e o Estado funciona como que sendo seu
«representante» (in CUNHA, Paulo Ferreira da, Teoria…, ob. cit., p. 192).



nómicos, sociais e culturais em relação aos particulares, na medida em que
eles comprimem direitos, liberdades e garantias ou lhes impõe até restrições
ou os adstringem a determinadas prestações ou a certos encargos»44.

Gomes Canotilho, nesta matéria, afirma que «as ideias de «socidarie-
dade», de «fraternidade» apontam para deveres fundamentais entre cida-
dãos». Mais se diga, que Gomes Canotilho e Vital Moreira aceitam a exis-
tência de deveres económicos, sociais ou culturais, cujo sujeito activo seja a
comunidade em geral ou determinadas categorias de pessoas45. Gomes
Canotilho propõe também uma «des-introversão» do Estado no campo
dos direitos sociais, associando-se ao «dever de socialidade» do Estado os
próprios particulares. Propõe a descoberta nos direitos sociais de uma «reci-
procidade concreta» e de «um balanceamento ad hoc»46. Mais recente-
mente, este Autor apelou como forma de completar um projecto de moder-
nidade, uma mudança de paradigma, com a recuperação de um princípio de
responsabilidade e o fomento pelo «Estado "pós-heroico"», agora Estado
Supervisor, das dinâmicas sociais, colectivas e cooperativas, da cidadania
activa, participativa e «grupal» e de um «contrato democrático» (democracia
como governo global)47.

Carla Amado Gomes parece aceitar este dever de solidariedade, reme-
tendo para a expressão de Castanheira Neves de uma solidariedade de des-
tino48, como um dever que «radica na ordenação de valores sociais plas-
mada na Constituição e na intenção contextualizante do indivíduo num Estado
Social de Direito» e numa cidadania solidária49.

Sem se referir à existência de qualquer dever fundamental, mas antes ao
«valor da solidariedade e a manutenção do contrato social que o informa», que
implicará o co-envolvimento dos interessados nessa solidariedade, Nazaré da
Costa Cabral, indica-o como forma de repensar o Estado Social e as políticas
sociais50.

Também entre a doutrina estrangeira, as referências a um dever de soli-
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44 In MIRANDA, Jorge, Manual…, op. cit., p. 12, 76, 105, 111, 179 e 385. O Autor afirma ainda
que as prestações de segurança social quando envolvem deveres, dentro de certos limites,
podem ser impostas às pessoas pelo Estado (cf. p. 12 da mencionada obra).

45 Cf. dos Autores, Fundamentos da Constituição, Coimbra Editora, Coimbra, 1991, p. 119.
46 Cf., CANOTILHO, J. J. Gomes, Estudos sobre…, op. cit., p. 102, 103, 112, 113, 122 e 123.
47 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes, «Brancosos» e Interconstitucionalidade. Itinerários dos Discur-

sos sobre a Historicidade Constitucional, Livraria Almedina, 2006, p. 127, 128, 144 e ss.,
153 a 161 e 328 e ss.

48 Cf. NEVES, Castanheira, «Pessoa, Direito e Responsabilidade», Revista Portuguesa de Ciên-
cia Criminal, n.º 6, 1996, p. 9 e 43.

49 Cf. GOMES, Carla Amado, Risco e Modificação do Acto Autorizativo Concretizador de Deve-
res de Protecção do Ambiente, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 135 a 166. A Autora faz
referência a este dever de solidariedade em relação ao dever de protecção do ambiente.

50 Cf. CABRAL, Nazaré da Costa, «A Nova Lei de Bases do Sistema de Solidariedade e Segu-
rança Social», Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Vol. II, Estudos Variados/Direito
Comunitário, Coimbra Editora, 2001, p. 77, 78, 83, 84 e 86; cf., da mesma Autora, O Finan-
ciamento da Segurança Social e as suas implicações redistributivas. Enquadramento e
Regime Jurídico, Associação Portuguesa de Segurança Social, Lisboa, 2001, p. 28.



dariedade social relacionam-se com a própria consagração do Estado social
e os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Neste sen-
tido, Werner Maihofer faz derivar a garantia da solidariedade entre os homens,
que deverá ser assegurada pelo Estado, da garantia fundamental da dignidade
da pessoa humana. Para este Autor, a solidariedade é um valor fundamen-
tal que deriva da «democracia de liberdade» «como democracia social segundo
um princípio de igualdade», ao lado dos valores de liberdade e justiça. Mani-
festação da solidariedade são as prestações de segurança social, que incum-
bem tanto ao Estado, como a toda a sociedade, numa óptica de co-respon-
sabilidade51.

Na mesma senda, Ernesto Benda (reportando-se à Constituição Alemã)
reconduz o «valor» solidariedade à cláusula do Estado social52.

Também Perez Luno considera que os direitos económicos, sociais
e culturais visam «explicitar as exigências dos valores da igualdade e da soli-
dariedade, da mesma forma que as liberdades públicas concretizam e desen-
volvem os valores da liberdade e da dignidade humana»53.

Javier de Lucas defende claramente a existência de um dever de soli-
dariedade como uma nova concepção de uma cidadania responsável e
solidária, que faz parte deste dever54.

Pauner Chulvi defende a existência de um dever fundamental de soli-
dariedade social, que se funda no Estado social e democrático55.

Michael Borgeto indica o princípio da solidariedade como o fundamento
da segurança social, parecendo considerá-lo também como um dever do
Estado e dos indivíduos, face a uma (necessária) renovação do direito público
francês56.

Castro Farias refere o aparecimento de um «direito de solidariedade»
(e não de um dever de solidariedade) como a expressão de uma incorpora-
ção dos movimentos sociais à racionalidade jurídica, que passou a estar pau-
tada por novos «equilíbrios sociológicos». Considera este direito de solida-
riedade como uma manifestação do ajustamento da liberdade do homem à
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51 Cf. MAIHOFER, Werner, «Princípios…», Manual…, op. cit, p. 282, 283, 286, 293, 294, 306,
307, 315 e 316.

52 Cf., BENDA, Ernesto, Manual de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Edições Jurídicas e
Sociais, SA, Madrid, 1996, p. 524 e 552.

53 Trad. do original, PEREZ LUNO, Antonio E., Los Derechos…, op. cit., p. 183; vide, também,
p. 207.

54 Cf. LUCAS, Javier, La Polémica sobre los Deberes de Solidaridad, Revista del Centro de Estu-
dios Constituionales, n.º 19, 1994, p. 23, 24 e 32 a 40.

55 Cf. CHULVI, Cristina Pauner, El Deber Constitucional de Contribuir al Sostenimento de los
Gastos Públicos, Tese de Doutoramento apresentada na Faculdade de Ciências Jurídicas e
Económicas da Universidade Jaime I, acessível através do site http:\\biblioteca.universia.net;
cf. p. 14 e ss., 26 a 88, especialmente p. 42 a 58. A apreciação da Autora é feita com
base no artigo 31.1 da Constituição Espanhola, que estabelece o dever de todos de contri-
buírem para a manutenção dos gastos públicos.

56 Cf. BORGETTO, Michael, La Notion de Fraternité en Droit Public Francais, Le passe, Le Pré-
sente et l`Avenir de la Solidarité, LGDJ, Paris, 1993, p. 343 e ss., 420 e ss. e 510 e ss.



autoridade não mais somente do Estado, mas de todos os grupos sociais
aos quais pertence o indivíduo57.

V — A SOLIDARIEDADE NACIONAL, INTERPROFISSIONAL E INTER-
GERACIONAL

A obrigação da instituição de um sistema de segurança social enquanto
corolário e garantia do respectivo direito é apontada como uma “tarefa fun-
damental” do Estado, a quem incumbe organizar, coordenar e subsidiar um
sistema unificado58 e descentralizado59 de segurança social (cf. alínea d) do
artigo 9.º e n.º 2 do artigo 63.º, ambos da CRP). É, ainda, indicada como
uma tarefa das regiões autónomas e das autarquias locais, entendidas como
Estado em sentido amplo (cf. artigos 92.º, n.º 3, 225.º, n.º 2, 227.º, n.º 1, alí-
neas c) e r), 228.º, alíneas a), b), c), d) e g), e 235.º, n.º 2, todos da CRP).
É «um dever objectivo do Estado»60, decorrente da consagração constitucional
de ordens de agir e legislar, com vista à promoção ou garantia das condi-
ções materiais e jurídicas de gozo efectivo do direito à segurança social.
Para o Estado-aparelho os apelos constitucionais em prol da segurança
social constituem tarefas constitucionalmente vinculantes (e não tarefas polí-
tico-programáticas). O Estado neste «dever de agir»61 não está em relação
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57 Cf. FARIAS, José Fernando de Castro Farias, A Origem do Direito de Solidariedade, Editora
Renovar, Rio de Janeiro, 1998, p. 133 a 177 e 193. Este Autor aborda a questão numa ver-
tente sobretudo sociológica. Referindo estas posições doutrinárias do «direito de solidariedade»
como um direito de terceira e quarta geração, cf. NABAIS, José Casalta, «Algumas Conside-
rações…», ob. cit., p. 147 e 148; ARAÚJO, Giselle Ferreira de, «Os Direitos sociais. Uma abor-
dagem sobre o direito português», Scientia Iuridica, Revista de Direito Comparado Portu-
guês e Brasileiro, Tomo LVII, n.º 313, Janeiro/Março 2008, Editora Universidade do Minho, p. 22;
Lucas, Javier de, «La Polémica…», op. cit., p. 21, 22 e 41 a 43.

58 Mas unificação não pode ser sinónimo de unicidade, como a permissão de um só regime de
segurança social, igual para todos. A Constituição ao apelar ao contributo da sociedade
civil e ao exigir que o Estado fomente as iniciativas privadas no âmbito da segurança social,
deixa bem claro que não querer impor um regime único. Cf., neste sentido, ANDRADE, José
Carlos Vieira de/ MAÇAS, Maria Fernanda, «Contratação Colectiva e Benefícios Complemen-
tares de Segurança Social, O Problema da (In)constitucionalidade Material das Normas Limi-
tadoras da Contratação Colectiva no Domínio da Segurança Social», Scientia Ivridica, Revista
de Direito Comparado Português e Brasileiro, Tomo L, n.º 290, Maio/Agosto 2001, Editora Uni-
versidade do Minho, Braga, p. 43.

59 Sobre descentralização e participação, como realidades diversas, vide MACHADO, J. Baptista,
Participação e Descentralização. Democratização e Neutralidade na Constituição de 76,
Livraria Almedina, 1982. Vide também LEAL, António da Silva, «O Direito à Segurança
Social», Estudos Sobre a Constituição, 2.º volume, Livraria Petrony, Lisboa, 1978, p. 340.
Actualmente, o sistema de segurança social tem na sua base serviços integrados na admi-
nistração directa do Estado e instituições de segurança social, integradas na administração
indirecta do Estado. Admite a participação dos interessados na gestão das instituições, atra-
vés dos respectivos organismos de representação profissional. A participação no processo
de definição da política, objectivos e prioridades do sistema é agora assegurado pelo Conselho
Nacional de Segurança Social (cf. artigos 95.º e 96.º da Lei n.º 14/2007, de 16 de Janeiro).

60 In CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, op. cit., p. 1214.
61 In ANDRADE, Carlos Vieira de, Os Direitos…, op. cit., p. 192. Para este Autor, o «dever de agir

estadual só corresponde a uma faculdade subjectiva se for possível a individualização. Caso



com nenhum titular concreto, mas com toda a sociedade. O dever do
Estado manifesta-se, também, de uma forma negativa, na medida em que
se exige que o Estado não ponha causa a consagração e o conteúdo cons-
titucional do direito à segurança social. E, uma vez concretizado o direito,
exige-se que se abstenha de qualquer medida que possa implicar um retro-
cesso naquele nível de concretização, quando o mesmo já passou a fazer
parte da consciência jurídica da comunidade ou constitui um acquis consti-
tucional62. Trata-se da expressão de uma actividade primária, necessária e
objectivamente pública, reflexo de uma solidariedade social ou nacional.
Solidariedade que garante um nível mínimo vital e obrigatório de segurança
social, que salvaguarda as situações de carência por falta ou insuficiência
de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho, assente em regi-
mes base ou essenciais, que visam alcançar uma igual cidadania, um prin-
cípio de justiça, tendo por coordenadas a discriminação positiva e a inclu-
são social. O Estado impõe também um dever de solidariedade entre todos
os cidadãos, instituindo, organizando, coordenando e financiando um sistema
público de segurança social, de natureza assistencial e universalista. A natu-
reza obrigatoriamente pública deste sistema base de segurança social
decorre, quer dos termos da consagração deste direito no artigo 63.º da CRP,
quer da qualificação constitucional do nosso Estado como um Estado demo-
crático e social, e da inclusão nas tarefas estatais da «efectivação dos direi-
tos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e
modernização das estruturas económicas e sociais» (cf. artigos 1.º e 2.º e
alínea d) do artigo 9.º da CRP). O financiamento deste sistema é feito
através de todos pelo Orçamento de Estado63. A estes regimes essen-
ciais, tendencialmente mínimos, corresponderá o máximo que um Estado
com um determinado grau de desenvolvimento económico e social pode
prestar.

A consagração de regimes de protecção social que garantam um mínimo
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contrário, estamos perante garantias institucionais» (in ANDRADE, Carlos Vieira de, Os Direi-
tos…, op. cit., p. 192).

62 Refira-se que Jorge Reis Novais não aceita que exista um princípio constitucional de proibi-
ção do retrocesso, que considera «constitucionalmente inexistente» e que colide com os
poderes constitucionalmente atribuídos ao legislador parlamentar democraticamente legiti-
mado. Entende o Autor que os direitos sociais são no plano constitucional indeterminados e
no plano legislativo reversíveis, não se devendo defender-se que estes direitos se enraízem
na consciência jurídica universal de tal forma que se tornam irreversíveis, porque «não há orá-
culo encartado capaz de revelar, contra a vontade expressa do legislador representativo,
quais são os conteúdos enraizados». Para o Autor qualquer inconstitucionalidade resulta
de outros princípios estruturantes do Estado de direito — da igualdade, da segurança jurídica
ou da dignidade da pessoa humana — e não dos direitos sociais — cf. NOVAIS, Jorge Reis,
Os Princípio…, ob. cit., p. 294 e ss. Cf. também, do Autor, As Restrições aos Direitos Fun-
damentais não expressamente autorizados pela Constituição, Coimbra Editora, Coimbra,
2003, p. 133 e ss.

63 Cf. artigo 105.º da CRP. Face à autonomia institucional da segurança social o sistema, tem
um orçamento próprio, aprovado autonomamente pela AR, embora formalmente integrado
no Orçamento do Estado (cf. alínea b) do n.º 1 do artigo 105.º da CRP).



para uma existência condigna64 é uma imposição, não só do artigo 63.º
da CRP, mas, sobretudo, do princípio da dignidade da pessoa humana (cf.
artigo 1.º da CRP). A Constituição alicerça o Estado de direito numa base
antropológica — o fundamento e fim da existência do Estado encontra-se
nas pessoas. E, a todo o homem, enquanto pessoa humana, deve ser garan-
tido um espaço existencial que lhe permita conservar a sua dignidade. Por
conseguinte, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o direito a
um mínimo de protecção social, deve ser exigido positivamente ao Estado, em
prol do homem, para garantia da sua realização livre e plena. Apela-se ao
Estado social, à ideia de democracia igualitária, funcionando o princípio da dig-
nidade da pessoa humana como um mandato de optimização na construção
de uma sociedade livre, justa e solidária65.

Assim, ao Estado incumbe, obrigatoriamente, a garantia de prestações
mínimas ou existenciais de protecção social, que deverão ser entendidas
como uma «dimensão indeclinável do direito à vida», como «um direito sub-
jectivo de tipo definitivo, isto é, uma norma que fornece fundamento imediato
para uma norma individual de decisão (caso do «direito à sobrevivência»)»66.
Encarado como um direito de personalidade, será um verdadeiro direito sub-
jectivo originário a prestações, podendo os particulares dele fazer derivar pre-
tensões jurídicas e prestacionais. Estarão incluídas na garantia deste mínimo
para a existência, rendimentos mínimos ou de inserção, as prestações de
assistência social básica e o subsídio de desemprego67.
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64 Cf. ANDRADE, José Carlos Vieira de, «O “Direito ao Mínimo…», ob cit., p. 29, que refere ser
preferível a expressão «mínimo para uma existência condigna», à expressão «mínimo de
existência ou sobrevivência».

65 Note-se, todavia, que os direitos fundamentais não estão funcionalizados ao objectivo de
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Neste sentido, vide, CANOTILHO, Gomes,
Direito…, op. cit., p. 335. Cf., também, ANDRADE, Carlos Vieira de, Os Direitos…, op. cit., p. 103
e 104.

66 In CANOTILHO, J. J. Gomes, «Tomemos a sério o Silêncio dos Poderes Públicos — O Direito
à Emanação de Normas Jurídicas e a Protecção judicial contra as Omissões Normativas», As
Garantias do Cidadão na Justiça, Editora Saraiva, São Paulo, Brasil, 1993, p. 488, 486 e 498.

67 Cf., neste sentido, CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição…, op. cit., p. 339
e 340, e Fundamentos…, op. cit., p. 87, 115 e 130; CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, op. cit.,
p. 248, 335, 337, 342, 470, 471, 503 e 504, e «Tomemos…», op. cit., p. 488, 486 e 498;
Miranda, Jorge, Manual…, op. cit., p. 184 a 186; ANDRADE, Carlos Vieira de, Os Direitos…, op.
cit., p. 102 e 203; CUNHA, Paulo Ferreira da, Teoria…, op. cit., p. 289; LEAL, António da Silva,
«O Direito…», op. cit., p. 340 e 341. Com uma visão bastante restrita, vide, NOVAIS, Jorge
Reis, As Restrições…, ob. cit., p. 122 e ss. Cf. igualmente no sentido indicado, o Acórdão
do TC n.º 509/02, Proc. 768/02, relativo à apreciação da constitucionalidade de uma norma
constante de um Decreto da Assembleia da República (AR) que revogava o rendimento
mínimo garantido, in http//tribunalconstitucioal.pt; o Ac. do TC n.º 151/92, Proc. n.º 136/91, publi-
cado no DR, II Série, n.º 172, de 28.07.1992, p. 6975, acórdão que apreciou a inconstitu-
cionalidade dos artigos 71.º e 72.º do DL n.º 321-B/90, de 15.10, relativos à denúncia do con-
trato de arrendamento para habitação do senhorio; e o Acórdão n.º 411/93 — Proc. n.º 434/91,
publicado no DR, II Série, n.º 15, de 19.01.1994, p. 512, que apreciou a inconstitucionalidade
do artigo 45.º, n.º 1, da Lei n.º 28/84, Lei da Segurança Social, na parte que estabelecia a
impenhorabilidade das prestações devidas pelas instituições de segurança social. Quanto à
jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre direitos sociais, vide NOVAIS, Jorge Reis, Direi-



Ainda no âmbito do «dever de agir», como reverso da consagração do
direito de segurança social, incumbe ao Estado desenvolver regimes base
de cariz laboralista, entendidos como uma protecção mínima dos trabalhado-
res, assegurando rendimentos de substituição em caso de falta ou diminuição
de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho (cf. n.º 2 do
artigo 63.º da CRP). Estes regimes de cariz laboralista terão como alicerces
não apenas uma ideia de solidariedade nacional, mas, sobretudo, uma ideia
de solidariedade interprofissional e intergeracional. Tratar-se-á da solidariedade
entre uma categoria — os trabalhadores — e entre as sucessivas gerações.
Consequentemente, o financiamento destes regimes de cariz laboralista não
compete em primeira linha ao Estado, via orçamento, mas sim aos próprios
trabalhadores, que devem contribuir solidária e equitativamente para a sua
manutenção. No entanto, estes regimes ainda devem ser entendidos como
um mecanismo de protecção de riscos (sociais) de natureza não contratual,
também baseado numa lógica de solidariedade social. A relação jurídica que
se estabelece entre o beneficiário-contribuinte e as instituições sociais é uma
relação legal e obrigatória. As prestações para a segurança social são pres-
tações obrigatórias e não voluntárias. Na sua base não está uma mera rela-
ção comutativa, sinalagmática, calculada em termos actuariais, como aconte-
ceria se fosse uma mera operação de seguro, mercantil ou próxima. No
entanto, neste regime a responsabilidade estatal terá de se reduzir à garan-
tia do compromisso que o sistema contributivo desencadeia.68

200 Sofia David

JULGAR - N.º 8 - 2009

tos Fundamentais: Trunfos Contra a Maioria, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, 190 a 209; par-
ticularmente em relação ao direito à segurança social, vide, p. 198 e ss. Entre a doutrina
estrangeira, vide, PEREZ LUNO, Antonio E., Los Derechos…, op. cit., p. 183; HESSE, Conrado,
«Significado…», Manual…, op. cit., p. 94; BENDA, Ernesto, Manual…, op. cit., p. 126, 533, 536,
537 e 538; LUCAS, Javier, «La Polémica…», op. cit., p. 17 e 18; CUENCA, Encarnación Carmona,
El Estado Social de Derecho en la Constitucion, Colecção Estudos, Conselho Económico e
Social (CES), Madrid, 2000, p. 120; AZAN, Yolanda Sanches-Uran, Seguridade Social Y Cons-
titucion, Estudios de Derecho Laboral, Editorial Civitas, 1.º edição, Madrid, Espanha, 1995, p. 85.
Sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional Espanhol acerca do mínimo vital o para a
existência, vide CHULVI, Cristina Pauner, El Deber…, op. cit., p. 242 a 254. Refira-se, que na
Constituição espanhola o princípio da dignidade da pessoa humana é proclamado no artigo 10.º
como o fundamento axiológico dos direitos fundamentais, designadamente dos direitos sociais
«que lhe são inerentes», consagrando esse artigo que «a dignidade da pessoa, os direitos invio-
láveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o respeito pela lei e
pelos direitos dos outros, são fundamentos da ordem politica e da paz social».

68 A lei constitucional determina que o sistema de segurança social deverá ser «subsidiado» pelo
Estado. «Subsidiar» indicia um financiamento parcial, o que é perfeitamente compreensível
nos regimes contributivos. Mas essa mesma expressão já não fará sentido numa perspec-
tiva assistencialista, mormente nos regimes não contributivos. Nestes casos, parece que o
Estado não deveria apenas subsidiar, mas, financiar, na íntegra, as despesas daí decorren-
tes. Por conseguinte, a expressão «subsídio» só pode ser entendida como significando o finan-
ciamento parcial do Estado — se e quando necessário — nos sistemas contributivos, e o finan-
ciamento integral e total do Estado relativamente ao regime não contributivo, sendo certo, que
o Estado nunca financiará a totalidade do sistema de segurança social, pois no sistema con-
tributivo grande parte das despesas são financiadas directamente pelas contribuições dos
seus beneficiários e respectivas entidades empregadoras. Nota-se, ainda, que a Lei n.º 17/00,
de 8 de Agosto, reforçou a característica de autofinanciamento do subsistema previdencial,
do sistema de protecção social dos funcionários públicos e o sistema de protecção nos aci-



Por fim, no âmbito da sua "tarefa fundamental" de efectivação do direito
à segurança social, incumbe ao Estado actuar nas estruturas económicas e
sociais, coordenando, enquadrando, fomentando, fiscalizando e incentivando
o desenvolvimento das prestações de segurança social ou a criação de outras
prestações complementares, assim garantindo a promoção do bem estar e qua-
lidade de vida de todos os cidadãos (cf. artigos 1.º, 2.º, 9.º, alínea d), e 81.º,
alíneas a), b) e i), da CRP). Compete ao Estado permitir a plena concretização
do direito à segurança social através da conjugação das várias dinâmicas,
pública e privadas e da co-responsabilização de toda a comunidade.

Fruto de uma concepção compromissória do direito à segurança social,
com um forte pendor laboralista, o texto actual da Constituição impõe ainda
ao Estado que para além de assegurar regimes que garantam uma protecção
mínima dos trabalhadores, fornecendo rendimentos de substituição, actue nas
estruturas laborais existentes e desenvolva um regime de protecção profissional-
contributivo, que deverá ter uma relação sinalagmática mínima com as con-
tribuições pagas. Exige-se que o Estado da garanta que todo o tempo de tra-
balho contribua para o cálculo das pensões de velhice e invalidez. Terá este
regime de incluir «prestações assistenciais e de seguro social»69, prestações
contra o dano originado pela falta ou diminuição de meios de subsistência ou
de capacidade para o trabalho, cumprindo uma função de substituição dos ren-
dimentos de trabalho. A intensidade e o valor das prestações dependerá
das quotizações e dos valores salariais com base nos quais o beneficiário con-
tribuiu para o sistema. Deverá haver uma proporcionalidade entre o valor e
o tempo de quotização, os valores salariais sobre os quais incidiu a quotiza-
ção e os benefícios. O princípio da igualdade enquanto proporcionalidade assim
o exige. Mas, ainda aqui, esta relação de proporcionalidade não significa
uma conexão sinalagmática, automática ou matemática entre a contribuição pré-
via e a prestação concedida: a protecção social não é um seguro privado, mas
uma garantia estatal de cariz laboralista, para a qual concorrem obrigatoria-
mente os próprios beneficiários, ainda fundada na solidariedade nacional,
interprofissional e intergeracional. Tanto o valor das contribuições, como o nível
de benefícios não são determinados por uma opção voluntária e pré-definida,
mas antes condicionados por opções estatais, em função das disponibilidades
económicas do sistema e da própria situação económica-social do país. Em
termos de relação jurídica não há aqui uma bilateralidade, uma pura relação
sinalagmática entre a obrigação de quotização por parte do beneficiário e a
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dentes de trabalho, criando um fundo de reserva a ser gerido em termos de capitalização (cf.
artigo 82.º da citada Lei). Por seu turno, a Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, consagra cla-
ramente no sistema previdencial o princípio da contributividade e o autofinanciamento e prevê
um regime público de capitalização como sistema complementar de prestações previdenciais
— cf. artigos 54.º e ss. da citada Lei.

69 Cf. CORREIA, Sérvulo, «Teoria da relação jurídica de Seguro Social», Revista Estudos Sociais
e Corporativos, Ano VII, n.º 27, Julho a Setembro, Junta da Acção Social, Lisboa, 1968,
p. 44. Cf. também AZAN, Yolanda Sanches-Uram, Seguridade Social Y…, op. cit., p. 85,
119, 110 e 131.



obrigação de prestação das instituições de segurança social, máxime, o
Estado. De facto, nos regimes profissionais-contributivos, a relação quotiza-
ção-protecção é apenas uma relação de garantia, há a obrigação (unilateral)
de contribuição por parte do trabalhador e a obrigação (também unilateral) de
protecção do Estado em caso de falta ou diminuição de meios de subsistên-
cia ou de capacidade para o trabalho do trabalhador. Estas prestações não
se inspiram apenas na justiça social (cada um segundo as suas posses — a
cada um segunda as suas necessidades), mas sobretudo na justiça comuta-
tiva e distributiva, decorrente de uma solidariedade de categorias, os traba-
lhadores70.

Em suma, o Estado social de direito, assente na democracia política e
social, impõe a instituição, a organização e o financiamento de um sistema
público, de natureza assistencial e universalista, com prestações que forneçam
um mínimo vital ou para a existência, fundadas na solidariedade social e
nacional. Impõe, ainda, a instituição de um sistema também com prestações
base de cariz laboralista, assente na solidariedade interprofissional e inter-
geracional e a garantia do desenvolvimento de um sistema complementar de
feição laboralista, baseado na justiça comutativa e distributiva e na solidarie-
dade de categorias, dos trabalhadores. Exige, por fim, o fomento, o enqua-
dramento e a fiscalização de um sistema complementar de segurança social,
reflexo de uma sociedade aberta e activa, que se assume co-responsável
pela promoção e manutenção do bem estar social. É no desenvolvimento deste
sistema complementar de segurança social que se abre campo a uma cida-
dania activa e solidária, corolário da democracia participativa, colaborante e
cooperante com o Estado na prossecução das suas tarefas básicas e na con-
cretização dos objectivos constitucionais de construção de uma sociedade
«livre, justa e solidária», assente no princípio da dignidade da pessoa humana.
Cabem neste âmbito as tarefas constitucionalmente cometidas às IPSS e
outras associações de interesse público e organizações que com o Estado pros-
seguem os objectivos de solidariedade social. Incluem-se aqui, igualmente,
os comandos constitucionais directamente dirigidos à sociedade e àqueles
que individualmente a integram (cf. artigos 54.º, n.os 1 e 5, alínea d) e e), 56.º,
n.os 1 e 2, alíneas a) e b), 63.º, n.os 2 e 5, e 80.º, alínea g), da CRP)71.
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70 Cf. a este propósito Correia, Sérvulo, «Teoria…», op. cit., p. 44, e AZAN, Yolanda Sanches-
Uram, Seguridade Social Y…, op. cit., p. 85.

71 Ligada a esta cidadania activa (também referida como global ou cosmopolita), têm sido defen-
didos os tempos da “governança” (governance), como um agir estadual em auto-regulação com
os agentes sociais, afinal um agir em cooperação. Sobre a introdução do termo e a ligação
à globalização, vide, PALMER, Tom G., «Globalização e Governança», Estado Sociedade Civil
e Administração Publica, Para um Novo Paradigma do Serviço Público, Almedina, Coimbra,
2008, p. 80 e ss.; cf. também referindo a ligação ao direito constitucional, CANOTILHO, J. J.
Gomes, «Brancosos…», op. cit., p. 128, 129, 144, 145, 152, 153 e 325 e ss.; e com relação
ao direito ao ambiente, vide, GARCIA, Maria da Glória, O Lugar do Direito na Protecção do
Ambiente, Livraria Almedina, Coimbra, 2007, p. 348 e ss. Também referindo a solidarie-
dade, os direitos sociais e a globalização, cf. PETRELLA, Ricardo, Il Bene Comune. Elogio della
Solidarietà, Editora Diabasis, 1997, p. 92 a 105.



O direito à segurança social exige, portanto, que o Estado consagre uma
organização social assente em diferentes regimes de segurança social e na
qual se conjuguem várias formas de solidariedade social. Requer que todas
as pessoas, enquanto integradas na sociedade civil ou em determinados gru-
pos da sociedade, intervenham na efectivação do direito, em complementa-
riedade e concorrência com as intervenções do Estado, cumprindo o seu
dever de solidariedade nacional, interprofissional e intergeracional. Será um
dever imposto pelo Estado e pela sua intermediação legislativa, mas que tam-
bém decorre de um valor fundamental de solidariedade, que é exigido direc-
tamente à própria sociedade. Isto porque incumbirá ao Estado, mas ainda a
toda a sociedade civil — que se demanda participativa — numa óptica de
co-responsabilidade, promover o Estado social de direito, alcançar uma «liber-
dade-libertação»72, através da instituição de um sistema de segurança social
que garanta a igualdade jurídica e real e suporte a democracia política (ou for-
mal) e social (ou material).

VI — UMA NOVA SOLIDARIEDADE CONTRATUAL?

Com a crise do Estado providência e no âmbito do desenvolvimento
do sistema complementar de segurança social surgiu recentemente uma
nova forma de socialização dos riscos, que já não está assente na solida-
riedade nacional, interprofissional ou intergeracional, fundando-se antes numa
solidariedade contratual. Com um novo enquadramento, mas lembrando
quer as concepções contratualistas subjacentes ao pensamento clássico,
quer os primeiros seguros sociais de base laboralista, vão sendo adoptados
pelo legislador e considerados pela doutrina73, sistemas de complementares
de segurança social de iniciativa privada. Constituirão a criação de um
«segundo pilar» ou «segunda pensão»74. A técnica adoptada é, essencial-
mente, a do seguro. O financiamento advém do património de quem acorda
neste sistema. A gestão é do Estado, no caso dos regimes públicos de
capitalização, com possibilidade de delegação desta gestão a privados.
É uma gestão autónoma, que pode ser pública, cooperativa ou privada, no
caso dos regimes de iniciativa colectiva e individual, com simples supervisão
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72 In MIRANDA, Jorge, «A sistematização da Constituição», Estudos Sobre a Constituição,
1.º volume, Livraria Petrony, Lisboa, 1977, p. 13.

73 Cf. CANOTILHO, Gomes, Direito…, op. cit., p. 337 e ss. e "Brancosos…», op. cit., p. 127 e 128;
SOUSA, Marcelo Rebelo de/ALEXANDRINO, José de Melo, Constituição da República Portuguesa,
Comentada, Editora Lex, Lisboa, 2000, p. 171; ANDRADE, José Carlos Vieira de/MAÇAS, Maria
Fernanda, «Contratação…», Scientia …, op. cit., p. 40 e ss.; QUELHAS, Ana Paula Santos,
A Refundação do Papel do Estado nas Politicas Sociais, Dissertação de Mestrado em Socio-
logia «As Sociedades Nacionais Perante os Processos de Globalização», na Faculdade de Eco-
nomia da Universidade de Coimbra, Almedina, Coimbra, 2001, p. 19 a 26 e 195 e ss.; BOR-
GETTO, Michel, «Securité…», op. cit., p. 21; FARIAS, José Fernando de Castro, A Origem…, op.
cit., p. 133 a 177 e 193.

74 Cf. expressão no Livro Branco da Segurança Social.



prudencial ou fiscalização do Estado (cf. artigos 81.º e ss. da Lei n.º 4/2007,
de 16 de Janeiro).

Estes sistemas não visam a universalidade da protecção, nem uma
igualdade protectora, de prestações iguais em qualidade e intensidade, mas
antes uma protecção sectorial e uma igualdade enquanto proporcionalidade,
face aos contributos individuais para o sistema. A medida da contribuição será
a da protecção. Corolário de uma igualdade material e da manutenção e pro-
moção do bem estar e da qualidade de vida de todos os cidadãos, per-
mite-se que determinados grupos da sociedade, necessariamente «categorias
abertas»75, participem na construção do sistema de segurança social, refor-
çando voluntariamente essa protecção em seu benefício directo. Na base está,
sobretudo, a imposição constitucional para que se caminhe na «construção
de uma sociedade livre, justa e solidária», associada a um princípio demo-
crático e a uma (nova) solidariedade contratual, fruto, ainda, da co-respon-
sabilização e comprometimento social na garantia do sistema de segurança
social.

O Estado apelando à sociedade e acreditando num comprometimento
social na afectação dos recursos disponíveis de cada um ou de certos grupos,
permite e fomenta a protecção suplementar livre e privada, assente numa
pura igualdade jurídica e na solidariedade contratual, entendida esta como
uma solidarização frente aos riscos.

A promoção pelo legislador destas novas prestações, de cariz contra-
tual, cabe no âmbito da sua liberdade conformadora, porquanto extravasam
aquele mínimo indispensável, imposto pelo princípio da dignidade da pessoa
humana, vão para além dos próprios regimes base de cariz laboralista e tam-
bém não tocam no status quo já alcançado do ponto de vista do Estado
social ou em direitos que já fazem parte da consciência jurídica da comuni-
dade. Igualmente, a promoção pelo legislador destas prestações de base
contratual permite a satisfação de necessidades individuais (mas colectiva ou
comunitariamente sentidas), ligadas à conquista de um Estado social de "bem
estar", sem que tal signifique mais intervencionismo estatal ou a assunção de
mais despesas públicas.

Esta (nova) solidariedade contratual é, assim, também a manifestação de
um princípio de liberdade individual e organizatória e de uma economia de mer-
cado, que face à crise do Estado providência abrem campo à assunção pelos
particulares de algumas tarefas que se pedem sociais. O Estado contempo-
râneo assume-se, não já como um Estado providência, que deve alargar as
prestações sociais até ao possível (ou à reserva do possível), mas como um
Estado sobretudo regulador e fiscalizador, que na «construção de uma socie-
dade livre, justa e solidária» e visando o «aprofundamento da democracia
participativa», requer e exorta a que os cidadãos ou grupos e organizações
sociais, participem livremente tanto na formação da vontade estatal (nas for-
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75 Vide ANDRADE, Carlos Vieira de, Os Direitos…, ob. cit, p. 186.



mas legalmente previstas), como na satisfação das suas necessidades, que
são também colectivamente sentidas.

No entanto, nestes sistemas complementares de segurança social tanto
a repartição dos riscos, como a repartição das riquezas — tendo por raiz
uma certa afinidade entre o grupo e um acordo económico para satisfazer uma
necessidade social desse mesmo grupo — não conduz, necessariamente,
para uma justiça social, entendida como uma distribuição equitativa e pro-
porcional das utilidades e riquezas de um pais. E aqui reside o maior óbice
do apoio e fomento do Estado a estas formas complementares de segurança
social. Óbice que esbarra com outra dificuldade, a relativa à crise do Estado
providência e ao aumento da dimensão do Estado, numa sociedade que se
pretende (até pelo texto constitucional) mais livre e participativa, em que o
Estado se assume como menos dominador e estatizante e mais ordenador e
fiscalizador76.

Como referimos no início deste texto, o «combate moderno para a liber-
dade»77, decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe
também de forma indissociável uma democracia formal ou política e material
ou real, que só se alcança com a consagração de direitos sociais, designa-
damente do direito à segurança social, concedendo-se a todos uma protecção
mínima tendencialmente geral e universal, obrigatoriamente pública. Por impe-
rativos históricos e por imposição dos princípios da igualdade, da proporcio-
nalidade e da protecção do acquis constitucional, aos trabalhadores, que con-
tribuem directamente para o sistema de segurança social, o Estado tem ainda
de salvaguardar e desenvolver sistemas que assegurem rendimentos de subs-
tituição. Assim, o campo aberto para a nova solidariedade contratual, fundada
na liberdade individual e na organização social, tem como limites a garantia
da (manutenção) da liberdade em igualdade (de todos e dos trabalhadores)
e a preservação da justiça social, conquistada através dos direitos sociais,
designadamente através de uma protecção social assente em primeira linha
na solidariedade nacional, interprofissional e intergeracional.
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76 Nazaré da Costa Cabral refere ainda como perigos para esta opção de sistemas comple-
mentares a condução a opções económicas favorecedoras do consumo imediato em detrimento
da poupança, ou «comportamentos mioticos» por parte dos cidadãos — cf. CABRAL, Nazaré
da Costa, «A Nova…», op. cit., p. 97, e O Financiamento…, op. cit., p. 16, 104 e 110 e ss.
Os perigos e problemas destes sistemas são também referidos por DUSKIN, Elisabeth, in
«Alteração do Equilíbrio entre Regimes Públicos e Regimes Privados de Pensões: A Pro-
blemática», tradução para português pelo Conselho Económico e Social, in Os Regimes Pri-
vados de Reforma e a Política Governamental, Estudos de Política Social, n.º 9, CES, p. 20
e ss.

77 Trad. do original, DESWARTE, Marie-Pauline, «Droits…», op. cit., p. 954.


