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A Comissão para a Reforma do IRC criada 
por despacho do secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais aponta, e bem, para a 
necessidade de minorar os incentivos aos 
ditos comportamentos de substituição, 
sobretudo em contexto internacional. 
Efetivamente, é essencial adequar as 
normas internas ao quadro atual da 
concorrência fiscal internacional, de 
modo a evitar a arbitragem fiscal por 
parte dos agentes económicos.  

Tal combate pode e deve passar por 
adequadas normas antiabuso e por uma 
eficaz fiscalização. Porém, é também 
inegável que numa economia (nacional e 
internacional) aberta, com ampla 
liberdade de circulação dos fatores de 
produção, expectativas irrealistas por 
parte dos poderes públicos conduzirão, 
inelutavelmente, a escolhas legítimas por 
partes dos agentes económicos, as quais 
terão presente a eficiência ou ineficiência 
fiscal das suas (legítimas) opções de 
gestão.  

Vale isto por dizer que a oferta dos 
Estados influencia necessariamente as 
escolhas das empresas e, portanto, tem 
um papel decisivo na localização do 
investimento, dos centros de serviços ou 
de investigação, das sedes regionais, etc., 
e, logo, na localização da criação de 
riqueza e de postos de trabalho. Ora, num 
quadro em que os Estados lutam pela 
captação de investimento cada vez mais 
móvel, a desejável neutralidade só por 
meio de concertação internacional pode 
ser obtida. Assim sendo, esforços 
voluntaristas de reduzir unilateralmente 
os níveis de concorrência fiscal, longe de 
lograrem obter a desejada neutralidade, 
voltam-se contra os Estados que 
pretendam seguir essa estratégia de modo 
isolado, por perderem investimento: quer 
existente quer potencial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais, tal voluntarismo unilateral tornará 
esses Estados ainda mais vulneráveis no 
quadro de uma negociação 
necessariamente internacional ou 
regional (isto é, no quadro da União 
Europeia).  

Por essa razão, importa que as escolhas 
tributárias sejam dotadas de grande 
realismo, porque numa economia aberta 
devem evitar-se os comportamentos de 
substituição que tenham impacto 
negativo no investimento em território 
nacional, mas não aqueles que possam ter 
tal impacto noutros territórios. Trata-se, 
antes, de escolher entre captar e reter 
investimento ou expulsar o já existente, 
prescindindo simultaneamente de atrair 
novos capitais. 

Ou seja, o legislador nacional deve 
concentrar-se na captação de 
investimento e em dar o devido relevo à 
substância económica das operações.  

Assim, a despesa fiscal (real uma, mas 
meramente virtual outra, porque 
correspondente a receita que nunca 
existiria na ausência das opções 
tributárias tomadas) precisa de ser 
explicada política e socialmente. Importa 
pois enfatizar por que razão a descida da 
tributação deverá ter uma ordem clara de 
prioridades: primeiro o IRC, depois o IRS 
e por fim o IVA. Depois, explicar ainda 
que no primeiro caso (IRC),o 
desagravamento fiscal deve focar-se em 
escolhas estratégicas claramente 
formuladas: que vantagens comparativas 
temos, que economia pretendemos ser, o 
que necessitamos para o efeito e o que 
fazem os nossos concorrentes.  
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