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Subsídios de Natal
e Férias em risco
Com os impostos no limite, não deverá restar outra solução ao Governo a não ser cortar
nos salários, dizem fiscalistas. Carga fiscal de famílias portuguesas é o triplo de irlandesas
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DEPOIS do «ir para além» da
troika, o Governo poderá ter de ir
além do Orçamento do Estado
para 2012 (OE2012) em matéria fis-
cal, para conseguir colmatar even-
tuais desvios orçamentais ao lon-
go do ano e cumprir as apertadas
metas impostas para o défice de
2012 – 4,5% do PIB, cerca de meta-
de do registado no primeiro se-
mestre deste ano (8,3%), adiantam
fiscalistas ao SOL.

A uma semana da apresenta-
ção do OE 2012, já se sabe que, no
próximo ano, automóveis, taba-
co e electricidade vão ficar mais
caros; que as famílias vão dedu-
zir menos despesas de saúde e
educação nos seus impostos; que
os funcionários públicos terão
mais um ano de salários conge-
lados; que as empresas vão per-
der as taxas reduzidas de IRC.. e
permanece a incógnita sobre se

os subsídios de férias ou Natal se
irão manter na íntegra.

O OE2012 vai trazer uma nova
‘vaga’ de aumento de impostos
de famílias e empresas, num ano
que todos sabem que será ‘a
doer’. Os agregados familiares
terão maiores dificuldades e me-
nores rendimentos para consu-
mir, as empresas menor margem
para investir e contratar.

Perigo de novos ‘desvios’

Ainda que o Governo – seguindo
a exigência troika – assegure que
no próximo ano a maior fatia da
correcção das contas públicas será
feita através de um corte na despe-
sa (dois terços do total, cerca de 3,4
mil milhões de euros), a realidade
é que terá de ir buscar cerca de 1,7
mil milhões através do aumento
de impostos ou da redução e extin-
ção de benefícios fiscais.

Os impostos têm sido, até agora,
o principal instrumento do Execu-

tivo para corrigir os desvios orça-
mentais que têm vindo a ser en-
contrados e que superam já os dois
mil milhões de euros (Madeira,
BPN ou corte de despesa abaixo do
estimado). E este ‘truque’ poderá
ser de novo utilizado ou reforçado
em casos de emergência – por
exemplo, medidas extra e imedia-
tas para atingir o défice orçamen-
tal de 5,9% do PIB pedido pela
troika para 2011. No primeiro se-
mestre, o défice situou-se em 8,3%.
Entretanto, as famílias viram o
IVA do gás e electricidade subir de
6% para 23%, os transportes a au-
mentarem 15% e, no Natal, o sub-
sídio será cortado ao meio.

2012, ano «brutal»

«Em 2012, Portugal terá de fa-
zer um ajustamento brutal da
sua economia e a troika irá des-
tapar novos buracos nas parce-
rias público-privadas, nos mu-
nicípios, nas empresas munici-

pais, nas fundações, institutos e
até nos Açores», adianta ao SOL
Tiago Caiado Guerreiro. A neces-
sidade um elevado esforço fiscal
é partilhada por Sérgio Vasques,
ex-secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais: «Seja pela via do
corte de remunerações, seja
pela via dos impostos, é claro
que em 2012 vamos sofrer uma
redução colectiva dos nossos
rendimentos disponíveis», diz.

A nível fiscal, duas áreas irão
dominar as preocupações dos por-
tugueses em 2012: a previsível su-
bida do IVA e um eventual corte
dos subsídio de férias e Natal.

A alteração da lista de produ-
tos nos escalões do IVA está con-
firmada e a passagem de muitos
produtos da taxa mínima (6%) e
média (13%) para a normal
(23%) levará a que vários artigos
e sectores como a restauração
possam sofrer aumentos de pre-
ços entre 7% e 17%, com conse-
quências negativas no consumo.

A extinção do subsídio de fé-
rias e Natal é uma hipótese real
para os dois fiscalistas, que de-
fendem haver um «esgotamen-
to» da margem para fazer novas
subidas de impostos.

Se, este ano, a sobretaxa de 3,5%
de IRS ‘levará’ o equivalente a me-
tade do subsídio de Natal para os
cofres do Estado, o Governo ain-
da não deu indicações de como vai
colmatar em 2012 a receita extra
de 700 milhões de euros que este
imposto irá gerar, num ano em
que a economia irá atravessar
uma recessão mais profunda do
que em 2011 (contracção do PIB de
2,3% contra 2,2% de 2011) e o de-
semprego vai escalar para um má-
ximo de 13%, o que significará
menos receita fiscal.

«Parece ter-se chegado à
conclusão que não existem
tantas gorduras para cortar no
aparelho do Estado como se
imaginava em período eleito-
ral», remata Sérgio Vasques.

Fonte: PwC


