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A versão final da proposta do 
Orçamento permite concluir que o 
esforço que será transversalmente 
exigido no próximo ano será muito 
significativo e que esse esforço 
exigirá forte resiliência financeira, 
energética e psicológica. 
 
Famílias 
 
Para as famílias, a necessidade de 
resiliência advirá essencialmente do 
aumento do IRS, decorrente da 
redução de escalões, com 
reformulação, em alta, das taxas 
efetivas, da sobretaxa de 4%, da 
limitação à dedução de despesas 
com habitação e, para os 
profissionais liberais, do 
alargamento da base de incidência 
do regime simplificado e da redução 
do limite máximo de aplicação deste 
regime. 
 
Como forma de tornar menos 
penoso este esforço, ver-se-ia com 
bons olhos que a retenção da 
sobretaxa viesse a incidir, não sobre 
a remuneração mensal, mas antes 
sobre os subsídios, de modo a 
reduzir o esforço na liquidez mensal 
das famílias e a inevitável contração 
do mercado interno. 
 
Empresas 
 
As empresas, sobretudo as de maior 
dimensão e de entre estas aquelas 
que se encontram mais endividadas, 
terão de absorver a redução do 
limiar de aplicação da taxa máxima 
de derrama estadual, a nova 
limitação à dedutibilidade de 
encargos financeiros e o aumento 
dos pagamentos por conta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como forma de melhorar a 
competitividade, e enquanto não há 
uma ideia criativa para retomar a 
desvalorização fiscal, seria 
importante retomar o debate sobre a 
agilização das importações de bens 
em trânsito para a Europa, as 
condições para que Portugal seja uma 
plataforma entre a Europa e o 
Atlântico Sul (começando pela 
lusofonia), o fomento da consolidação 
do tecido empresarial, a facilitação 
das exportações de bens e serviços 
(turismo incluído) e a recapitalização 
das empresas. 
 
Governo 
 
O Governo terá que esperar que o 
cenário macro, bem como a 
envolvente internacional, não seja 
pior do que o projetado e que a 
receita não desça para além da folga 
que seguramente existirá na previsão 
de receitas e terá ainda de assegurar 
um controlo muito apertado da 
execução orçamental. 
 
Mas haverá igualmente que manter a 
resiliência necessária para iniciar a 
redução significativa e estrutural da 
despesa, enfrentando os interesses 
afetados por tais cortes e, 
simultaneamente, gerir eficazmente 
as expectativas da opinião pública, 
que não interiorizou, ainda, a 
necessidade de um tão elevado 
esforço fiscal. 
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Com efeito, as metas orçamentais só 
serão alcançadas se o efeito recessivo 
do enorme aumento tributário não for 
excessivamente superior ao esperado, 
se a acrescida apetência pela fraude e 
evasão fiscais forem eficazmente 
contrariadas, se os movimentos com o 
exterior evoluírem favoravelmente e 
se for possível atrair capitais externos 
relevantes. 

Ora, para estes dois últimos casos, o 
Orçamento prevê alterações que 
impactarão fortemente na capacidade 
das empresas se relacionarem com o 
exterior e atraírem capitais externos. 
A tributação das operações 
financeiras poderá vir a falhar o alvo, 
ao não tributar apenas as operações 
de carácter especulativo, e o aumento 
das retenções na fonte sobre 
rendimentos pagos ao exterior poderá 
aumentar os gastos fiscais das 
empresas nacionais que contratem 
com o exterior capitais, serviços e 
know how. 

Concluindo, sendo este o Orçamento 
possível, importa melhorar, 
pontualmente, opções de pormenor, 
concentrar esforços na execução, 
redução da despesa incluída e na 
comunicação, para assegurar bom 
senso e resiliência a todos os atores 
relevantes. 
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Mas, sabendo-se que este esforço 
não é sustentável no médio prazo, a 
par da redução estrutural da 
despesa, há que, imaginativamente, 
iniciar uma agenda de crescimento 
para o momento imediatamente 
posterior ao início da consolidação 
orçamental. Tudo novidades no 
discurso oficial, cuja narrativa tem 
andado arredada destes dois temas 
cruciais: redução da despesa e 
crescimento económico. 
 
Quer isto dizer que para além de 
uma execução orçamental imaculada 
(e com algum nível de sorte na 
evolução da envolvente externa), 
haverá que melhorar, e muito, a 
qualidade da comunicação. A 
máxima terá pois de ser “executar e 
comunicar”. 
 
Orçamento 
 
Tendo o esforço de consolidação 
orçamental sido transferido para o 
lado da receita, dada a decisão do 
Tribunal Constitucional, os níveis de 
incerteza associados ao 
cumprimento das difíceis metas 
estabelecidas cresceu 
significativamente face ao ano em 
curso. 
 
Logo, também o próprio orçamento 
terá de ter níveis de resiliência 
próximos dos que são exigidos às 
famílias, sobretudo às da classe 
média. Dito de outro modo, para 
além da qualidade da execução, será 
bom que o próprio orçamento tenha 
folga, e a acção governamental possa 
surpreender, pela positiva, do lado 
da despesa. 
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