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Haverá vida depois 
do Orçamento?

A Proposta de Orçamento 
apresentada na segunda-feira 
confirmou as expectativas: este será 
um dos Orçamentos mais austeros 
dos últimos anos. 

A redução da despesa será 

O mercado de arrendamento 
continuou esquecido, uma vez que 
não se tomaram ainda medidas que 
pudessem tornar esse investimento 
atractivo e promover de facto o 
arrendamento em detrimento da 
aquisição de casa própria.
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sustentada pela via do corte dos 
subsídios de férias e de Natal dos 
funcionários públicos, trabalhadores 
do sector empresarial do Estado e 
pensionistas.

Já o acréscimo da receita assenta 
num aumento da carga fiscal  quer 

aquisição de casa própria.

Diminuindo o poder de compra, 
corre-se o risco de a economia 
estagnar ou de se fomentar a 
economia paralela, e, com isto, de o 
aumento da receita previsto não vir a 
ser tão significativo como o esperado.

21 de Outubro de 2011

O Governo está empenhado 
em demonstrar aos mercados 

    fi   num aumento da carga fiscal, quer 
ao nível das famílias, quer ao nível 
das empresas. No caso das famílias, 
quer pela eliminação/redução das 
deduções em sede de IRS, quer pelo 
aumento dos IVA, IEC e IMI. No 
caso das empresas, pela redução dos 
benefícios fiscais, pela eliminação 
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Para procurar incentivar a economia, 
foram dados alguns sinais positivos 
no que respeita a medidas fiscais, 
como seja a manutenção do regime 
das SGPS e do RFAI e SIFIDE, que 
promovem o investimento e a I&D. 
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que merece a sua confiança e 
que, se necessário, tomará 
medidas duras e impopulares. 
Apesar da dureza dos 
próximos anos, cabe aos 
Portugueses mostrar que 
estão também empenhados, 

das taxas reduzidas e pela criação de 
uma sobretaxa extraordinária de 3% 
incidente sobre lucros superiores a 
1.5 milhões de euros, à qual acresce 
uma taxa adicional de 5%, para os 
lucros superiores a 10 milhões de 
euros.
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À semelhança do regime brasileiro da 
nota fiscal, a autorização legislativa 
para que o Governo possa introduzir 
uma possibilidade de dedução em 
sede de outros impostos do IVA 
constante de facturas, visa 
desincentivar essa fuga ao fisco. A 
maior dureza das molduras penais 
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p ,
ainda que indignados.

No que respeita ao imobiliário, 
tomam-se medidas, já com o 
Orçamento Rectificativo, para que 
se inicie (melhor seria dizer, se 
termine, uma vez que desde a 
Reforma do património em 2004 se 
previa uma avaliação geral a 
completar em 10 anos) a 

aplicáveis aos ilícitos tributários tem 
também esse intuito. Adicionalmente, 
penalizam-se as relações com 
entidades “off-shore” e promove-se, 
através do RERT III, a regularização 
de rendimentos mantidos fora do 
circuito de tributação e de controlo da 
Administração Fiscal.p

actualização do valor patrimonial 
dos imóveis. 
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