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Passando o primeiro teste “AR” 
(Assembleia da República), a 
proposta do Orçamento para 2013 
terá um novo teste “AR” a superar. 
O da sua “abrasividade” fiscal e o da 
sua própria “resiliência”, a que há 
que somar o da “resiliência” 
financeira e psicológica de famílias e  
empresas. 
 
Abravisividade 
 
A abrasividade, ou “irritabilidade 
fiscal”, decorre do enorme aumento 
fiscal, ditado pela necessária 
consolidação orçamental, sendo 
aceitável pela expectativa de que à 
primeira leva de consolidação pelo 
lado da receita (extremada pela 
decisão do Tribunal Constitucional), 
venha a suceder, no curto prazo, 
uma vaga de consolidação 
decorrente da redução estrutural da 
despesa e de uma agenda credível de 
crescimento. 
 
A expectativa de que esta segunda 
vaga possa estar próxima, decorre 
da previsão de um saldo primário 
nulo ou positivo, abrindo boas 
perspetivas de inversão do círculo 
de vicioso para virtuoso e de 
possível redução dos atuais custos 
de financiamento.  
 
Neste contexto, deixar que a 
abrasividade vença a resiliência 
seria, muito provavelmente, morrer 
na praia, pelo que será bom que esta 
não seja desnecessariamente posta à 
prova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resiliência 
 
A resiliência será justificadamente 
testada pela redução de escalões e 
reformulação, em alta, das taxas 
efetivas (a sentir já em Janeiro), da 
sobretaxa de 4%, da limitação à 
dedução de despesas com habitação 
e, para os profissionais liberais, do 
alargamento da base de incidência no 
regime simplificado. 
 
Ora, reduzir a abrasividade 
aumentando os níveis de resiliência, 
significaria alterar o que, sem 
vantagem para a receita, aumenta 
desnecessariamente a irritabilidade. 
Por exemplo, a retenção na fonte da 
sobretaxa não deveria incidir sobre a 
remuneração mensal, mas sim sobre 
os subsídios, como ocorre no sector 
público. Deste modo, conseguir-se-ia 
manter mesma receita, mas reduzir-
se-ia a pressão sobre a liquidez 
mensal das famílias e, 
consequentemente, também a 
inevitável contração do mercado 
interno. 
 
Do lado das empresas, deveria 
pensar-se também, muito 
rapidamente, na redução do esforço 
de fiscalização exigido à 
Administração, introduzindo um 
regime simplificado para as empresas 
de menor dimensão, do que 
decorreria, provavelmente, um 
alargamento da base de incidência e 
da receita, também pela focalização 
da fiscalização nas empresas que o 
justifiquem. 
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Por fim, a resilência do próprio 
Orçamento será testada, igualmente, 
pela provável deterioração do 
cenário interno (contração maior do 
que o esperado do consumo e 
investimento), internacional 
(evolução de Espanha e Itália, por 
exemplo) e da capacidade de 
execução (fiscalização e cobrança 
das receitas e implementação de 
cortes estruturais na despesa). 
 
Em síntese, tendo doses elevadas de 
risco na execução e de abrasividade, 
mas tendo um primeiro sinal 
extraordinariamente positivo (os 
saldos primários previstos para 
2012 e 2013), este orçamento 
merece que sejam reforçados os seus 
níveis de resiliência. 
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