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AconsultoraPWCanalisou para oSOL as principais
alterações incluídas noOrçamento do Estado do próximo
ano. Todos os sectores sofrerão alterações profundas.Mais
eficiência na economia,menos despesa emais receita são
asmetas do Executivo e do plano de recuperação económica
da troika. O IVA vai aumentar, as deduções fiscais vão cair,

Saiba tudo o
que vai mudar
na sua vida

TRANSPORTES
ESTÁ profundamente marca-
do pela dívida acumulada
de cerca de 17 mil milhões
de euros e pelos respectivos
encargos com juros, que atin-
gem os 821 milhões(ano). A
reforma do sector representa
um dos maiores desafios do
OE2012. De todas as medidas
previstas, salientam-se:
Rodovia:
� Renegociação das conces-
sões rodoviárias e revisão
de troços previstos
� Eliminação das isenções
no pagamento das ex–SCUTS

Sector Rodo-Ferroviário:
� Fusão de empresas
e corte na despesa
� Eliminação de linhas
ferroviárias deficitárias
� Privatização e concessão
de serviços ferroviários
�Actualização de preços
� Fim do TGV e construção
da linha mista até ao Caia
Transportes Marítimos:
�Manutenção do
investimento nos portos
Aviação:
� Suporte ao aeroporto de
Lisboa em Alverca ou Montijo
� Privatização da ANA
e da TAP

EDUCAÇÃO
A primeira medida anun-
ciada prende-se com a extin-
ção das direcções regionais
de educação, consideradas
improdutivas, o que permiti-
rá obter ganhos de escala.

A segunda medida con-
sistiu na redução dos gastos
do sector para 2012 em cerca
de 600 milhões de euros, cor-
respondendo a 8% do seu or-
çamento, o que se traduz em
500 milhões a menos no Ensi-
no Básico e em 108 milhões
no Ensino Superior.

Assim, teremos,
essencialmente:
� Encerramento de escolas
� Racionalização da rede
escolar
� Criação de mega-
-agrupamentos escolares.

� Redução de novas
contratações
� Redistribuição de professores
� Redução de transferência
de verbas para escolas
privadas

Fica por saber se haverá
uma reformulação da Parque
Escolar, a qual consumiu nos
últimos anos avultadas ver-
bas, bem como se a estratégia
do Programa Novas Oportu-
nidades se manterá.

SAÚDE
O OE deverá prever uma ace-
leração da redução da despesa
em 2012, para aligeirar o esfor-
ço inicialmente previsto para
2013. É expectável uma redu-
ção das transferências do OE
para a saúde na ordem dos 600
milhões de euros. Mas, mesmo
com a recessão, os custos com
a saúde não vão diminuir.

O sistema público de pres-
tação de cuidados só contri-
buirá para a poupança se ga-
nhar eficiência. Para tal, au-
mentar taxas moderadoras e
reduzir custos com pessoal,
medicamentos, materiais de
consumo clínico, serviços
convencionados e parcerias
público-privadas não chega.
Serão necessárias reformas
estruturais e não se vislum-
bra que estejam implementa-
das a tempo de terem impacto
significativo em 2012.

As famílias vão pagar mais
impostos e contribuir para a
poupança do Estado na saúde
através de menores deduções
no IRS, taxas moderadoras
mais altas e comparticipa-
ções mais reduzidas no regi-
me de ambulatório. E talvez
tenham de ter mais paciência
nas listas de espera.

SEGURANÇA
SOCIAL
Óptica das Contribuições:
� Esperam-se alternativas
para impulsionar a competi-
tividade, mediante revisão da
legislação laboral, incluindo
conceito de justa causa
de rescisão e alargamento
do período de trabalho
� Revisão do Código Contri-
butivo, visando a diminuição
dos custos para as empresas
e promoção de emprego
Óptica dos benefícios:
� Congelamento das pensões
pagas pela Segurança Social,
à excepção das pensões
mínimas sociais e rurais
� Redução de 15 para 12
meses do prazo contributivo
de acesso ao subsídio
de desemprego

� Redução a 18 meses do pe-
ríodo máximo de concessão
do subsídio de desemprego
� Introdução de limite má-
ximo de 1.048,25 euros para
o subsídio de desemprego
� Redução do valor do subsí-
dio de desemprego a pagar
após o 6.º mês de atribuição
por um montante mínimo
de 10%

IMPOSTOS
AGUARDA-SE um significati-
vo aumento da tributação de
famílias e empresas, pela:
� Baixa das deduções em IRS;
� TSU não vai ser reduzida;
�FimdastaxasreduzidasemIRC
� Subida para a taxa normal
de IVA vários bens e serviços
� Tributação da luz num
novo imposto de consumo

Com um aumento da taxa de
IVA aplicável, o sector da hote-
laria e restauração deveria ser
impulsionado pela flexibiliza-
ção das regras de dedução do

IVA. Ainda ao nível do IVA, a li-
quidez das empresas, enquanto
fornecedoras do Estado, deve-
ria ser igualmente fomentada,
agora pela adopção de um regi-
me de caixa para a entrega do
IVA liquidado nos fornecimen-
tos de bens e serviços ao Esta-
do. O mesmo regime poderá vir
a ser adoptado, em geral, no
caso das pequenas empresas.

Os actuais regimes de tribu-
tação dos dividendos, das SGPS,
dos fundos de investimento e do
Centro Internacional de Negó-
cios deverão ser preservados,
por serem essenciais ao desen-
volvimento do tecido empresa-
rial e à captação de investimen-
to directo estrangeiro.


