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IRS
Escalãomais alto sobe para
49%, limites às deduções
nas despesas de saúde, fim
de benefícios fiscais, termi-
na dedução de custos com
amortização de capital em
empréstimos à habitação,
dedução zero para rendi-
mentosmais elevados

IRC
Fimda taxa reduzida, redu-
ção de deduções fiscais,
corte do prazo de deduta-
bilidade dos prejuízos fiscais
de 4 para 3 anos e derrama
estadual passa a incidir so-
bre 3%dos lucros tributá-
veis acimade 3milhões

IVA
Alteração dos produtos nas
taxas reduzida emédia,
corte nas isenções de IVA,
limite de 20%nadiferença
do IVAnaMadeira eAçores

IMI
Reduçãode isençõesnaha-
bitaçãoprópriaepermanen-
te,aumentodataxade IMI

AUTOMÓVEL
Subidado ImpostoAutomó-
velecortenas isençõesdo IA

Porém, o agravamento fiscal
para o próximo ano é mais um
episódio da subida de impostos
que tem vindo a ser introduzida
em Portugal desde o início da
crise financeira mundial, em
2008, e que culminou na actual
crise da dívida soberana na
Zona Euro, que obrigou Portu-
gal a necessitar de um programa
de assistência financeira.

Desde 2007, o escalão máximo
de IRS passou de 42% para 49%
em 2012 (ver infografia). A taxa
normal de IVA registou várias su-
bidas de 20% para 23% desde
2008, e as mais- valias nas acções
passarão da não tributação para
uma taxa de 21,5%, em 2012. Con-
tas feitas, a carga fiscal das famí-
lias tem vindo a aumentar ano a
ano e um agregado de classe mé-
dia portuguesa paga hoje mais
impostos do que na maioria de
países europeus mais ricos com
rendimentos mais elevados, como
Áustria, Bélgica ou Finlândia.

Mais impostos

Será que a austeridade,
contraindo a actividade económi-

ca, acabará por se revelar contraprodu-
cente? A recessão reduz os ganhos das
pessoas e das empresas, e também limi-
ta o consumo do Estado e das famílias.
Tudo isso diminui a receita fiscal.

A questão tem sido inúmeras ve-
zes colocada, não só em Portugal. Nos
Estados Unidos, por exemplo. Ou na
Grã-Bretanha, onde o governo de coli-
gação dos conservadores e liberais-de-
mocratas lançou há mais de um ano um
severo programa de austeridade para
baixar o défice das contas do Estado.

Mas a situação portuguesa é di-
versa da americana ou da britânica,
embora a raiz do problema seja seme-
lhante: gastar acima dos recursos, endi-
vidando-se para cobrir a diferença. Os
EUA, além de serem a maior potência
económica mundial, endividam-se na
moeda que eles próprios emitem, o dó-
lar. Repare-se que, apesar de a Standard
& Poor’s ter descido o rating da dívida
soberana dos EUA, os investidores con-
tinuaram a comprar títulos do Tesou-
ro americano como valor de refúgio.

Ao contrário dos britânicos, Por-
tugal está no euro, não podendo desva-
lorizar – medida muitas vezes usada,
e abusada, nas duas primeiras déca-
das após o 25 de Abril de 1974, para re-
conquistar competitividade (à custa
do empobrecimento do país, convém
não esquecer). Sair agora do euro re-
presentaria uma catástrofe económi-
ca, como o Presidente da República no-
tou na passada semana. Com uma
moeda fraca, as nossas dívidas, que
são em euros, atingiriam um nível as-
tronómico, hipotecando o futuro de vá-
rias gerações. Teríamos uma inflação
galopante, até por causa do encareci-
mento das importações, e o provável
colapso do nosso sistema bancário.
Aliás, a pseudo-alternativa de não pa-
garmos a dívida externa, tipo Argenti-
na, teria custos ainda maiores.

A prioridade é cumprir o que fi-
cou acordado com a troika, por muito
que nos custe. É que, sem isso, não tere-
mos crédito externo para coisa alguma
e a recessão seria brutal. Pôr ordem nas
contas públicas – nomeadamente che-
gar ao fim deste ano com um défice or-
çamental que não ultrapasse 5,9% do
PIB, apesar de todos os buracos que se
vão descobrindo – é essencial para re-
cuperar alguma confiança dos agentes
económicos internos e externos e re-
lançar a economia. A confiança é o cer-
ne do problema.

Conseguir um maior acesso ao cré-
dito bancário, agora muito difícil e
caro, significaria ultrapassar o maior
bloqueio actual à actividade económica
portuguesa, como já reconheceu o mi-
nistro das Finanças (ao menos, agora
falam-nos verdade e os governantes não
vendem ilusões). Existem públicas di-
vergências sobre esta questão, nomea-
damente quanto as exigências da troika
relativas à recapitalização dos bancos,
em cujo capital poderá entrar o Estado.
Mas sem crédito a economia não fun-
ciona – esse é o ponto fundamental.

Importa evitar um ciclo vicioso
de austeridade e recessão. Não é fácil,
com o Estado sem dinheiro para con-

cretizar estímulos ao investimento. Pa-
rece realista encarar a recessão como
um mal necessário, pelo menos até ao
fim de 2012. E, entretanto, há que to-
mar medidas susceptíveis de, em 2013,
termos uma economia mais competi-
tiva do que a actual.

Daí que seja preciso avançar
nas reformas estruturais, eliminando
obstáculos ao investimento empresarial
e à criação de emprego. Reformas que,
por vezes, até não são do campo financei-
ro – como pôr a Justiça a funcionar ou di-
minuir o peso da burocracia (ao qual se
associa frequentemente a corrupção).

Claro que isto leva tempo. Numa
outra declaração reveladora da nova
maneira de os políticos falarem aos por-
tugueses, Vítor Gaspar disse não ser
possível, no imediato, fazer cortes ra-
cionais na despesa pública. Ou seja, só
não haverá cortes cegos quando os ser-
viço do Estado forem alvo de reformas.

Não há soluções mágicas para
inverter o facto de há mais de dez anos o
país (não só o Estado) gastar muito aci-
ma daquilo que produz. O caminho é es-
treito, longo e cheio de sacrifícios. Se não
o percorrermos, viveremos bem pior ain-
da do que com a austeridade da troika.

TENTAR PERCEBER

Um caminho estreito

Francisco
Sarsfield Cabral

Reservas à alta velocidade
Na edição de 3 de Setembro do semanário The Economist,
que só agora li, encontrei um editorial muito crítico dos com-
boios de alta velocidade. Reconhecendo que estes comboios
estão na moda, a revista apela a que o governo britânico não
construa uma linha de alta velocidade. Aliás, aponta adia-
mentos em linhas destas no Brasil e na China.

Diz o Economist que os caminhos-de-ferro de alta veloci-
dade, longe de atenuarem as disparidades regionais, muitas
vezes as acentuam, por exemplo favorecendo Madrid em re-
lação a Sevilha, Tóquio em relação a Osaka, etc. Estes com-
boios «frequentemente deslocam actividades económicas, em

vezdeascriarem». E«requeremenormes investimentos, queem
geraloscontribuintesacabamporpagar».Actualmente,namaio-
ria dos casos, os benefícios da alta velocidade ferroviária (no-
meadamente na redução do tempo de viagem) são ultrapas-
sados pelos seus custos, afirma o editorial. E acrescenta algo
quetemmuitoavercomPortugal:«Especialmenteempaísespe-
quenos,modernizaroequipamentoferroviárioexistente,mais len-
to, farámuitas vezesmais sentido doqueaalta velocidade».

Opiniões que merecem atenção, vindas de uma publi-
cação séria e muito favorável, em regra, à inovação e ao
progresso tecnológico.

Reformar a Justiça, para que ela funcione, é essencial para a recuperação
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