Síntese de informação estatística da
Segurança Social
agosto 2016
Após as primeiras sínteses relativas à informação disponível em junho e julho de 2016, o Gabinete de Estratégia e
Planeamento (GEP) dá continuidade à análise com os dados mais recentes de agosto, na área da Segurança Social, a partir da
informação mensal disponibilizada pelo Instituto de Informática do MTSSS, nomeadamente sobre prestações por parentalidade,
familiares, por doença, de desemprego, do Rendimento Social de Inserção, pensões de invalidez, de velhice e de sobrevivência e
Complemento Solidário para Idosos.

Prestações por Parentalidade
Nº DE BENEFICIÁRIOS COM SUBSÍDIO POR PARENTALIDADE

As

prestações

essencialmente

por

parentalidade

requeridas

pelo

são
sexo

feminino (70%), abrangendo 23.796 mães e
10.043 pais, em agosto de 2016. No total,
estas prestações registaram uma redução de
9,8% face ao período homólogo e de 6,6%
face

ao

mês

anterior,

ainda

assim

comparando com o mês de junho verifica-se
um aumento de 1,5%. Entre julho e agosto
de 2016, existiam menos 1.464 pais com o
subsídio (-12,7%) e menos 929 mães (-3,8%).

Prestações Familiares
PROPORÇÃO DE TITULARES NO TOTAL
DAS PRESTAÇÕES FAMILIARES
ANALISADAS

Em agosto de 2016, foram processados 1.123.656 abonos de família para crianças e
jovens, o que reflete um ligeiro decréscimo mensal de 0,3% (menos 3.344 crianças e jovens) e
uma diminuição de 3,8% face ao mês homólogo, significando menos 44.399 crianças e jovens
a receber abono de família, tendo em conta o mês de agosto do ano anterior. Quanto à
bonificação por deficiência, em termos homólogos, verificou-se um aumento de 2,7%, mas em
relação a julho decresceu 0,3%. No subsídio mensal vitalício, existiam 13.144 subsidiados em
agosto de 2016, menos 37 comparativamente a julho de 2016 e menos 137 face a agosto de
2015. O número de titulares do subsídio por assistência de 3ª pessoa recuou face ao período
homólogo (-2,4%) e em relação ao mês anterior (-0,8%). Da mesma forma, registou-se uma
quebra no número de beneficiários do subsídio por educação especial (menos 3.745
indivíduos) tendo em conta o mês anterior e menos 807 beneficiários, face a agosto de 2015;
este decréscimo corresponde ao efeito sazonal desta medida, devendo-se essencialmente ao
facto do mês em análise corresponder ao período de férias escolares e, consequentemente,
término do ano letivo.

Subsídio por Doença
Em agosto de 2016, existiam 107.950 subsidiados por doença, valor

N.º DE BENEFICIÁRIOS DO SUBSÍDIO POR DOENÇA

inferior em 12,6% relativamente ao mês anterior e superior em 5,3%
comparando com o período homólogo. Relembre-se que, no mês
anterior, o número de beneficiários aumentou devido ao processamento
nesse mês ter decorrido

uma semana depois da data habitual,

abrangendo mais lançamentos mensais, o que pode explicar a diminuição
tão significativa em agosto .
Os beneficiários do sexo feminino representaram 60% do total, contra
40% de subsidiados masculinos, apresentando-se em superioridade em
todos os grupos etários. Por escalão quinquenal, existiu um maior
número de pessoas a requerer este subsídio com idades compreendidas
entre os 50 e os 54 anos e os 55 e os 59 anos.

Prestações de Desemprego
N.º DE BENEFICIÁRIOS COM PRESTAÇÕES DE DESEMPREGO

Em agosto de 2016, o número total de
beneficiários com prestações de desemprego
foi de 216.079, menos 3.093 face ao mês
anterior (-1,4%) e menos 44.520 face ao
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em 1.458 subsídios face ao mês homólogo
(-14,2%) e menos 246 beneficiários considerando o mês
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457,31€, em agosto de 2016, valor que tem sido muito similar
desde o início do período em análise.

Rendimento Social de Inserção
Nº DE FAMÍLIAS COM PROCESSAMENTO DE RSI

As alterações nas regras de atribuição do RSI,
efetuadas no início de 2016, permitiram que mais
indivíduos

e

famílias

fossem

elegíveis

para

recebimento deste apoio. Desta forma, em agosto
de 2016, os beneficiários do RSI eram 217.862,
conferindo-se um aumento de 1,1% face ao mês
anterior e 4,7% relativamente a agosto de 2015.
No que diz respeito à estrutura de idades dos
beneficiários de RSI, em agosto de 2016, 42%
tinham 24 ou menos anos, 34% tinham uma idade
compreendida entre os 25 e os 49 anos e 24%
Quanto ao número de famílias com RSI, em agosto

tinham 50 anos ou mais.

de 2016 foi de 98.043, pelo que houve uma subida de
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prestação média de RSI chegou aos 112,79€,
registando um incremento de 20,8% face a agosto de
2015, mas uma redução ligeira de 0,3%, face ao mês
anterior.

Pensões
As pensões de velhice (2.031.986) foram
as que mais expressão tiveram no total de
pensões 68%, seguidas das pensões de
sobrevivência (720.932) representando 24%
e das de invalidez (243.496) completando
8%. Comparando com julho de 2016,
existiram mais 1.390 pensionistas de velhice
em agosto de 2016, com uma variação de
0,1% e mais 22.112 face ao mês homólogo,
representando um aumento de 1,1%.

Nº DE PENSIONISTAS DE VELHICE (RG, RNCE e RESSAA)

Nº DE PENSIONISTAS DE SOBREVIVÊNCIA

As pensões de sobrevivência abrangeram,
em agosto de 2016, 720.932 indivíduos.
Desta forma, contabilizaram-se menos 407
pensionistas (-0,1%) do que em julho de 2016
e,

em

relação

ao

período

homólogo,

diminuíram em 1.353 indivíduos (-0,2%). As
mulheres representaram 81% do total de
pensionistas de sobrevivência.

Nº DE PENSIONISTAS DE INVALIDEZ

O número de pensionistas de invalidez continua
em queda ligeira. Em agosto de 2016, foram 243.496
indivíduos. Assim, observou-se uma redução de 0,3%
em relação a julho de 2016 e -3,9% em relação ao
mesmo mês do ano anterior. Os pensionistas do sexo
masculino (53%)

foram mais representativos

relativamente às mulheres (47%).

Complemento Solidário para Idosos
Os aumentos verificados no início do ano no

Nº DE BENEFICIÁRIOS DE CSI

valor de referência do CSI, ainda não tiveram
impacto

no

aumento

do

número

de

beneficiários. Em agosto de 2016, existiam
159.931 beneficiários de CSI, um recuo mensal
de 0,2% (menos 333 indivíduos). Em termos
homólogos, registou-se uma variação de -3,5%
(menos 5.771 beneficiários que em agosto de
2015).

SIGLAS

MTSSS Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; GEP Gabinete de Estratégia e Planeamento; D.L. Decreto-Lei; L. Lei; RG Regime Geral;
RNCE Regime Não Contributivo e Equiparados; RESSAA Regime Especial de Segurança Social das Atividades Agrícolas; RSI Rendimento Social de
Inserção; CSI Complemento Solidário para Idosos.
Qualquer informação relativa a conceitos e notas estão presentes nos ficheiros disponibilizados pelo Instituto de Informática, IP em http:// www.segsocial.pt/estatisticas
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