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O Governo trouxe ao debate público 
um conjunto de medidas de 
natureza fiscal que devem constar 
do Orçamento de Estado para 2013 
a ser apresentado na próxima 
segunda-feira. Ao longo da semana 
tivemos oportunidade de ir 
analisando com detalhe neste jornal 
as medidas apresentadas, quer no 
que concerne à tributação dos 
particulares, quer no que concerne à 
tributação das empresas. Em 
qualquer dos casos, o incremento da 
carga tributária é impressionante 
colocando-nos, neste momento, de 
acordo com um relatório do FMI 
divulgado esta semana, como o 2º 
país do mundo com o maior 
aumento de impostos nos últimos 3 
anos. 
 
Provado que está, o que muitos 
anteciparam, que o agravamento da 
carga tributária em sede de IVA não 
leva, sobretudo no contexto atual de 
redução drástica do consumo, ao 
necessário incremento da receita, 
quanto à tributação dos particulares 
restaram duas opções: o aumento da 
taxa da Segurança Social ou o 
aumento da tributação em sede de 
IRS. Após um conjunto de fait 
divers sobejamente conhecidos, a 
opção parece ter recaído sobretudo 
sobre o IRS, com um incremento 
muito significativo das taxas 
aplicáveis à grande maioria dos 
contribuintes, podendo o aumento 
de taxas significar, no limite, o 
correspondente à perda de dois 
salários por ano nos rendimentos 
mais elevados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre os particulares pesa ainda a 
muito falada anulação da clausula de 
salvaguarda em sede de IMI, medida 
que parece puder vir a ser atenuada 
ou retirada. 
 
Algumas das medidas propostas para 
as empresas podem ter um impacto 
negativo muito significativo (e ainda 
difícil de quantificar), correndo-se o 
risco de prejudicar um objetivo que 
tem que ser essencial: a sobrevivência 
e o fortalecimento das empresas, 
nomeadamente das exportadoras, 
para que em algum momento a 
economia Portuguesa possa começar 
a sair deste ciclo recessivo. Exemplo 
dessas medidas será a limitação à 
dedutibilidade de encargos 
financeiros pelas empresas. Todos 
vemos as vantagens de existir um 
equilíbrio saudável entre a estrutura 
de capital e a estrutura de 
financiamento. Contudo, sabendo-se 
que, nesta altura, a grande maioria 
das empresas tem um nível de 
financiamento muito elevado, a 
medida é, de facto, mais uma grande 
preocupação para os empresários. E 
um fator dissuasor para quem quer 
investir. Falando de investidores, é 
motivo ainda de preocupação o, 
tantas vezes e por muitos requerido, 
imposto sobre as transações 
financeiras que deverá ser aplicado 
num conjunto de países da União 
Europeia, incluindo Portugal.  
Cuidado com o que desejamos… 
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Então porquê estas medidas?  
 
Temo que, e já o referi precisamente 
à um ano atrás, no comentário que 
efetuei quanto ao Orçamento de 
Estado de 2012, que seja infrutífera 
a análise destas medidas à luz dos 
princípios base que deveriam estar 
subjacentes à política fiscal de um 
Estado. Se quisermos raciocinar à 
luz desses princípios, teríamos que 
colocar, desde logo, a questão: “ O 
montante de impostos que pago são 
um preço adequado para os serviços 
públicos que me são prestados a 
mim e aos meus concidadãos? 
 
Num cenário hipotético de um 
Governo “privatizado” estaria 
disposto a pagar este preço pelos 
serviços/benefícios que eu e os meus 
concidadãos recebem do Estado?” 
Acho que a resposta é categórica e 
genericamente não, mas entendo 
que já o é há muito tempo.  
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Muitas vezes o disse no passado, em 
debates em que se comparava a taxa 
máxima de IRS em Portugal com a 
de outros países Europeus (onde 
nessa altura já ultrapassava os 50%) 
que não é relevante a comparação 
direta entre a carga fiscal dos 
indivíduos em diferentes países sem 
que se faça a comparação entre 
aquilo que em cada país é o serviço 
público, nomeadamente em sede de 
saúde, educação, justiça, etc. Podem 
pensar os caros leitores que caio em 
exagero porque na altura ainda 
existiria alguma razoabilidade.  
 
No entanto, é no passado que está a 
raiz do problema. Quando passamos 
a pagar um “preço” injustificado ao 
Estado pelos serviços por ele 
prestados. O que acontece a uma 
empresa privada cujo preço do 
produto ou serviço esteja 
injustificada e sistematicamente 
acima dos benefícios que 
proporciona aos clientes?  
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São o que são. Um instrumento de 
obtenção de receita. Medidas de 
austeridade que visam, 
tentativamente, permitir ao Estado 
pagar os juros da dívida pública 
(dívida essa sem a qual, neste 
momento, não consegue continuar a 
prestar nem os serviços públicos 
mínimos que presta), controlar o 
défice, acalmando os mercados e 
ganhando a possibilidade de ir 
colocando essa mesma dívida 
pública no mercado por prazos mais 
longos e a taxas de juros mais 
baixas. Plain vanilla. Se repetirmos 
este raciocínio todas as manhãs 
como se de um Mantra se tratasse, 
vamos concerteza sobreviver melhor 
às frustrações de viver num país no 
limite da sobrevivência e da 
paciência.  
 
 
 
 
 
 
 

Se pagamos há muito tempo um 
preço excessivo pelos serviços 
públicos que nos são prestados 
aconteceu uma de duas coisas (ou as 
duas…): os fundos foram 
ineficientemente geridos pelo 
Estado na prestação dos serviços 
públicos a que se propôs ou 
dirigidos para áreas que não são 
verdadeiros serviços públicos. Para 
esse feito, o Estado retirou, em 
excesso, via impostos, dinheiro da 
economia “real” (aos particulares e 
às empresas) e, ainda, contraiu 
dívida pública. Indubitavelmente 
excessiva.  
 
E chegamos aqui. A tentar manter à 
tona da água um país que desde 
1974 não teve um único ano sem 
défice. É verdade. Olhando para este 
cenário com a teoria do copo meio 
cheio até fizemos um “bom 
trabalho”. Quase 40 anos seguidos a 
gastar mais do que aquilo que 
produzimos, mais do que os 
recursos de que dispúnhamos. Fez 
assim o Estado, e fizeram assim 
(ainda que fenómeno mais recente) 
uma grande parte dos seus cidadãos. 
 
Estas medidas de natureza fiscal 
propostas pelo Governo não podem 
assim ser vistas à luz dos princípios 
da política fiscal. É um exercício 
frustrante e infrutífero. O justo, 
como acima expus, há muito caiu 
por terra, o equitativo dava para 
escrever um outro artigo. 
Objetivamente falando, neste 
momento, também não podem ser 
vistas à luz da política económica. 
Penso que é claro para todos que 
sejam umas ou outras as medidas 
escolhidas, de todas as 
possibilidades, o impacto recessivo 
pelo menos a curto/médio prazo na 
nossa economia é inevitável.  
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