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SUMÁRIO 

No respaldo das eleições legislativas de 2019 que tiveram lugar 

este Domingo, dia 6 de Outubro, é a altura adequada para, tendo 

em consideração os partidos que obtiveram assento parlamentar, 

antecipar, dentro do possível, quais as medidas em matéria fiscal 

que estarão em discussão no quadriénio 2019-2023.  

Os partidos e as coligações partidárias apresentaram os seus pro-

gramas políticos, incluindo medidas relativas a impostos, que 

recaem sobre famílias, empresas e trabalhadores, assalariados e 

profissionais liberais. 
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INTRODUÇÃO 

No rescaldo das eleições legislativas de 

2019 que tiveram lugar este Domingo, 

dia 6 de Outubro, é a altura adequada 

para, tendo em consideração os parti-

dos que obtiveram assento 

parlamentar, antecipar, dentro do pos-

sível, quais as medidas em matéria 

fiscal que estarão em discussão no qua-

driénio 2019-2023.  

Os partidos e as coligações partidárias 

apresentaram os seus programas polí-

ticos, incluindo medidas relativas a 

impostos, que recaem sobre famílias, 

empresas e trabalhadores, assalaria-

dos e profissionais liberais. 

Todos contêm medidas que se debru-

çam sobre a área fiscal, neles incluindo 

benefícios, incentivos e reduções fis-

cais, nuns casos, e agravamentos, 

noutros casos.  

Todos referem também novas altera-

ções, a maior parte isoladas e 

desgarradas de fundamentação.  

Algumas utilizam, propositada e inacei-

tavelmente, conceitos vagos e 

indeterminados e pecam por falta de 

clareza e de objectividade, outras, mais 

concretas, não encontram fácil justifi-

cação racional. 

De aplaudir, no imediato, é a proposta 

que despromove as alterações fiscais 

por via das leis orçamentais anuais.  

Ainda que o nível de tributação alcan-

çado seja já inaceitável, pelo menos 

para o contribuinte individual, situado 

nos escalões (ditos) intermédios e nos 

mais elevados do IRS, atendendo aos 

aumentos consecutivos dos últimos 

anos, neste e noutros impostos indirec-

tos, muitas das medidas adoptadas são 

bem desinteressantes e desgarradas da 

realidade concreta do pais, insistindo, 

umas, em agravar despudoradamente 

os impostos, sem qualquer preocupa-

ção explicita de não aumentar o nível de 

tributação global, nem de diminuir as 

despesas públicas, como seria curial, e, 

outras, em os desagravar, irreflectida e 

sem adequada fundamentação racio-

nal.  

O que só pode implicar, em ambos os 

casos, pressão fiscal acrescida e, prova-

velmente, a necessidade de um 

provedor do contribuinte, que teimam 

em não repor, mas que parece, hoje, cu-

rial reaparecer, pondo contribuinte, de 

novo, em primeiro lugar. 

Segue-se, assim, uma brevíssima sín-

tese das principais propostas 
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apresentadas por cada um dos parti-

dos, no âmbito fiscal, tal como são 

apresentadas: 

PS  

O partido socialista propõe: 

i. Alargamento do âmbito de aplicação 

do regime que beneficia as pequenas 

e médias empresas que invistam na 

criação de valor para a economia 

com os seus lucros; 

ii. Melhoria do regime de IRC para as 

empresas que reinvistam os seus lu-

cros através de um aumento de 20% 

do limite máximo de lucros que po-

dem ser objecto de reinvestimento, 

de 10 milhões de euros para 12 mi-

lhões de euros; 

iii. Financiamento territorial ao serviço 

do desenvolvimento, ampliando os 

critérios de territorialização da der-

rama sobre o IRC; 

iv. Aumento da progressividade dos es-

calões do IRS, revendo os 

respectivos escalões; 

v. Combate às desigualdades nos salá-

rios, estimulando melhorias nos 

leques salariais de cada empresa, as-

sim beneficiando as que 

positivamente floresçam num con-

texto de valorização salarial, 

penalizando, no plano fiscal e contri-

butivo, as empresas com leques 

salariais acima do limiar definido e 

ponderando a limitação da elegibili-

dade como custo fiscal dos salários 

de cada empresa que se situem 

substancialmente acima do indica-

dor de desigualdade.  

PSD  

O partido Social Democrata propõe: 

i. Redução gradual da taxa nominal 

do IRC de 21% para 17%; 

ii. Aplicação progressiva da Fiscali-

dade Verde através de um prémio 

fiscal pela adopção de comporta-

mentos verdes aplicáveis aos 

particulares e às empresas com be-

nefício em sede de IRS, IRC e IVA; 

iii. Aumento do prazo de reporte de 

prejuízos fiscais de 5 para 10 anos, 

mantendo-se o limite de 70% da ma-

téria colectável para dedução anual 

aos prejuízos; 

iv. Redução da carga fiscal em IRS 

para as famílias da classe média, 

através da redução das taxas aplicá-

veis ao rendimento das pequenas e 

médias poupanças; 

v. Simplificação dos processos de 

contencioso tributário. 

BE 

O Bloco de esquerda propõe: 

i. Descida do IVA da electricidade e 

do gás para 6%; 
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ii. Introdução de novo escalão na 

derrama estadual dirigido a em-

presas com lucros entre 20 

milhões e 35 milhões com taxa de 

7%; 

iii. Tributação das grandes empresas 

e actividades especulativas, espe-

cialmente as que se reflectem no 

direito à habitação; 

IV. Revisão de benefícios e regras fis-

cais abusivas, na trajectória do 

combate à corrupção. 

CDS – PP 

O partido Centro Democrático Social   

propõe: 

i. Redução em 15% da taxa efectiva 

média de IRS até 2023, financiada 

por 60% do excedente orçamen-

tal; 

ii. Redução progressiva da taxa do 

IRC para 17% em 2020 e, num pe-

ríodo de 6 anos, redução até 

12,5%; 

iii. Eliminação do benefício fiscal de 

isenção do IMI de que os partidos 

políticos beneficiam; 

iv. Concessão de incentivos adicio-

nais à contratação de 

desempregados com mais de 55 

anos; 

v. Compensação de dívidas fiscais 

através da utilização da conta 

corrente entre o Estado e as enti-

dades empregadoras. 

CDU 

A Coligação Democrática Unitária (PCP 

e PEV) propõe: 

i. Redução da taxa normal do IVA 

para 21%;  

ii. Alargamento dos bens essenciais 

tributados a 6% em sede de IVA, 

(incluindo electricidade e o gás 

natural e de botija); 

iii. Tributação das micro, pequenas e 

médias empresas à taxa de 12,5 

% no caso de lucros inferiores a 

15 mil euros; 

iv. Reposição da taxa geral de IRC 

para 25%; 

V. Criação de taxas de 65% e de 

75% para rendimentos colectá-

veis superiores a 152 mil euros e a 

500 mil euros anuais. 

PAN  

O partido Pessoas, Animais e Natureza 

propõe: 

i. Dedução, em sede de IRC, dos do-

nativos efectuados às 

associações zoófilas equiparadas 

a IPSS; 

ii. Beneficio fiscal sobre as empre-

sas que pratiquem, 
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sectorialmente, menores assime-

trias salariais e para as que 

adoptem condutas que previnam 

o desperdício alimentar; 

iii. Tributação integral das empresas 

produtoras de energia eléctrica 

em sede de ISP. 

IL 

O partido Iniciativa Liberal propõe: 

i. Redução da taxa de IVA no sector 

da electricidade para 13% (taxa in-

termédia); 

ii. Redução da taxa de IVA para o gás 

natural e de garrafa para 6% (taxa 

reduzida); 

iii. Eliminação total do IMT aquando da 

aquisição de imóvel para 1.ª habita-

ção própria e permanente; 

iv. Criação de uma taxa única de IRS 

de 15%, a qual, poderá ser inicial-

mente de 20% e ser reduzida em 1 

% por ano, nos 5 anos seguintes; 

v. Eliminação gradual da taxa de IRC 

para novas empresas de responsa-

bilidade limitada. 

LIVRE 

O partido Livre propõe: 

i. Redução de 23% para 6% da taxa 

de IVA aplicável a todos serviços 

essenciais de fornecimento de 

energia; 

ii. Criação de uma taxa universal so-

bre o carbono, no quadro de uma 

reforma fiscal ambiental, interna-

lizando dessa forma as 

externalidades geradas 

iii. Reformulação do cálculo do IMI 

tendo em vista a redução da carga 

fiscal de cidadãos/famílias e in-

centivo ao arrendamento de 

longa duração;  

iv. Cumprimento das metas de in-

vestimento em investigação e 

desenvolvimento declaradas 

como objectivo para o Portugal 

2020, correspondentes a uma in-

tensidade em I&D (DIDE/PIB) 

entre 2,7% e 3,3%, dos quais 

1,0% a 1,2% no sector público e 

1,7% a 2,1% no sector privado. 

CHEGA 

O partido CHEGA propõe: 

i. Implementação de uma taxa de 

IVA não superior à taxa mais baixa 

existente na UE (17% no Luxem-

burgo) 

ii. Introdução de uma taxa única de 

IRS: 15% no 1.º ano da legislatura; 

13,5% no 2.º ano; 12% no 3.º e 

10% no 4.º ano 

iii. Diminuição da taxa de IRC: um 

ponto percentual abaixo da taxa 

mais baixa existente na UE.  

iv. Abolição do IMI 
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Lisboa, 09 de Outubro de 2019 

Rogério Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 

Soraia João silva 

Catarina Almeida Andrade 
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