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Em Julho de 2011, o Ministro das 
Finanças avisava que o Programa de 
Assistência Económica e Financeira 
implicaria uma “agenda de 
transformação profunda da 
economia e da sociedade 
portuguesa”. O OE de 2012 
confirmou essas expectativas, o 
mesmo acontecendo com as 
medidas estruturais entretanto 
implementadas. As duas últimas 
conferências de imprensa do 
Ministro das Finanças e a versão 
(preliminar) já conhecida do OE 
2013, seguem essa mesma 
estratégia, com os ajustamentos 
impostos pelos “chumbos” ao corte 
dos subsídios e pensões e à 
desvalorização fiscal (pela alteração 
das taxas da TSU), bem ainda como 
pela menor eficácia na redução 
estrutural da despesa pública. Este 
conjunto de circunstâncias obrigou a 
uma ainda maior, e absolutamente 
indesejável, preponderância das 
receitas no ajustamento em curso. 
 
O renovado, certo e enorme 
aumento tributário que se avizinha 
(ainda assim previsível), atirará o 
esforço fiscal de famílias e empresas 
para níveis absolutamente 
impensável em situações normais, 
exigindo ainda maior resiliência de 
famílias e empresas, sobretudo aos 
“usuais suspeitos”: classes média e 
média alta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este é porém, ainda assim, justificado 
pela excecionalidade do momento 
atual e pelo desígnio de manutenção 
na zona do euro, como forma de 
evitar uma austeridade ainda maior e 
menores probabilidades de retoma do 
imprescindível crescimento 
económico. Com efeito, se a 
superação da atual encruzilhada 
passa pelo crescimento, não é menos 
certo que no curtíssimo prazo, ainda 
mais do que no ano em curso, o 
equilíbrio orçamental e, portanto, a 
qualidade da execução, é 
fundamental. 
 
Vale isto por dizer que, mais do que 
nunca, não bastam escolhas 
legislativas acertadas (e neste 
pormenor, muito há ainda a “afinar” 
no texto da proposta de OE 
entretanto conhecida), sendo 
sobretudo necessário garantir a 
capacidade de aplicar o (adequado) 
quadro normativo criado. Ora, o 
exponencial aumento da carga fiscal 
conduzirá a uma contração 
económica interna, a que se associam 
dificuldades acrescidas nos nossos 
mercados mais próximos (a começar 
por Espanha) e, seguramente, uma 
muitíssimo maior propensão para a 
evasão e fraude fiscal.  
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O aumento da tributação do 
rendimento das famílias (escalões 
de IRS, sobretaxa, diminuição de 
deduções e alargamento da base de 
incidência nos profissionais liberais 
tributados pelo regime 
simplificado), o aumento da 
tributação das empresas (derrama 
estadual e encargos financeiros) e o 
aumento da tributação sobre 
determinados bens (tabaco), para 
nomear apenas alguns exemplos, 
conduzirão a níveis muito maiores 
de risco na execução orçamental. 
Dito de outro modo, a célebre curva 
de Laffer (na qual ao aumento das 
taxas nominais corresponde uma 
diminuição das receitas) é um risco 
cada vez mais presente no nosso 
sistema fiscal.  
 
Felizmente, a proposta de OE escapa 
à tentação de criar inúmeras regras 
novas para controlo adicional, 
parecendo concentrar-se antes no 
essencial: reforço da proximidade da 
fiscalização, tornando a máquina 
tributária mais eficaz, constituindo 
assim um contrapeso à dita 
propensão para o aumento da 
fraude e evasão. 
 
Porém, nem tudo se resolve com 
fiscalização, nem esta poderá ser 
omnipresente. Neste contexto 
parece ser tempo de, abandonando a 
pureza dos grandes princípios que 
dificilmente são aplicáveis, 
sobretudo no presente contexto, 
simplificar o IRC para empresas de 
menor dimensão, pela sua 
tributação de acordo com métodos 
objetivos, abandonando o regime do 
lucro real para utilização alternativa 
de um lucro normal, decorrente de 
adequados critério objetivos. 
 
Mas o crescimento económico é, 
como se disse, fundamental. Porém, 
é sabido que no decurso do 
Programa de Assistência Económica 
e Financeira não há capacidade para 
criar ou ampliar benefícios fiscais.  
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Ainda assim, dentro dos 
condicionalismos existentes, há que 
ter presente o núcleo essencial que 
não poderá ser tocado, parecendo 
óbvio que o estímulo às exportações 
de bens e serviços e a capacidade 
para atrair investimento direto 
estrangeiro, cabem nesse reduto 
último de competitividade que não 
deverá ser beliscado, enquanto se 
preserva um mínimo de equidade 
social. 
 
Ao nível da captação de 
investimento, é particularmente 
preocupante a expectável 
autorização legislativa para tributar 
certas operações financeiras e cuja 
concretização é provável, dado o 
consenso já obtido entre 11 Estados 
da União Europeia para uma 
iniciativa nesta matéria, ao abrigo da 
cooperação reforçada. Porém esta 
opção, tal como pensada entre nós, 
poderá afetar significativamente a 
capacidade de obtenção de capitais 
pelas empresas. Por essa razão, 
melhor seria que essa eventual 
tributação viesse a incidir 
exclusivamente sobre operações de 
cariz notoriamente especulativo ou 
sobre todas as transferências de 
fundos, mas com uma taxa 
muitíssimo insignificante, dada a 
sua base muito alargada.  
 
No mesmo contexto, e enquanto 
primeiro porto de entrada na 
Europa para as mercadorias em 
trânsito nas grandes rotas 
marítimas, todo o procedimento de 
entrada e de saída de mercadorias 
em trânsito deveria ser agilizado. 
Também deveria ser repensado o 
regime tributário para investimento 
nos (ou dos) países da lusofonia e 
países dos espaços de integração em 
que estes se inserem. Isto, como 
forma de tornar Portugal uma 
plataforma logística e de 
investimento entre os países 
emergentes e a Europa. 
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Felizmente, a proposta de 
OE escapa à tentação de 
criar inúmeras regras 
novas para controlo 
adicional, parecendo 
concentrar-se antes no 
essencial: reforço da 
proximidade da 
fiscalização, tornando a 
máquina tributária mais 
eficaz, constituindo assim 
um contrapeso à dita 
propensão para o aumento 
da fraude e evasão. 
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Para as nossas empresas, não só a 
captação de capitais é relevante. 
Também o é a possibilidade de 
crescimento e de consolidação. 
Assim, se ao nível do IVA é altura de 
retomar o estudo do sistema de 
caixa, tal como previsto na proposta, 
no sentido de facilitar a difícil gestão 
de tesouraria, também é tempo de 
iniciar o estudo do regime de 
tributação em IVA dos grupos de 
sociedades. No mesmo contexto, é 
relevante retomar o incentivo ao 
investimento, nomeadamente pela 
redução da tributação dos lucros 
reinvestidos, repondo o velho 
DLRR. 
 
Por fim a criação de emprego e a 
baixa dos custos laborais, 
aconselhariam a redução da TSU 
para novas contratações líquidas, 
enquanto não se reconsidera, de 
modo eventualmente mais 
imaginativo e com melhor 
comunicação, a necessária 
desvalorização fiscal. 
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Em suma, as opções encontradas 
não surpreendem, pelo contexto 
criado pela insuficiente redução 
estrutural da despesa e pela 
impossibilidade de manter a sua 
repressão temporária nos termos em 
que a mesma ocorreu em 2012 
(subsídios e pensões). Porém, ao 
fazer depender o equilíbrio 
orçamental das receitas, o fantasma 
de Laffer lança sobre o próximo ano 
níveis indesejáveis de incerteza na 
execução orçamental, impondo 
níveis de fiscalização acrescidos. 
Sendo assim necessário agir sobre a 
despesa, mas possibilitar também o 
crescimento, sem prejuízo dos 
compromissos assumidos, o 
incremento do potencial de 
exportação de bens e serviços e a 
captação de investimento, não pode 
ser beliscados pelas opções 
legislativas. Isto, enquanto se 
aguarda pela possibilidade de 
retomar níveis minimamente 
“normais” de tributação, 
decorrentes da redução estrutural 
da despesa, pela necessária 
desvalorização fiscal e pela 
capacidade de, também pela via 
fiscal, promover o crescimento, o 
qual passará pela consolidação do 
tecido empresarial. 
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