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SUMÁRIO 

Num período em que se tentam antecipar as alterações fiscais que 

poderão constar da proposta de Lei do Orçamento do Estado para 

2020, tem algum interesse relembrar algumas das propostas do Go-

verno do PS e dos partidos com assento parlamentar, em matéria 

fiscal, e antever quais os acordos que poderão ser alcançados no Par-

lamento. 
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INTRODUÇÃO  

Num período em que se tentam anteci-

par as alterações fiscais que poderão 

constar da proposta de Lei do Orça-

mento do Estado para 2020, tem algum 

interesse relembrar algumas das pro-

postas do Governo do PS e dos partidos 

com assento parlamentar, em matéria 

fiscal, e antever quais os acordos que 

poderão ser alcançados no Parlamento. 

Partindo do programa (fiscal) do Go-

verno, procurámos, assim, encontrar 

os “aliados” mais prováveis para as al-

terações fiscais que poderão ocorrer 

nesta legislatura. 

Todos os partidos e as coligações parti-

dárias apresentaram, nos seus 

programas políticos, medidas relativas 

a impostos, as quais recaem sobre as 

famílias, as empresas e os trabalhado-

res assalariados, os investidores e os 

profissionais liberais. 

Tendo, agora, o Governo, de apresentar 

um Orçamento que, previsivelmente, 

seja aprovado e, nessa medida, viabili-

zado por (alguns dos) partidos com 

assento parlamentar, relembremos os 

temas fiscais do programa do Governo 

que poderão ser objecto de alguns con-

sensos, por, encontrarem acolhimento 

junto de outros partidos políticos. 

A FISCALIDADE VERDE 

Todos os partidos mostram preocupa-

ções no âmbito da “fiscalidade verde” 

pelo que poderá haver consensos nesta 

matéria. Atendendo à transversalidade 

do tema, esta será certamente uma área 

a sofrer mudanças, em 2020 ou nos 

anos seguintes.  

Em concreto, o Livre propôs uma redu-

ção da tributação sobre o trabalho 

compensada com a introdução de re-

gras que impliquem a eliminação de 

subsídios ambientalmente prejudiciais e 

a introdução de medidas que concreti-

zem o principio do “poluidor pagador”. E 

o Governo, no seu programa, reflecte 

propostas no mesmo sentido e propõe, 

ainda, a eliminação das isenções da taxa 

de carbono.  

 

O PAN e a CDU seguem também esta li-

nha, o que poderá garantir a aprovação 

de uma iniciativa legislativa que viabilize 

a pretendida eliminação. Ademais, o 

PAN propõe a extensão e aplicação da 

taxa de carbono a outros sectores polu-

entes. 
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Apesar de o Governo não concretizar 

medidas de “incentivo para a eficiência 

energética”, é de notar um consenso na 

generalidade dos partidos neste objec-

tivo. O PAN, o Livre, a Iniciativa Liberal 

e o PSD propõem, entre outras altera-

ções, a redução da taxa de IVA aplicável 

a equipamentos, instalações e obras 

que visem melhorar a eficiência energé-

tica, ou reforçar o uso de energias 

renováveis. Nesta senda, alguns outros 

partidos mostram vontade em reduzir a 

taxa de IVA (tendencialmente para a 

taxa reduzida) aplicável aos sectores 

da electricidade e gás.  

Relativamente a uma “transição para a 

mobilidade eléctrica” que é proposta 

pelo Governo, o Livre apresenta tam-

bém propostas nesse sentido e poderá 

ser expectável a convergência de ou-

tros partidos. 

A “SOCIEDADE DIGITAL” 

No que respeita às propostas do Go-

verno no âmbito da “Sociedade Digital”, 

não existem propostas de âmbito se-

melhante noutros programas. 

Não obstante, é possível identificar al-

gumas medidas a suscitarem interesse 

e apoio por parte de outros partidos, 

nomeadamente, do Livre e da CDU que 

sugerem, respectivamente, a isenção 

ou o reembolso, ou a introdução de uma 

taxa reduzida de IVA para as aquisições 

de bens e serviços no âmbito de projec-

tos de investigação que facilmente se 

poderão dirigir para áreas diversas.  

A TAXA DO IRC  

O programa do Governo não se mani-

festa no que toca à taxa de IRC e isso 

não reúne consenso fácil. Apenas a CDU 

demonstrou ser também favorável a 

uma subida da taxa, sendo os partidos à 

direita do PS, ao contrário, favoráveis a 

uma descida. 

O combate às desigualdades salariais, 

através da concessão de benefícios fis-

cais às empresas que pratiquem 

menores assimetrias salariais encontra 

apoio expresso também no programa 

eleitoral do PAN.  

A PROGRESSIVIDADE DO IRS 

O aumento da progressividade em sede 

de IRS assume um papel importante no 

programa do Governo e a possibilidade 

de formação de acordos para a aprova-

ção desta medida parecem mais 

evidentes.  

A esquerda é quase unânime na neces-

sidade de aumentar a progressividade 

do imposto. Contudo, é difícil antever 
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como se efectivarão as eventuais pro-

postas, uma vez que parte dos partidos 

opta pelo aumento do número de esca-

lões, enquanto outros pretendem a 

redução das taxas.  

No espectro politico oposto, o PSD opta 

por sugerir uma redução da carga fiscal 

do IRS para as famílias da classe média, 

mas através da redução de taxas apli-

cáveis ao rendimento das pequenas e 

médias poupanças.  

Já o CHEGA e a Iniciativa Liberal preten-

dem uma taxa única (flat tax) no IRS, o 

que não parece nada compatível com o 

programa do governo do PS. 

O ENGLOBAMENTO 

As medidas de alteração na tributação 

das pessoas singulares não se resu-

mem a mexidas nas taxas ou nos 

escalões do IRS. 

Da leitura do programa de Governo e, 

bem assim, dos programas do BE e da 

CDU todos parecem convergir no sen-

tido do englobamento dos diversos 

tipos de rendimentos, particularmente 

dos rendimentos de capitais e prediais. 

No que toca a medidas fiscais de incen-

tivo e favorecimento de famílias 

numerosas e de apoio à natalidade já 

surgem propostas concordantes com 

as do programa do Governo nos parti-

dos mais à direita, especialmente 

relacionadas com o aumento de dedu-

ções ao nível do IRS. 

OS BENEFICIOS FISCAIS 

No quadro dos benefícios fiscais, em-

bora as propostas em concreto sejam 

divergentes, há uma vontade de todos 

os partidos em rever os regimes existen-

tes.  

As propostas variam entre a eliminação 

de benefícios fiscais em sede de IRS (Ini-

ciativa Liberal), a criação de um 

Estatuto Fiscal para o Interior (CDS), a 

cessação do regime dos RNH (PAN e 

BE) e outras propostas mais ou menos 

abrangentes.   

OUTROS TEMAS FISCAIS  

Há várias medidas nos programas elei-

torais que não encontram 

correspondência no programa de Go-

verno PS. Assim, poderão ficar fora da 

agenda fiscal da legislatura medidas 

como a da revisão (ou como outros su-

gerem, a abolição) do IMI e alterações 

várias no IMT.  
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CONCLUSÃO 

A análise efectuada tendo por base as 

medidas fiscais constantes do pro-

grama do Governo parece apontar para 

uma expectável viabilização da Lei do 

Orçamento do Estado pelos partidos 

mais à esquerda, sendo com estes que 

parecem existir as maiores convergên-

cias, isso não será possível, 

provavelmente, nas medidas fiscais.  

De salientar é, no entanto, que este Or-

çamento para 2020 entrará em vigor a 

meio do ano, o que dificulta uma imple-

mentação fácil e segura das medidas 

fiscais dos impostos anuais, como o IRS 

ou o IRC, que tributam factos de forma-

ção sucessiva, que se iniciam a 1 de 

Janeiro e terminam a 31 de Dezembro 

(ano civil).  

Sendo também indesejável que seja na 

Lei do Orçamento do Estado, com 

tempo e fórmulas de aprovação mais 

rudimentares e menos ponderadas e 

exigentes, que se façam alterações fis-

cais estruturais (algumas delas, aliás, 

há pouco tempo aprovadas). 

Lisboa, 19 de Novembro de 2019, 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com

