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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, hoje 

apresentado, para 2020, tem algum interesse (re)lembrar algumas 

das propostas do Governo do PS e dos outros partidos e coligações 

com assento parlamentar, em matéria fiscal, e antever alguns dos 

acordos que poderão ser alcançados no Parlamento. 
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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, HOJE 

APRESENTADA NA ASSEMBLEIA DA 

República PELO GOVERNO, tem algum 

interesse (re)lembrar algumas das pro-

postas do Governo 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 encontrar os 

“aliados” mais prováveis para as altera-

ções fiscais que poderão ocorrer nesta 

legislatura, uma vez que todos os parti-

dos e coligações partidárias 

apresentaram, nos seus programas po-

líticos, medidas, mais ou menos 

concretas, as quais recaem sobre as fa-

mílias, as empresas e os trabalhadores 

assalariados e sobre os investidores e 

profissionais liberais. 

Tendo, agora, o Governo de apresentar 

um Orçamento que, previsivelmente, 

seja aprovado - e, nesta medida, viabili-

zado por (alguns dos) partidos com 

assento parlamentar – relembramos, 

assim, os temas fiscais do programa do 

Governo que poderão ser objecto de al-

guns consensos, por encontrarem 

acolhimento junto de outros partidos 

políticos. 

Todos os partidos mostram preocupa-

ções no âmbito da fiscalidade verde, 

pelo que haverá aqui a possibilidade de 

alguns consensos. Atendendo à trans-

versalidade do tema, será certamente 

uma área a sofrer mudanças, em 2020 e 

nos anos seguintes. Em concreto, o Li-

vre propôs uma redução da tributação 

sobre o trabalho compensada com a in-

trodução de regras que impliquem a 

eliminação de subsídios ambiental-

mente prejudiciais e a introdução de 

medidas que concretizem o princípio do 

“poluidor pagador”. E o Governo, no seu 

programa, reflecte algumas propostas 

no mesmo sentido e propõe, também, a 

eliminação das isenções da taxa de car-

bono. O PAN e a CDU seguem também 

essa linha, o que poderá garantir a apro-

vação de uma iniciativa legislativa que 

viabilize esta pretendida eliminação. O 

PAN propõe ainda a extensão e aplica-

ção da taxa de carbono a outros 

sectores poluentes. 

Apesar de o Governo não concretizar as 

medidas de incentivo para a eficiência 

energética que propõe, é de notar tam-

bém um consenso na generalidade dos 

partidos neste objectivo. O PAN, o Livre, 
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a Iniciativa Liberal e o PSD propõem, 

entre outras alterações, a redução da 

taxa de IVA aplicável a equipamentos, 

instalações e obras que visem melhorar 

a eficiência energética e reforçar o uso 

de energias renováveis. Nesta senda, 

também outros partidos mostram von-

tade 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 pro-

posta pelo Governo, o Livre apresenta 

também propostas nesse sentido e po-

derá aqui ser expectável a 

convergência de outros partidos. 

No que respeita à sociedade digital, não 

existem propostas de âmbito seme-

lhante às do Governo PS noutros 

programas. Porém, não é difícil identifi-

car algumas medidas a suscitarem 

interesse e apoio por parte de outros 

partidos na mesma área, como o Livre e 

a CDU, que sugerem, respectivamente, 

a isenção ou o reembolso, ou a introdu-

ção de uma taxa reduzida de IVA para 

as aquisições de bens e serviços no âm-

bito de projectos de investigação, que 

facilmente se poderão dirigir para áreas 

diversas. 

O programa do Governo não se mani-

festa no que toca a taxas do IRC, e isto 

não reúne consenso fácil. A CDU de-

monstrou, sim, ser favorável a uma 

subida deste imposto, tendo os partidos 

à direita do PS propostas de sentido in-

verso. 

A esquerda é quase unânime na neces-

sidade de aumentar a progressividade 

no IRS e, aqui, a possibilidade de acor-

dos parece mais evidente. É difícil, 

contudo antever as propostas, uns op-

tam pelo aumento do número de 

escalões e outros pretendem a redução 

das taxas (e as soluções técnicas serão 

diferentes). Da leitura do programa de 

Governo e, bem assim, dos do BE e da 

CDU todos parecem convergir também 

no sentido do englobamento dos diver-

sos tipos de rendimentos, 

particularmente dos rendimentos de ca-

pitais e prediais. No espectro político 

oposto, o PSD opta por sugerir uma re-

dução da carga fiscal para as famílias da 

classe média, através da redução de ta-

xas aplicáveis ao rendimento das 

pequenas e médias poupanças, e o 

Chega e a Iniciativa Liberal propõem 

uma taxa única (flat tax), o que parece 

muito dificilmente compatível com o 

programa do governo PS. No que toca a 

medidas fiscais de incentivo e favoreci-

mento de famílias numerosas e apoio à 

natalidade já surgem propostas mais 
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concordantes nos partidos mais à di-

reita, relacionadas com o aumento de 

deduções ao nível do IRS. 

No quadro dos benefícios fiscais, em-

bora as propostas concretas sejam 

divergentes, há uma vontade de todos 

os partidos em rever os regimes exis-

tentes. Variam entre a eliminação de 

benefícios fiscais em sede de IRS (Inici-

ativa Liberal), a criação de um Estatuto 

Fiscal para o Interior (CDS), a cessação 

do regime dos RNH (PAN e BE) e outras 

mais ou menos abrangentes. O com-

bate às desigualdades salariais, através 

da concessão de benefícios fiscais às 

empresas que pratiquem menores assi-

metrias salariais, encontra também 

apoio expresso no programa eleitoral 

do PAN. 

Há, porém, várias outras medidas nos 

programas eleitorais que não encon-

tram correspondência no programa de 

Governo. Poderão, assim, ficar fora da 

agenda fiscal medidas como a da revi-

são - ou como outros partidos sugerem, 

a abolição - do IMI e alterações várias 

no IMT. 

A análise efectuada, tendo por base as 

medidas fiscais constantes do pro-

grama do Governo, parece apontar, em 

conclusão, para uma expectável viabili-

zação do OE 2020 pelos partidos mais 

à esquerda. É com estes que existem as 

maiores convergências. De salientar é, 

no entanto, que este Orçamento entrará 

em vigor a meio do ano, o que adivinha 

uma implementação mais difícil em im-

postos anuais de formação sucessiva, 

como o IRS ou o IRC, que tributam ren-

dimentos e lucros desde 1 de Janeiro. É 

igualmente indesejável que seja na Lei 

orçamental, com fórmulas de aprova-

ção menos ponderadas e exigentes que 

se façam alterações fiscais estruturais, 

algumas delas, aliás, há bem pouco 

tempo aprovadas, sendo desejável que 

as alterações nos benefícios fiscais se-

jam neutras em termos de receitas 

obtidas. 

Lisboa, 16 de Dezembro de 2019, 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

(publicado no Expresso online em 

12/12/2019) 
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