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Implicações do cenário macroeconómico 

• O cenário em que se apoia o esboço de OE 2020, embora excluindo novas 
medidas, tem-nas implícitas em duas áreas fundamentais: 

 
1. ganhos de competitividade da economia portuguesa – traduzida em ganhos de quotas de 

mercado num clima internacional desfavorável  

2. aumento do investimento privado 

 

• Também implícita no draft parece estar a hipótese de as medidas da anterior 
legislatura, que ocupam 40 das 50 páginas do texto, serem suficientes para 
alcançar o objectivo, que as hipóteses quanto ao enquadramento internacional 
também facilitam 



Dúvidas a esclarecer 

• O programa do governo não esclarece as dúvidas que se centram em duas áreas 
principais: 
• A correcção dos principais pontos fracos da competitividade portuguesa 

• A política fiscal   

• Quanto a esta, encontram-se no programa do governo pistas quanto à postura 
política da nova legislatura. Destacam-se duas, aliás interligadas, e ambas 
referentes à tributação do rendimento:  
• o aprofundamento da progressividade  

• o englobamento de todos os tipos de rendimento 

 



 

 Rendimentos do trabalho e progressividade da tributação  
 

Fonte: OCDE, Taxing Wages 2019. 

Salários e benefícios, pessoas singulares 

Nível salarial em % do salário médio nacional 67 100 167 67 

Número de filhos 0 0 0 2 

Salário anual bruto 12290 18343 30633 12290 

Deduções à colecta 4104 4104 4104 4104 

Rendimento tributável 8186 14239 26529 8186 

Créditos fiscais 0 0 0 1200 

Imposto liquidado 1280 2867 6807 80 

Contribuição do trabalhador para Seg.Social 1352 2018 3370 1352 

Pagamentos totais ao Estado  2632 4885 10177 1432 

Transferências recebidas do Estado  0 0 0 994 

Remuneração líquida 9658 13458 20456 11852 

Contribuição patronal para Seg.Social 2919 4256 7275 2919 

TAXAS MÉDIAS     

IRS 10.4% 15.6% 22.2% 0.7% 

Contribuição do trabalhador para Seg.Social 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 

Cunha fiscal (inclui contr.patronal) 36.5% 40.4% 46.0% 22.1% 

Sublinha-se: 
 
• O nível e implicações da 

cunha fiscal 
• O papel das contribuições 

para a segurança social  

 

Cunha fiscal = (Pagamentos totais ao Estado + Contribuições do trabalhador para a segurança social)/(Salário bruto 
+ Contribuição patronal) 

e, mais geralmente, as 
consequências para o 
investimento e o 
emprego qualificado 



 
Competitividade: a avaliação do GCR 2019  

• No Global Competitiveness Report (GCR) de 2019, Portugal figura em 34º lugar 
entre 141 países, um indicador que se desagrega em áreas em que Portugal se  
posiciona entre os melhores, com destaque para a segurança e a infraestrutura 
de transportes, compensadas por outras cujo ranking é muito inferior à média 
alcançada pelo país, constituindo, por isso, áreas a merecer a maior atenção 

• O GCR não trata da política orçamental, mas apenas dos factores que influenciam 
a competitividade que, na maior parte dos casos, apontam para aspectos 
importantes da política económica.  

• Especialmente importantes nesta perspectiva são os que apontam para as 
fragilidades da economia 



Os pontos fracos 

• Peso da regulação económica, em que Portugal se encontra em 96º lugar 

• Eficiência do sistema de justiça na resolução de conflitos (113º) 

• Solidez do sistema bancário (125º) 

• Na única referência à tributação – o nível que incide sobre os rendimentos do 
trabalho – ocupamos a 115ª posição 

• No que respeita à regulação, é frequente culpar o peso da regulação europeia. As 
formas como é transposta e aplicada devem explicar porque razão, com a mesma 
regulação, 20 dos (ainda) 28 Estados Membros se encontram em posições 
superiores às de Portugal e mesmo 5 deles entre os 10 melhores a nível mundial 

• Com respeito ao sistema de justiça, é sobretudo de sublinhar a persistência dos 
problemas ao longo de décadas, não obstante os meios que lhe têm sido 
dedicados 



O financiamento da economia 

• Uma das carências mais importantes do sistema financeiro português: a ausência 
de um mercado de capitais relevante no financiamento da economia. Na sua 
ausência, este concentrou-se em duas fontes: as aplicações de poupança dos 
particulares, de curto prazo e destituídas de risco – depósitos bancários – e o 
financiamento externo  

• O desenvolvimento da economia, as necessidades financeiras do Estado e as 
responsabilidades que este foi acumulando – em direitos de pensões, mas 
também no desenvolvimento e manutenção de infraestruturas e de serviços 
públicos –, requeriam o estímulo à poupança nacional, exigindo a diversificação 
das formas de a aplicar, em prazos mais longos e com diferentes riscos associados 

• Aqui situou-se uma das principais falhas da regulação e da própria gestão 
financeira da economia, que acabou por delegar no sistema bancário – e nas suas 
aplicações de poupança “sem risco” – um peso para que nem o sistema, nem a 
sua regulação e supervisão, estavam preparados. Além do enorme custo 
financeiro, resultou desta opção a fragilização, não só do sistema bancário, mas 
de todo o financiamento da economia 



A visão de longo prazo  

• Mais uma vez, a solução deverá estar na Europa e na União dos Mercados 
de Capitais que raramente vemos mencionada, ao contrário da União 
Bancária, do orçamento da UE e da expansão da política monetária do BCE. 
Mas, como lembrava ontem o Financial Times, 

efforts at re-energising efforts at a capital markets union may fall within the 
realm of politics, rather than central banking, but Lagarde has just inherited a 
monetary arsenal that is looking decidedly threadbare. (FT Brussels Briefing, 
2019-11-04) 

• Para Portugal, esta é uma indiscutível prioridade com vista a estimular a 
poupança e a reduzir a transferência de riscos para o contribuinte, que o 
Estado tem alimentado pela sua falta de visão de longo prazo, outro 
indicador do GCR em que Portugal se situa muito abaixo da média (98º 
lugar) 

 


