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PORTO	  

Conferência	  "Renovação	  do	  Sistema	  Fiscal,	  Equidade	  e	  
Competitividade"	  do	  ciclo	  de	  conferências	  “A	  social-‐democracia	  para	  o	  
século	  XXI”	  

18	  Novembro	  2014	  

 
Virgílio	  Macedo	  (presidente	  da	  Comissão	  Política	  Distrital	  do	  PSD	  Porto)	  –	  Caros	  Dr.	  
António	  Lobo	  Xavier,	  Dr.	  Pedro	  Reis	  ,	  Prof.	  Vasco	  Valdez,	  caras	  e	  caros	  
companheiros.	  Cabe-‐me	  a	  honra	  de	  dar	  as	  boas-‐vindas	  nesta	  sessão	  comemorativa	  
distrital	  dos	  40	  anos	  do	  PSD.	  

Foi	  aqui,	  como	  todos	  têm	  conhecimento,	  no	  Porto,	  que	  Sá	  Carneiro	  começou	  a	  sua	  
intervenção	  política.	  Foi	  aqui	  que,	  a	  pretexto	  do	  exílio	  do	  Bispo	  do	  Porto,	  Sá	  Carneiro	  
despertou	  para	  a	  política	  e	  em	  consequência	  para	  a	  necessidade	  de	  questionar	  o	  
Antigo	  Regime.	  Foi	  a	  partir	  daqui,	  do	  Porto,	  que	  também	  fundou	  este	  grande	  partido	  
que	  é	  o	  PSD,	  que	  hoje	  e	  durante	  este	  ano	  comemora	  40	  anos.	  

É	  um	  partido	  que	  foi	  sempre	  determinante	  na	  instalação	  plena	  da	  Democracia	  e	  por	  
isso	  Francisco	  Sá	  Carneiro	  estará	  sempre	  vivo.	  A	  ele,	  eu	  e	  todos	  os	  militantes	  do	  
Porto	  –	  e	  estou	  certo	  que	  todos	  os	  militantes	  do	  PSD	  –	  prestamos	  a	  nossa	  profunda	  
homenagem.	  A	  sua	  irredutibilidade	  na	  instauração	  da	  Democracia,	  de	  que	  todos	  
hoje	  usufruímos	  e	  que	  hoje	  também	  celebramos.	  Francisco	  Sá	  Carneiro	  estará	  assim	  
sempre	  vivo	  no	  PSD	  e	  estará	  sempre	  vivo	  para	  os	  portugueses.	  Mas	  tal	  como	  a	  
portugalidade	  não	  se	  esgota	  em	  Guimarães,	  também	  a	  social-‐democracia	  à	  
portuguesa	  não	  se	  esgota	  no	  Porto.	  A	  social-‐democracia	  à	  portuguesa,	  idealizada	  por	  
muitos	  e	  muitos	  portugueses,	  desde	  os	  mais	  modestos	  aos	  grandes	  empresários,	  aos	  
trabalhadores,	  aos	  intelectuais,	  ao	  povo,	  enfim,	  a	  todos	  nós.	  A	  social-‐democracia	  à	  
portuguesa	  é	  assim	  um	  património	  intangível	  do	  Porto,	  de	  Lisboa,	  do	  Norte,	  do	  
Centro,	  do	  Sul,	  da	  Madeira,	  dos	  Açores,	  de	  todos	  nós.	  	  

O	  PSD	  é,	  como	  sempre	  foi,	  um	  partido	  interclassista.	  Nasceu	  das	  bases	  e	  da	  genuína	  
adesão	  popular	  e	  é	  por	  isso,	  acima	  de	  tudo,	  um	  partido	  de	  todos	  e	  é	  assim	  um	  
património	  intangível	  de	  muitos	  milhões	  de	  portugueses	  que	  desde	  6	  de	  Maio	  de	  
1974	  acreditaram	  e	  se	  reconheceram	  nesta	  ideologia	  política.	  Uma	  ideologia	  política	  
que	  sempre	  esteve	  e	  continua	  a	  estar	  ao	  serviço	  dos	  portugueses	  e	  ao	  serviço	  de	  
Portugal.	  	  

Caras	  e	  caros	  companheiros,	  é	  um	  enorme	  orgulho	  pertencer	  a	  este	  partido.	  É	  um	  
enorme	  orgulho,	  certamente	  partilhado	  por	  todos	  vós.	  É	  um	  enorme	  orgulho	  
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pertencermos	  a	  um	  partido	  que	  tem	  sido	  crucial	  para	  a	  solidificação	  da	  Democracia	  
em	  Portugal.	  É	  um	  enorme	  orgulho	  pertencermos	  a	  um	  partido	  que	  tem	  sido	  o	  
principal	  agente	  e	  motor	  de	  desenvolvimento	  do	  nosso	  país;	  motor	  de	  
desenvolvimento	  nas	  mais	  diversas	  vertentes:	  económica,	  social	  e	  cultural.	  	  

Nunca	  viramos	  as	  costas	  aos	  portugueses,	  pensamos	  sempre	  primeiro	  em	  Portugal	  e	  
nos	  portugueses.	  Ao	  longo	  destes	  40	  anos	  muitas	  foram	  as	  reformas	  efectuadas	  no	  
nosso	  país.	  Relembremos:	  quem	  é	  que	  realizou	  uma	  enorme	  reforma	  no	  nosso	  
sistema	  tributário	  acabando	  com	  o	  anacronismo	  tributário?	  Foi	  o	  PSD.	  Quem	  é	  que	  
liberalizou	  a	  Comunicação	  Social,	  de	  que	  resultou	  a	  abertura	  da	  televisão	  à	  iniciativa	  
privada?	  Quem	  foi?	  Mais	  uma	  vez,	  o	  PSD.	  Quem	  fez	  a	  primeira	  grande	  reforma	  das	  
leis	  laborais	  e	  da	  lei	  agrária?	  Mais	  uma	  vez,	  o	  PSD.	  Sempre	  o	  PSD.	  	  

Nessa	  época,	  essas	  transformações	  estruturais	  foram	  alvo	  de	  ferozes	  críticas	  e	  forte	  
contestação	  social.	  Muitos	  dos	  presentes	  certamente	  se	  lembram	  de	  uma	  frase	  
célebre	  de	  Aníbal	  Cavaco	  Silva	  que	  dizia	  “deixem-‐me	  trabalhar”.	  Muitos	  lembram-‐se	  
certamente	  de	  outra	  frase	  que	  classificava	  a	  oposição	  como	  “força	  de	  bloqueio”.	  
Estas	  frases	  fazem	  lembrar	  certamente	  alguma	  coisa.	  Estas	  frases	  certamente	  nos	  
fazem	  lembrar	  a	  actualidade	  política.	  

Quase	  sempre	  é	  preciso	  um	  certo	  distanciamento	  temporal	  para	  se	  reconhecer	  a	  
razão,	  nunca	  esta	  é	  reconhecida	  no	  presente.	  Tal	  como	  presentemente	  se	  reconhece	  
os	  nossos	  méritos	  passados,	  não	  tenho	  dúvidas	  que	  também	  num	  futuro	  próximo	  
serão	  reconhecidos	  os	  nossos	  méritos	  presentes.	  Porventura	  é	  e	  seria	  mais	  fácil	  dizer	  
o	  que	  se	  quer	  ouvir.	  Seria	  mais	  fácil	  mas	  não	  seria	  honesto.	  Porventura	  até	  seria	  
mais	  fácil	  ceder	  ao	  eleitoralismo	  e	  à	  demagogia.	  Seria	  muito	  mais	  fácil,	  mas	  Portugal	  
está	  sempre	  primeiro.	  

O	  nosso	  presente	  é	  complexo,	  exige	  opções	  difíceis,	  mas	  indispensáveis	  para	  garantir	  
o	  futuro,	  para	  prosseguir	  o	  bem	  colectivo.	  Ao	  longo	  da	  sua	  existência,	  o	  nosso	  
partido	  teve	  dirigentes	  inigualáveis,	  governantes	  de	  eleição,	  mas	  a	  verdadeira	  e	  
mais-‐valia	  deste	  partido	  são	  sem	  dúvida	  os	  milhares	  e	  milhares	  de	  militantes	  e	  
simpatizantes,	  pois	  sem	  eles	  não	  seríamos	  o	  PSD	  que	  somos.	  Hoje,	  como	  no	  passado	  
e	  como	  no	  futuro,	  precisamos	  deles	  para	  serem	  a	  nossa	  rede	  capilar	  de	  transmissão	  
dos	  nossos	  valores.	  Somos	  sociais-‐democratas,	  somos	  humanistas,	  somos	  
personalistas,	  acreditamos	  nas	  pessoas	  e	  somos	  reformistas.	  É	  essa	  a	  nossa	  matriz.	  

Passaram	  40	  anos	  e	  foi	  só	  ainda	  um	  pequeno	  primeiro	  passo	  na	  história	  da	  nossa	  
Democracia.	  Passaram	  40	  anos	  e	  não	  podemos	  aguardar	  mais	  40	  anos	  para	  realizar	  
as	  reformas	  que	  se	  impõem	  e	  de	  que	  o	  País	  precisa,	  não	  podemos	  aguardar	  mais	  40	  
anos	  para	  reformar	  o	  Estado.	  Não	  podemos	  aguardar	  mais	  uma	  revisão	  à	  
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Constituição,	  que	  é	  sempre	  um	  pretexto,	  a	  desculpa	  para	  anular	  a	  nossa	  ação	  
governativa.	  

Permitam-‐me	  ainda	  que	  cite	  Sá	  Carneiro	  nesta	  matéria:	  “Os	  desejos	  da	  oposição	  
mesmo	  sob	  estas	  roupagens	  constitucionais	  e	  com	  estas	  profundidades	  oratórias	  
não	  constituíram	  para	  a	  maioria	  e	  para	  o	  seu	  Governo	  obstáculo	  à	  nossa	  capacidade	  
de	  realização	  e	  ao	  desempenho	  da	  responsabilidade	  que	  sobre	  nós	  impende.”	  	  

Termino,	  caras	  e	  caros	  companheiros,	  agradecendo	  aqui	  a	  presença	  dos	  nossos	  
oradores	  e	  dizendo	  que	  o	  tema	  desta	  sessão	  não	  podia	  ser	  mais	  apropriado.	  Estamos	  
no	  Porto,	  no	  distrito	  do	  Porto,	  na	  zona	  Norte	  que	  é	  sem	  dúvida	  nenhuma	  a	  zona	  do	  
País	  que	  mais	  contribui	  para	  as	  exportações	  de	  bens	  transacionáveis,	  é	  a	  zona	  mais	  
dinâmica	  em	  termos	  empresariais,	  em	  termos	  da	  verdadeira	  inovação,	  do	  verdadeiro	  
empreendedorismo	  e	  portanto	  este	  tema	  desta	  sessão	  tem	  tudo	  a	  ver.	  “É	  a	  nossa	  
cara”,	  como	  dizem	  os	  brasileiros,	  tem	  tudo	  a	  ver	  com	  a	  nossa	  matriz	  de	  identificação	  
do	  que	  nós	  somos	  no	  nosso	  dia-‐a-‐dia.	  

Quero	  desejar	  a	  todos	  uma	  ótima	  sessão.	  Temos	  oradores	  de	  exceção	  e	  portanto	  
estou	  certo	  que	  todos	  sairemos	  daqui	  muito	  mais	  ricos	  do	  que	  entrámos.	  Obrigado	  a	  
todos.	  

	  

Pedro	  Reis	  (ex-‐presidente	  da	  Agência	  para	  o	  Investimento	  e	  Comércio	  Externo	  de	  
Portugal,	  AICEP)	  –	  Muito	  boa	  noite	  a	  todos.	  Começo	  por	  agradecer	  o	  convite	  do	  
Presidente	  da	  Comissão	  Distrital	  do	  Porto,	  Virgílio	  Macedo,	  e	  cumprimentar	  os	  
colegas	  de	  painel.	  

Desde	  já,	  obviamente	  até,	  aproveitar	  esse	  cumprimento	  para	  esclarecer	  que	  seria	  
um	  atrevimento	  da	  minha	  parte,	  sendo	  a	  minha	  área	  a	  Economia	  e	  as	  empresas,	  e	  
com	  duas	  sumidades	  e	  referências	  neste	  painel	  na	  matéria	  em	  discussão,	  atrever-‐me	  
a	  entrar	  em	  profundidade	  no	  tema	  que	  também	  domino.	  Portanto,	  vou-‐me	  ficar	  por	  
um	  olhar	  que	  tive	  ao	  longo	  destes	  três	  anos	  em	  que	  estive	  na	  presidência	  da	  AICEP	  e	  
em	  contacto	  próximo	  e	  profundo	  com	  as	  empresas	  portuguesas,	  sobre	  o	  impacto	  do	  
que	  se	  foi	  fazendo	  nesta	  matéria	  teve	  no	  investimento	  em	  Portugal.	  Também	  vou	  
evitar	  pela	  abordagem	  mais	  simplista	  a	  este	  tema,	  em	  que	  seria	  fácil	  dizer	  que	  
nestes	  anos	  que	  atravessámos	  dificuldades	  em	  relação	  à	  fiscalidade...	  Arrematar	  
quase	  esta	  sessão	  com	  duas	  frases,	  não	  é?	  Uma,	  seria	  que	  temos	  impostos	  a	  mais	  e	  
outra,	  que	  se	  tomou	  o	  caminho	  mais	  fácil.	  Seria	  fácil	  realmente,	  reduzir	  a	  questão	  
em	  causa	  a	  estes	  dois	  eixos.	  

Mas	  acho	  que	  em	  relação	  aos	  impostos	  a	  mais	  temos,	  infelizmente,	  os	  impostos	  
necessários	  que	  foram	  preciso	  implementar	  dada	  a	  velocidade	  do	  ajustamento	  que	  
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nos	  pediam	  os	  nossos	  credores.	  Temos	  os	  impostos	  necessários	  que	  os	  
constrangimentos	  constitucionais	  permitiram	  ao	  Governo	  compensar.	  	  

Em	  relação	  ao	  tema	  do	  caminho	  mais	  fácil,	  da	  via	  da	  receita	  em	  vez	  da	  via	  da	  
redução	  da	  despesa,	  primeiro	  os	  números	  não	  são	  bem	  os	  que	  se	  costuma	  dizer	  na	  
praça	  pública	  e,	  segundo,	  era	  o	  caminho	  possível,	  a	  meu	  ver,	  não	  largando	  
obviamente	  o	  espectro	  da	  responsabilidade.	  

Portanto,	  deixem-‐me	  muito	  brevemente	  nesta	  súmula	  passar	  por	  uma	  resenha	  
histórica	  já	  que	  estamos	  na	  comemoração	  dos	  40	  anos	  do	  PSD.	  Dar	  o	  meu	  olhar	  
pessoal	  e	  ex-‐institucional,	  de	  presidente	  da	  AICEP,	  sobre	  um	  impacto	  muito	  
particular.	  Temos	  cá	  o	  “pai”	  da	  reforma	  do	  IRC,	  Dr.	  António	  Lobo	  Xavier.	  Trata-‐se	  do	  
impacto	  que	  isso	  teve	  não	  só	  na	  captação	  de	  investimento	  mas	  também	  na	  
manutenção	  do	  mesmo,	  que	  às	  vezes	  é	  uma	  dimensão	  que	  se	  esquece	  e	  eu	  bem	  o	  
senti	  na	  pele.	  

Deixo	  uns	  breves	  apontamentos	  sobre	  alguns	  desafios	  com	  que	  eventualmente	  nos	  
confrontamos	  ainda.	  	  

Em	  relação	  à	  tal	  resenha	  histórica,	  realmente	  também	  aqui	  nesta	  temática	  que	  é	  um	  
instrumento	  poderoso	  de	  política	  económica	  se	  vê	  os	  cromossomas	  reformadores	  
do	  PSD.	  Quer	  dizer,	  não	  é	  de	  hoje,	  é	  de	  há	  40	  anos.	  Se	  passarmos,	  como	  o	  trabalho	  
que	  tive,	  que	  fui	  fazendo	  com	  a	  ajuda	  preciosa	  do	  Dr.	  Vasco	  Valdez,	  sobre	  esse	  
calendário,	  vemos	  que	  em	  1984	  já	  foi	  um	  governo	  do	  bloco	  central	  que	  aprovou	  o	  
Código	  do	  IVA,	  transpondo	  a	  diretiva	  comunitária.	  Código	  esse	  que	  havia	  de	  entrar	  
em	  vigor	  em	  1986	  antes	  da	  adesão	  à	  Comunidade	  Económica	  Europeia.	  	  

Em	  1988,	  foi	  um	  governo	  do	  Prof.	  Cavaco	  Silva	  e	  com	  o	  Dr.	  Miguel	  Cadilhe	  como	  
Ministro	  das	  Finanças,	  que	  queria	  os	  códigos	  do	  IRC	  e	  do	  IRS	  de	  acordo	  com	  o	  
Tratado	  de	  Roma.	  Reforma	  essa	  que	  entraria	  em	  vigor	  em	  1989.	  	  

Aqui	  é	  importante	  dizer	  que,	  às	  vezes,	  as	  dimensões	  com	  que	  nos	  debatemos	  no	  
âmbito,	  por	  exemplo,	  da	  reforma	  do	  Estado,	  como	  a	  da	  simplificação	  já	  cá	  estavam.	  
Ou	  seja,	  como	  sabem,	  o	  IRC	  vem	  retirar,	  ou	  esvaziar,	  ou	  eliminar,	  o	  que	  na	  altura	  era	  
um	  código	  quase	  por	  cada	  tipo	  de	  rendimento.	  O	  do	  imposto	  complementar,	  o	  do	  
imposto	  profissional,	  o	  imposto	  de	  capitais,	  o	  imposto	  da	  indústria	  agrícola,	  o	  
imposto	  das	  mais-‐valias,	  já	  para	  não	  falar	  da	  contribuição	  predial.	  

Em	  2003,	  é	  um	  governo	  do	  Dr.	  Durão	  Barroso,	  com	  a	  Dr.	  Manuela	  Ferreira	  Leite	  
como	  Ministra	  das	  Finanças	  e	  com	  o	  Dr.	  Vasco	  Valdez	  a	  Secretário	  de	  Assuntos	  
Fiscais,	  que	  faz	  a	  reforma	  da	  tributação	  do	  património	  com	  a	  criação	  do	  IMI.	  Onde,	  
com	  mais	  uma	  vez	  um	  valor	  muito	  em	  voga,	  o	  da	  objetividade	  e	  da	  transparência,	  
foram	  assegurados	  critérios	  na	  avaliação	  destes	  mesmos	  imóveis	  com	  factores	  
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objectivos	  e	  de	  grande	  simplicidade.	  Obviamente	  a	  introdução	  do	  IMT	  a	  substituir	  o	  
imposto	  da	  CISA,	  mas	  não	  só,	  pois	  é	  esse	  governo	  que	  faz	  também	  a	  reforma	  do	  
imposto	  de	  selo	  e	  extingue	  o	  imposto	  de	  sucessões	  e	  doações.	  A	  nível	  de	  diplomas	  
complementares	  significativos	  desse	  período	  entre	  89	  e	  90,	  o	  Prof.	  Cavaco	  Silva	  
estabelece	  o	  regime	  geral	  das	  infrações	  fiscais	  aduaneiras	  e	  não-‐aduaneiras	  e,	  em	  
91,	  é	  também	  esse	  governo	  que	  lança	  o	  Código	  do	  Processo	  Tributário.	  	  

Ou	  seja,	  numa	  palavra	  e	  numa	  breve	  síntese,	  pode-‐se	  dizer	  que	  o	  PSD	  esteve	  sempre	  
presente	  na	  mudança,	  ou	  na	  formação,	  da	  arquitetura	  fundamental	  do	  sistema	  
fiscal.	  Não	  só	  pela	  criação	  dos	  principais	  impostos	  mas	  por	  reformas	  importantes	  na	  
sua	  simplificação	  e	  operacionalização.	  Seja	  o	  PSD	  em	  governos	  próprios,	  seja	  o	  PSD	  
coligado	  com	  o	  PS	  ou	  com	  o	  CDS,	  ainda	  o	  melhor	  exemplo	  desta	  recente	  reforma	  do	  
IRC	  e	  a	  do	  IRS	  que	  será	  implementada	  em	  2015,	  já	  para	  não	  falar	  do	  tema	  novo	  da	  
fiscalidade	  verde.	  

Deixem-‐me	  passar	  também	  rapidamente	  ao	  segundo	  eixo	  de	  que	  vos	  queria	  dar	  
nota,	  que	  é	  o	  impacto	  que	  a	  reforma	  do	  IRC	  teve	  num	  momento	  muito	  crítico	  na	  
captação	  de	  investimento	  para	  Portugal.	  Assinalo	  dois	  casos	  muito	  concretos.	  Um	  foi	  
justamente	  aqui	  na	  região	  do	  Porto	  que	  sim	  visitar	  com	  o	  Ministro	  da	  Economia	  uma	  
empresa	  multinacional.	  A	  pergunta	  que	  o	  delegado	  dessa	  multinacional	  nos	  fez,	  à	  
cabeça,	  foi:	  “Digam-‐nos	  lá	  porque	  é	  que	  nós	  devemos	  manter	  o	  nosso	  investimento”	  
–	  não	  é	  expandir	  –	  “se	  nós	  na	  República	  Checa	  pagamos	  10%	  a	  20%	  em	  termos	  de	  
taxa	  efectiva,	  na	  China	  ou	  no	  Reino	  Unido	  21%	  a	  25%,	  na	  Alemanha	  26%	  a	  30%	  e	  
aqui	  pagamos	  entre	  31%	  e	  37%?”.	  

Sempre	  que	  os	  investidores	  externos	  nos	  confrontavam	  com	  os	  custos	  de	  contexto	  
principais	  da	  economia	  portuguesa,	  o	  peso	  da	  fiscalidade	  e	  a	  falta	  de	  estabilidade,	  
ou	  seja	  a	  falta	  de	  competitividade	  e	  de	  estabilidade,	  estavam	  sempre	  no	  topo	  da	  
lista.	  Depois	  vinha	  o	  regime	  laboral,	  a	  justiça	  lenta,	  a	  burocracia,	  mas	  não	  tenho	  
dúvidas	  nenhumas	  de	  o	  afirmar	  e	  mesmo	  na	  burocracia	  chegavam	  lá	  pela	  
necessidade	  de	  simplificação	  de	  IRC,	  portanto	  não	  tenho	  dúvida	  nenhuma	  em	  
afirmar	  que	  foi	  absolutamente	  capital	  o	  facto	  de	  se	  ter	  introduzido	  a	  reforma	  do	  IRC	  
que	  espero	  que	  não	  se	  perca	  por	  falta	  de	  apoio	  transversal	  nos	  próximos	  anos,	  
porque	  isso	  não	  seria	  sério.	  

Quando	  nos	  confrontamos	  na	  captação	  do	  investimento	  estamos	  a	  confrontar-‐nos	  
diretamente	  com	  Espanha,	  com	  os	  países	  do	  Leste,	  países	  como	  a	  Turquia,	  
Marrocos,	  da	  África	  e	  da	  América	  Latina.	  Portanto,	  não	  chega	  termos	  bom	  
posicionamento	  geoestratégico,	  boas	  infraestruturas,	  qualidade	  de	  recursos	  
humanos	  e	  por	  aí	  fora.	  Temos	  de	  assegurar	  sermos	  competitivos	  nesta	  frente	  fiscal	  e	  
isso	  foi	  justamente	  o	  que	  a	  reforma	  do	  IRC	  veio	  trazer.	  Não	  só	  um	  sinal	  e	  um	  sinal	  
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num	  momento	  mais	  importante	  do	  ciclo	  de	  ajustamento	  dos	  últimos	  anos,	  em	  que	  
como	  é	  compreensível	  as	  outras	  reformas	  estruturais	  demoravam	  tempo	  a	  serem	  
visíveis	  na	  Economia,	  porque	  é	  assim	  na	  sua	  natureza,	  mas	  era	  importante	  passar	  um	  
sinal	  de	  compromisso	  de	  medidas	  práticas	  aos	  investidores	  e	  de	  que	  Portugal	  estava	  
comprometido,	  o	  seu	  governo,	  com	  um	  novo	  paradigma	  de	  desenvolvimento	  
económico.	  	  

Isso	  quer	  dizer	  muita	  coisa,	  mas	  também	  quer	  dizer	  necessariamente	  
competitividade	  fiscal.	  Mas	  os	  empresários	  e	  nomeadamente	  os	  estrangeiros,	  como	  
também	  os	  portugueses,	  referiram	  isso	  do	  IRC,	  que	  às	  vezes	  não	  é	  tão	  visível,	  
concentramo-‐nos	  muito	  na	  baixa	  escalonada	  dos	  2	  pontos	  percentuais	  até	  
chegarmos	  ao	  limite	  dos	  17	  ou	  19,	  mas	  não.	  O	  que	  as	  empresas	  vinham	  dizer	  à	  AICEP	  
é	  que	  esta	  reforma	  do	  IRC	  abriu	  as	  portas	  de	  uma	  melhor	  relação	  com	  o	  
contribuinte,	  de	  uma	  simplificação	  de	  taxas,	  uma	  simplificação	  nas	  obrigações	  das	  
PME,	  uma	  simplificação	  ao	  nível	  do	  regime	  de	  expatriação	  e	  de	  tributação	  de	  
dividendos	  e	  royalties,	  de	  aclaramento	  do	  clausulado	  que	  era	  mais	  polémico	  e	  mais	  
difuso	  na	  sua	  interpretação	  e	  portanto	  permanentemente	  fustigava	  as	  empresas	  
com	  necessidades	  de	  litigância	  fiscal.	  Obviamente	  também	  houve	  um	  avanço	  na	  
harmonização	  dos	  conceitos	  fiscais	  e	  contabilísticos.	  

Mais,	  esta	  reforma	  do	  IRC,	  do	  ponto	  de	  vista	  dos	  empresários	  –	  e	  foram	  centenas	  
com	  quem	  trabalhei	  –	  abriu	  avenidas	  para	  se	  discutir	  sistemas	  como	  o	  famoso	  debt	  
buyers,	  em	  que	  se	  incentiva	  as	  empresas	  ao	  nível	  da	  dívida	  mas	  não	  do	  capital	  e	  
obviamente	  a	  necessidade	  da	  promoção	  da	  concentração	  das	  empresas,	  deduzindo	  
os	  ganhos	  com	  as	  energias	  frutos	  das	  fusões	  e	  aquisições.	  Isto	  não	  é	  de	  somenos.	  A	  
internacionalização	  ganha-‐se	  também	  pela	  escala	  e	  isso	  é	  uma	  vertente	  e	  uma	  
dimensão	  que	  as	  empresas	  portuguesas	  ainda	  têm	  de	  conquistar	  se	  quiserem	  ainda	  
vencer	  com	  mais	  afinco	  nos	  mercados	  externos.	  

Portanto,	  não	  tenham	  dúvidas	  nenhumas	  que	  a	  reforma	  do	  IRC	  não	  foi	  um	  dos	  
argumentos	  na	  captação	  de	  investimento	  e	  da	  manutenção	  do	  que	  já	  havia	  em	  
Portugal	  nestes	  anos,	  foi	  o	  argumento.	  

Para	  terminar,	  sobre	  a	  temática	  do	  que	  temos	  pela	  frente	  em	  relação	  a	  2015,	  do	  
ponto	  de	  vista	  das	  empresas	  que	  eu	  penso	  que	  é	  crucial:	  toda	  esta	  amálgama	  de	  
instrumentos,	  incentivos,	  que	  foram	  ou	  revistos	  ou	  simplificados,	  ou	  reforçados,	  isso	  
é	  determinante	  quando	  queremos	  consolidar	  uma	  recuperação	  económica	  que	  
ainda	  é	  ténue	  mas	  em	  que	  todos	  os	  passos	  estão	  a	  ser	  dados	  na	  direção	  certa.	  	  

Ou	  seja,	  hoje	  vemos	  e	  temos	  perante	  nós	  com	  este	  Orçamento	  de	  Estado	  uma	  nova	  
proposta	  de	  valor,	  que	  combina	  no	  fundo	  três	  eixos:	  o	  código	  fiscal	  ao	  investimento,	  
em	  que	  o	  crédito	  fiscal	  passou	  a	  ir	  até	  aos	  25%,	  relembro	  que	  anteriormente	  era	  
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20%	  o	  investimento;	  os	  fundos	  estruturais	  com	  os	  incentivos	  financeiros	  no	  
investimento	  muito	  focados	  na	  investigação	  e	  no	  desenvolvimento	  e	  na	  
internacionalização,	  todos	  os	  aspectos	  críticos	  de	  uma	  mudança	  de	  paradigma	  na	  
nossa	  Economia;	  e	  obviamente	  a	  taxa	  de	  21%	  de	  IRC.	  Mas	  a	  isto	  temos	  de	  juntar,	  ler	  
em	  termos	  de	  perspectiva	  global	  dos	  benefícios	  para	  as	  empresas	  em	  conjugação	  
com	  o	  aumento	  dos	  incentivos	  na	  formação	  do	  talento	  na	  empresas,	  com	  o	  aumento	  
dos	  incentivos	  à	  contratação	  de	  estagiários,	  com	  a	  dedução	  da	  segurança	  social	  na	  
contratação,	  com	  a	  dedução	  de	  despesas	  de	  I&D,	  com	  a	  majoração	  de	  regiões	  
desfavorecidas	  que	  passa	  de	  5%	  para	  6%,	  como	  a	  majoração	  de	  números	  de	  postos	  
de	  trabalho	  que	  passa	  de	  5	  para	  8%,	  com	  o	  alargamento	  do	  prazo	  de	  redução	  ou	  
isenção	  de	  IMI	  de	  5	  anos	  para	  10	  anos	  e	  com	  o	  alargamento	  da	  isenção	  dos	  atos	  
necessários	  da	  realização	  de	  projectos	  de	  investimento	  ao	  nível	  do	  imposto	  de	  selo.	  	  

Portanto,	  acredito	  que	  isto	  em	  conjugação	  com	  a	  dedução	  integral	  do	  investimento	  
para	  startups	  com	  menos	  de	  três	  anos	  e	  com	  o	  fomento	  da	  capitalização	  através	  da	  
majoração	  de	  5%	  para	  10%	  na	  dedução	  ao	  lucro	  tributável	  nas	  entradas	  de	  capital	  
nos	  três	  anos	  subsequentes	  à	  construção	  da	  empresa,	  nós	  temos	  aqui	  estímulos	  
práticos	  e	  concretos	  e	  é	  isso	  em	  muito	  que	  diferencia	  as	  boas	  governações.	  	  

O	  País	  já	  está	  cansado	  de	  promessas,	  mas	  isto	  são	  avanços	  que	  é	  possível	  dar	  e	  
implementar	  no	  país	  exatamente	  porque	  tivemos	  responsabilidade	  como	  um	  todo,	  
como	  portugueses,	  ao	  longo	  destes	  anos	  e	  conquistámos	  alguma	  margem	  de	  
autonomia.	  	  

Apenas	  vou	  referir	  quatro	  pontos	  de	  desafios	  que	  depois	  podemos	  desenvolver,	  se	  
entenderem,	  que	  me	  parecem	  ser	  importantes	  para	  o	  futuro	  nesta	  temática.	  Melhor	  
do	  que	  ninguém	  o	  Dr.	  António	  Lobo	  Xavier	  e	  Dr.	  Vasco	  Valdez	  saberão	  responder.	  
Um	  ponto	  é:	  como	  é	  que	  se	  avança	  no	  cercear	  da	  instabilidade	  do	  sistema?	  Ou	  seja,	  
estas	  alterações	  que	  são	  feitas	  quase	  anualmente	  em	  Portugal,	  ao	  longo	  destes	  tais	  
40	  anos,	  e	  nem	  todas	  têm	  que	  ver	  com	  imperativos	  comunitários,	  como	  é	  que	  se	  
assegura	  os	  compromissos	  que	  foram	  assumidos	  com	  os	  contribuintes,	  como	  é	  que	  
se	  evita	  ajustamentos	  decorrentes	  de	  lapsos,	  incorreções	  e	  várias	  técnicas?	  Este	  é	  o	  
primeiro	  desafio.	  	  

O	  segundo	  desafio	  é:	  como	  é	  que	  como	  um	  todo,	  como	  um	  País,	  conseguimos	  baixar	  
a	  carga	  tributária	  necessariamente?	  Terceiro:	  como	  é	  que,	  apesar	  do	  bom	  
comportamento	  e	  do	  bom	  avanço	  no	  combate	  à	  fraude	  e	  evasão	  fiscal,	  podemos	  
ainda	  buscar	  para	  dentro	  o	  muito	  que	  está	  fora	  na	  economia	  paralela?	  Segundo	  
números	  que	  me	  foram	  dados	  ao	  nível	  do	  INE,	  são	  4,5	  mil	  milhões	  de	  euros	  que	  é	  
um	  número	  quase	  igual	  à	  receita	  do	  IRC.	  Até	  aqui	  na	  ajuda	  da	  recolha	  dos	  elementos	  
do	  meu	  amigo	  Luís	  Magalhães,	  é	  claramente	  uma	  frente	  que	  tem	  de	  se	  pensar.	  	  
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Por	  fim,	  o	  último	  desafio	  que	  se	  nos	  coloca	  mas	  que	  ninguém	  melhor	  que	  estas	  
autoridades	  que	  cá	  temos	  na	  sala	  para	  responder:	  como	  é	  que	  se	  contempla	  esta	  
concorrência	  desleal	  a	  nível	  europeu,	  mas	  mais	  do	  que	  a	  nível	  europeu	  hoje	  o	  
benchmark	  tem	  de	  ser	  feito	  a	  nível	  internacional.	  

Agradeço	  a	  vossa	  paciência	  e	  passo	  a	  palavra	  a	  quem	  realmente	  sabe	  destas	  
matérias.	  Obrigado.	  

	  

António	  Lobo	  Xavier	  (advogado,	  político)	  –	  Muito	  boa	  noite	  a	  todos,	  meus	  caros	  
colegas	  de	  mesa	  e	  amigos.	  Em	  primeiro	  lugar	  queria	  associar-‐me	  à	  comemoração	  
dos	  40	  anos	  do	  PSD.	  Faço-‐o	  como	  cidadão,	  reconhecendo	  que	  estes	  40	  anos	  da	  
Democracia	  portuguesa	  teriam	  sido	  fatalmente	  diferentes	  e	  piores	  se	  não	  houvesse	  
um	  partido	  como	  o	  PSD,	  se	  não	  tivesse	  sido	  fundado	  um	  partido	  como	  o	  PSD	  e	  não	  
tivesse	  tido	  a	  história	  que	  teve	  e	  o	  impacto	  que	  teve	  na	  democracia	  portuguesa.	  A	  
minha	  primeira	  palavra	  é	  de	  saudação	  sincera	  por	  estes	  40	  anos.	  Eu	  comemoro	  
também	  40	  anos	  de	  filiação	  partidária	  e	  quase	  todos	  esses	  40	  anos	  os	  percorri	  a	  par	  
com	  o	  PSD.	  No	  meu	  partido,	  dizem	  muitas	  vezes	  que	  sou	  muito	  mais	  social-‐
democrata	  dos	  centristas,	  não	  sei	  se	  sou,	  mas	  na	  Quadratura	  do	  Círculo	  de	  certeza	  
que	  sou	  o	  mais	  social-‐democrata	  dos	  participantes.	  

Queria	  deixar-‐vos	  aproveitar	  o	  tempo	  e	  por	  isso	  trago	  apenas	  algumas	  notas	  sobre	  o	  
tema	  que	  nos	  traz	  aqui	  hoje.	  A	  minha	  preocupação	  era	  em	  primeiro	  lugar	  esta:	  um	  
partido	  que	  é	  social-‐democrata	  de	  matriz	  e	  que	  esteve	  no	  governo	  várias	  vezes	  ao	  
longo	  destes	  40	  anos,	  e	  que	  teve	  uma	  responsabilidade	  em	  tudo	  o	  que	  há	  de	  bom	  e	  
do	  que	  há	  de	  moderno	  no	  sistema	  fiscal	  português	  –	  ouvi	  há	  pouco	  o	  Pedro	  Reis	  
enumerar	  os	  factos	  –	  podia-‐se	  explicar	  essa	  história	  da	  intervenção	  positiva	  do	  PSD	  
no	  sistema	  fiscal	  português.	  Podia	  enumerar	  de	  forma	  positiva,	  ou	  podia-‐se	  também	  
falar	  disso	  pela	  negativa.	  É	  que	  todos	  os	  maus	  momentos	  desses	  40	  anos	  de	  
intervenções	  erradas	  e	  profundamente	  negativas	  no	  sistema	  fiscal	  português	  foram	  
da	  responsabilidade	  do	  PS.	  

A	  minha	  preocupação	  era,	  como	  são	  militantes	  do	  PSD,	  aliás	  como	  muitos	  já	  percorri	  
guerras	  comuns	  e	  portanto	  não	  acho	  que	  estou	  aqui	  só	  na	  qualidade	  de	  especialista	  
ou	  de	  técnico,	  acho	  que	  é	  um	  pouco	  para	  além	  disso...	  Gostava	  de	  refletir	  um	  pouco	  
sobre	  o	  que	  assistimos	  hoje,	  nestes	  últimos	  três	  anos,	  que	  é	  uma	  acusação	  dirigida	  
frequentemente	  ao	  PSD	  e	  também	  ao	  CDS,	  de	  que	  ambos	  perderam	  a	  sua	  matriz	  
fundamental.	  Deixamos	  o	  CDS	  de	  lado,	  para	  outra	  sessão,	  e	  olhamos	  um	  pouco	  para	  
o	  PSD.	  
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O	  que	  se	  diz,	  o	  que	  dizem	  muitas	  vozes	  críticas	  conhecidas,	  é	  que	  o	  PSD	  se	  afastou	  
da	  sua	  matriz	  social-‐democrata	  e	  que,	  sendo	  um	  partido	  reformista	  e	  adepto	  de	  uma	  
promoção	  do	  crescimento	  e	  do	  progresso	  mas	  também	  da	  equidade,	  o	  partido	  ter-‐
se-‐ia	  afastado.	  Alguns	  apontam	  razões	  relacionadas	  com	  a	  situação	  do	  resgate	  a	  que	  
fomos	  conduzidos	  pelo	  governo	  anterior	  e	  outros	  são	  mais	  drásticos	  e	  dizem	  que	  
não,	  que	  foi	  o	  PSD	  que	  ganhou	  uma	  linha	  liberal,	  mais	  fria	  e	  distante	  da	  social-‐
democracia	  originária.	  

Bom,	  como	  ando	  nisto	  há	  40	  anos	  e	  como	  militante	  há	  40	  anos	  também,	  acho	  que	  
quer	  no	  PSD,	  quer	  no	  CDS,	  todas	  estas	  conversas	  sobre	  matrizes	  históricas	  e	  
correntes	  fundamentais	  e	  núcleos	  duros	  na	  ideologia	  são	  em	  boa	  medida	  pouco	  
mais	  do	  que	  conversas.	  Os	  partidos	  já	  foram	  tudo	  e	  o	  seu	  contrário.	  O	  que	  interessa	  
são	  os	  vários	  momentos.	  O	  meu,	  se	  calhar,	  é	  até	  um	  exemplo	  de	  muito	  mais	  
variações	  e	  muito	  mais	  tumultos	  do	  que	  o	  PSD	  e	  o	  que	  interessa	  ao	  olhar	  estes	  40	  
anos	  é	  se	  realmente	  as	  coisas	  essenciais	  deixaram	  de	  ser	  apresentadas	  por	  esses	  
partidos.	  Não	  vou	  falar	  de	  tudo,	  obviamente,	  sobre	  a	  social-‐democracia	  no	  seu	  
conjunto,	  mas	  olhemos	  para	  as	  questões	  fiscais.	  

O	  que	  é	  que	  poderíamos	  considerar	  que	  seria	  uma	  política	  fiscal,	  uma	  política	  de	  
utilização	  dos	  impostos	  ao	  serviço	  da	  Economia	  e	  também	  da	  consolidação	  feita	  
desenhada	  com	  uma	  matriz	  social-‐democrata	  pura?	  Acho	  que,	  ao	  contrário	  dos	  
detratores	  do	  costume	  do	  PSD,	  que	  a	  política	  fiscal	  seguida	  –	  obviamente	  conheço	  os	  
sacrifícios,	  os	  dramas	  pessoais,	  as	  dificuldades	  -‐	  por	  um	  governo	  	  presidido	  por	  um	  
militante	  do	  PSD,	  por	  um	  Primeiro-‐Ministro	  do	  PSD,	  foi	  obviamente	  uma	  política	  de	  
natureza	  social-‐democrata,	  ao	  menos	  no	  sentido	  em	  que	  a	  social-‐democracia	  hoje	  
existe	  no	  mundo	  ocidental	  contemporâneo.	  

Vamos	  ver:	  o	  Partido	  Social	  Democrata,	  o	  Primeiro-‐Ministro	  do	  PSD,	  recebeu	  o	  País	  
com	  um	  programa	  de	  ajustamento.	  É	  importante,	  goste-‐se	  da	  palavra	  ou	  não,	  em	  
situação	  de	  pré-‐bancarrota	  e	  portanto	  com	  iminência	  em	  suspender	  pagamentos	  ao	  
exterior	  com	  impossibilidade	  de	  aceder	  ao	  crédito	  e	  com	  uma	  imposição	  dos	  
credores	  de	  realizar	  num	  curto	  espaço	  de	  tempo	  modificações	  brutais	  que	  
equivalessem	  ao	  efeito	  de	  uma	  desvalorização	  que	  era	  a	  política	  que	  antes	  se	  seguia.	  
Uma	  parte	  importante	  dessa	  política	  de	  consolidação	  e	  de	  ajustamento	  tinha	  que	  
ver	  com	  os	  impostos.	  Em	  primeiro	  lugar	  era	  preciso	  consolidar,	  equilibrar	  o	  
orçamento	  e	  aquilo	  que	  é	  mais	  rápido	  de	  fazer	  é	  sempre	  recorrer	  às	  receitas,	  como	  
nós	  bem	  sabemos.	  Quando	  alguém	  decide	  aumentar	  as	  receitas	  por	  emergência	  e	  
por	  exigência	  dos	  credores	  têm	  um	  conjunto	  variado	  de	  soluções	  à	  disposição.	  
Num	  primeiro	  momento,	  o	  Governo	  praticamente	  aumentou	  todos	  os	  impostos,	  por	  
uma	  via	  indireta	  ou	  direta	  todos	  eles	  sofreram	  uma	  alteração	  positiva.	  Mas	  quando	  
olhamos	  hoje	  com	  uma	  perspectiva	  que	  já	  temos,	  com	  quase	  quatro	  anos,	  
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percebemos	  que	  houve	  um	  ênfase	  especial	  em	  alguns	  impostos	  e	  que	  outros	  
sofreram	  uma	  carga	  não	  tão	  forte.	  Ou	  então	  que	  alguns	  dos	  impostos	  foram	  mesmo	  
até	  atenuados	  logo	  que	  foi	  possível.	  Isso	  corresponde	  a	  uma	  política	  social-‐
democrata	  ou	  não?	  Acho	  que	  um	  social-‐democrata,	  em	  matéria	  fiscal	  numa	  situação	  
como	  a	  portuguesa,	  teria	  as	  seguintes	  preocupações:	  em	  primeiro	  lugar	  respeitar	  os	  
compromissos	  europeus.	  Este	  partido	  foi	  sempre	  um	  partido	  de	  respeito	  pelos	  
compromissos	  europeus,	  respeito	  pelas	  regras,	  de	  empenho	  fundamental	  na	  
construção	  europeia	  e	  portanto	  uma	  primeira	  limitação	  era	  essa.	  

O	  segundo	  tipo	  de	  observações	  é	  que	  se	  tinha	  de	  aumentar	  os	  impostos	  ou	  se	  tinha	  
de	  realizar	  uma	  grande	  parte	  da	  consolidação	  à	  custa	  da	  receita,	  tinha	  de	  ter	  uma	  
grande	  preocupação	  de	  justiça	  e	  a	  primeira	  preocupação	  de	  justiça	  em	  Portugal	  é	  
combater	  a	  fraude	  e	  a	  evasão.	  

A	  terceira	  preocupação	  que	  um	  governo	  social-‐democrata	  teria	  de	  ter	  era	  de	  realizar	  
o	  ajustamento	  sem	  agravar	  as	  desigualdades,	  pelo	  menos	  pela	  via	  dos	  impostos.	  

E	  a	  quarta	  preocupação	  –	  enfim,	  todas	  elas	  devem	  ser	  vistas	  no	  seu	  conjunto	  –	  era	  
tanto	  quanto	  possível	  promover	  o	  investimento,	  o	  crescimento	  do	  produto,	  o	  
progresso	  e	  o	  bem-‐estar	  das	  pessoas.	  

Acho	  ao	  contrário	  do	  que	  dizem	  os	  críticos	  do	  governo	  com	  grande	  falta	  de	  rigor,	  
que	  a	  política	  fiscal	  é	  afinada	  –	  obviamente	  o	  governo	  era	  de	  coligação	  e	  sou	  
daqueles	  que	  abomino	  a	  divisão	  de	  um	  governo	  de	  coligação	  entre	  quem	  é	  gente	  do	  
CDS	  e	  quem	  é	  gente	  do	  PSD,	  pois	  o	  governo	  de	  coligação	  é	  de	  coligação	  e	  a	  divisão	  
de	  responsabilidades	  não	  tem	  sentido,	  nem	  quando	  as	  coisas	  correm	  bem,	  nem	  
quando	  correm	  mal...	  Todas	  as	  tentativas	  de	  sacudir	  água	  do	  capote	  correram	  mal	  
em	  Portugal,	  e	  ainda	  bem	  que	  o	  povo	  é	  justo	  nessa	  matéria	  de	  não	  ir	  atrás	  daqueles	  
que	  querem	  sacudir	  a	  água	  do	  capote.	  

Portanto,	  para	  mim	  a	  política	  fiscal	  é	  conduzida	  pelo	  Primeiro-‐Ministro,	  pelo	  
Ministro	  das	  Finanças,	  obviamente	  também	  pelo	  Secretário	  de	  Estado	  dos	  Assuntos	  
Fiscais,	  mas	  é	  uma	  política	  definida	  em	  conjunto.	  Essa	  política	  o	  que	  é	  que	  produziu?	  
Em	  primeiro	  lugar	  conduziu	  a	  um	  maciço	  combate	  à	  fraude	  e	  à	  evasão	  fiscal	  com	  um	  
resultado	  nunca	  antes	  atingido	  em	  Portugal.	  Não	  há	  momentos	  históricos	  em	  que	  o	  
combate	  à	  fraude	  e	  à	  evasão	  tenham	  sido	  tão	  produtivos.	  

Reparem	  que	  quanto	  mais	  recuamos	  no	  tempo	  mais	  fácil	  era	  combater	  a	  fraude	  e	  a	  
evasão,	  ou	  mais	  produtivo	  esse	  combate	  era.	  Eu	  próprio	  fico	  espantado	  com	  os	  
números	  obtidos,	  mas	  uma	  boa	  parte	  do	  ajustamento	  por	  via	  das	  receitas	  resulta	  
não	  só	  da	  elevação	  das	  taxas	  do	  IRS	  ou	  das	  taxas	  do	  IVA,	  mas	  de	  um	  combate	  à	  
fraude	  e	  à	  evasão	  fiscal.	  Não	  posso	  deixar	  de	  dizer	  que	  essa	  medida	  elementar	  de	  
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justiça	  é	  social-‐democrata,	  obviamente,	  ou	  está	  obviamente	  na	  matriz	  social-‐
democrata.	  

O	  segundo	  aspecto,	  da	  igualdade,	  ao	  contrário	  do	  que	  dizem,	  esteve	  sempre	  na	  
política	  e	  nos	  resultados.	  O	  efeito	  das	  medidas	  fiscais,	  ao	  contrário	  do	  que	  nos	  
querem	  dizer,	  com	  grande	  falta	  de	  rigor,	  é	  um	  efeito	  de	  redução	  das	  desigualdades.	  
As	  desigualdades	  num	  país	  combatem-‐se	  por	  via	  das	  transferências	  sociais	  dos	  
subsídios,	  das	  despesas,	  mas	  também	  por	  via	  fiscal.	  Cada	  vez	  menos,	  nos	  mais	  
modernos	  países,	  por	  via	  fiscal;	  o	  peso	  dos	  impostos	  no	  combate	  às	  desigualdades	  é	  
cada	  vez	  mais	  pequeno,	  mas	  as	  estatísticas	  aí	  estão	  e	  os	  efeitos	  do	  ajustamento	  
fiscal	  em	  Portugal	  conduziram	  à	  redução	  da	  desigualdade	  do	  rendimento	  disponível	  
das	  pessoas.	  Portanto,	  essa	  marca	  não	  é	  liberal	  ou	  neoliberal,	  mas	  uma	  marca	  de	  
matriz	  social-‐democrata.	  

O	  terceiro	  aspecto	  é	  a	  questão	  do	  crescimento	  e	  da	  promoção	  do	  emprego	  e	  a	  
produção	  do	  investimento	  em	  Portugal.	  Quando	  começou	  o	  ajustamento,	  Portugal	  
vivia	  um	  tempo	  de	  declínio	  do	  investimento	  assustador.	  O	  declínio	  do	  investimento	  é	  
a	  maior	  ameaça	  às	  economias	  abertas.	  Todo	  o	  investimento	  estava	  em	  grande	  
queda,	  em	  queda	  acentuada	  tanto	  no	  sector	  público	  como	  no	  privado	  e	  era	  preciso	  
inverter	  essa	  queda.	  

Ninguém	  tem	  receitas	  milagrosas	  para	  reverter	  a	  queda	  do	  investimento.	  O	  
investimento	  depende	  de	  uma	  série	  de	  efeitos,	  aspectos	  de	  indicadores	  económicos,	  
psicológicos	  e	  obviamente	  há	  muitas	  variáveis	  a	  que	  chamamos	  muitas	  vezes	  soft,	  
que	  não	  são	  técnicas,	  são	  de	  instinto	  e	  não	  são	  mensuráveis.	  Nem	  tudo	  se	  pode	  
fazer	  e	  não	  há	  receitas	  milagrosas,	  mas	  a	  primeira	  preocupação	  do	  Ministro	  das	  
Finanças	  anterior	  ao	  atual,	  logo	  que	  pôde	  aliviar	  e	  perceber	  que	  o	  caminho	  podia	  
começar	  a	  surtir	  uma	  pequena	  inflação,	  foi	  virar-‐se	  para	  o	  investimento,	  porque	  
sabia	  e	  sabe	  que	  a	  queda	  do	  investimento	  é	  a	  maior	  ameaça	  a	  uma	  economia,	  é	  o	  
efeito	  mais	  negativo	  a	  médio	  e	  a	  longo	  prazo	  sobre	  o	  produto.	  

De	  facto,	  os	  impostos	  que	  mais	  podem	  afectar	  o	  crescimento	  são	  sobretudo,	  em	  
primeira	  linha,	  o	  imposto	  sobre	  as	  empresas,	  depois	  em	  segunda	  linha,	  mas	  a	  grande	  
distância,	  o	  imposto	  sobre	  as	  pessoas,	  e	  depois	  lamento	  mas	  aqueles	  que	  menos	  
têm	  interferência	  na	  evolução	  do	  produto	  são	  os	  impostos	  sobre	  a	  propriedade	  e	  o	  
consumo.	  Portanto,	  sim,	  houve	  aumento	  de	  impostos	  sobre	  a	  propriedade	  e	  sim,	  
houve	  aumento	  dos	  impostos	  sobre	  o	  consumo	  e	  foram	  aí	  as	  notas	  significativas	  ou	  
uma	  parte	  importante	  das	  notas	  de	  aumento,	  mas	  esses	  impostos	  são	  aqueles	  que	  
menos	  comprometiam	  o	  crescimento.	  

Depois,	  todos	  sentimos	  uma	  enorme	  fatia	  da	  elevação	  fiscal	  em	  matéria	  do	  imposto	  
sobre	  o	  rendimento,	  que	  tem	  efeitos	  também	  sobre	  o	  produto,	  mas	  a	  base	  do	  
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imposto	  de	  rendimento	  é	  de	  tal	  modo	  decisiva	  que	  é	  impossível	  não	  olhar	  para	  ela.	  
Mas	  em	  terceiro	  lugar,	  este	  Governo	  logo	  que	  pôde	  centrou-‐se	  na	  redução	  da	  carga	  
fiscal	  para	  as	  empresas.	  Nem	  só	  sobre	  a	  redução	  da	  carga	  fiscal,	  pois	  os	  empresários	  
não	  se	  queixam	  apenas	  disso,	  mas	  da	  burocracia,	  dos	  tribunais,	  da	  morosidade	  da	  
justiça,	  da	  falta	  de	  resposta	  da	  administração	  fiscal	  e	  o	  Governo	  virou-‐se	  exatamente	  
para	  esse	  lado.	  

É	  muito	  cedo	  para	  conhecer	  os	  resultados	  dessa	  reforma.	  Não	  posso	  deixar	  de	  sorrir	  
com	  a	  ingenuidade	  de	  um	  militante	  do	  PS	  que	  é	  Presidente	  da	  Ordem	  dos	  Técnicos	  
Oficiais	  de	  Contas	  que	  dizia	  que	  é	  preciso	  realmente	  parar	  com	  essa	  história	  da	  
descida	  do	  IRC	  porque	  afinal	  não	  veio	  o	  investimento.	  Não,	  o	  investimento	  veio.	  O	  
que	  é	  completamente	  ingénuo	  é	  uma	  pessoa	  com	  aquela	  responsabilidade	  imaginar	  
que	  iria	  ao	  fim	  de	  alguns	  10	  meses	  verificar	  uma	  grande	  mudança	  sobre	  o	  
investimento.	  Eu	  responder-‐lhe-‐ia	  até	  ao	  contrário:	  agora	  é	  que	  o	  investimento	  está	  
a	  hesitar	  depois	  de	  ver	  as	  declarações	  do	  Dr.	  Domingos	  de	  Azevedo	  e	  da	  inclinação	  
do	  novo	  poder	  socialista	  sobre	  essa	  matéria.	  	  

Mas	  a	  verdade	  é	  que	  não	  há	  certezas	  absolutas.	  O	  que	  se	  sabe	  é	  uma	  coisa:	  é	  que	  se	  
não	  se	  fizer	  todas	  as	  coisas	  que	  temos	  a	  fazer	  sobre	  o	  investimento,	  ele	  não	  virá.	  Os	  
impostos	  não	  são	  a	  única	  receita,	  mas	  isso	  é	  a	  mesma	  lógica	  daqueles	  que	  nunca	  
querem	  reduzir	  a	  despesa	  porque	  acham	  sempre	  que	  não	  é	  importante:	  “Na	  Saúde	  
não!”,	  “Está	  bem,	  então	  e	  nas	  pensões?”,	  “Também	  não	  pode	  ser!”,	  “Então	  e	  na	  área	  
económica?”,	  “Ah	  não,	  aí	  temos	  de	  comprar	  a	  PT	  e	  recapitalizar	  a	  TAP!”,	  “Está	  bem,	  
então	  temos	  de	  pagar	  juros!”,	  “Ah,	  não,	  não	  podemos	  pagar	  juros	  e	  temos	  até	  de	  
renegociar	  a	  dívida!”	  Este	  tipo	  de	  lógica	  não	  nos	  leva	  a	  lado	  nenhum.	  

Há	  matérias	  sobre	  o	  investimento	  em	  que	  é	  preciso	  assumir	  de	  uma	  vez	  e	  uma	  delas	  
é	  a	  simplificação	  fiscal	  e	  a	  redução	  da	  carga	  fiscal	  e	  a	  criação	  de	  mecanismos	  que	  os	  
investidores	  internacionais	  conheçam	  e	  percebam.	  Isso	  foi	  feito.	  Esse	  imposto	  que	  
toda	  a	  gente	  julga	  que	  não	  é	  pago	  pelas	  pessoas,	  o	  imposto	  sobre	  as	  empresas,	  é	  
pago	  pelas	  pessoas.	  Toda	  a	  gente,	  sobretudo	  de	  facto	  à	  nossa	  esquerda,	  à	  esquerda	  
do	  PSD,	  acha	  que	  o	  imposto	  das	  empresas	  é	  pago	  pelas	  paredes	  e	  pelos	  telhados	  das	  
sociedades	  e	  pelos	  espelhos	  dos	  bancos,	  mas	  não	  é.	  Esses	  impostos	  são	  pagos	  pelas	  
pessoas	  também	  e	  sabe-‐se	  que	  uma	  boa	  parte	  dos	  impostos	  das	  empresas,	  ou	  do	  
aumento	  do	  imposto	  é	  pago	  pelos	  trabalhadores,	  em	  congelamento	  de	  salários,	  em	  
despedimentos,	  em	  “reestruturações”	  dos	  recursos	  humanos,	  como	  se	  diz	  muitas	  
vezes	  eufemisticamente	  em	  Portugal.	  

Portanto,	  essa	  preocupação	  com	  a	  eficiência	  económica,	  com	  o	  investimento,	  essa	  
coragem	  de	  travar	  essa	  batalha	  –	  reparem,	  isto	  num	  momento	  em	  que	  Portugal	  
sofria	  em	  matéria	  de	  salários	  e	  de	  pensões,	  ter	  a	  coragem	  de	  assumir:	  “vamos	  
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começar	  a	  descer	  e	  pelo	  sítio	  onde	  há	  mais	  esperança	  para	  a	  nossa	  economia,	  pelas	  
empresas”	  –	  isso	  representa	  realmente	  uma	  coragem	  reformista	  que	  eu	  acho	  que	  
faz	  parte	  da	  matriz	  do	  Partido	  Social	  Democrata.	  

Termino	  já,	  peço	  desculpa	  ali	  aos	  meus	  amigos.	  	  

Nem	  tudo	  foi	  feito.	  Há	  muito	  para	  fazer,	  mas	  não	  creio	  que	  o	  PSD	  tenha	  de	  se	  
envergonhar	  por	  aquilo	  que	  foi	  feito.	  Não	  creio	  que	  tenha	  o	  direito	  sequer	  de	  se	  
envergonhar	  do	  que	  foi	  feito,	  do	  que	  foi	  feito	  com	  coragem,	  com	  dificuldade	  e	  com	  
persistência.	  Nesta	  área	  foram	  feitas	  muitas	  coisas	  com	  coragem,	  honestidade	  e	  
persistência.	  

Há	  muitas	  coisas	  que	  faltam,	  porque	  uma	  política	  social-‐democrata	  fiscal	  exigiria	  
também	  olhar	  para	  aquilo	  que	  se	  chama	  a	  qualidade	  do	  nosso	  sistema	  fiscal.	  A	  
qualidade	  não	  são	  as	  leis	  nem	  as	  taxas,	  são	  o	  modo	  como	  funciona	  a	  administração,	  
o	  modo	  como	  se	  relaciona	  com	  os	  contribuintes,	  o	  baixo	  número	  de	  processos	  
fiscais,	  a	  rapidez	  das	  decisões	  dos	  tribunais,	  pois	  aí	  estamos	  mal,	  ainda	  não	  estamos	  
bem	  e	  foi	  feito	  pouco.	  Mas	  acho	  que	  esta	  nossa	  tendência	  para	  estarmos	  sempre	  
insatisfeitos,	  tristes	  e	  para	  acharmos	  que	  tudo	  correu	  mal,	  olhando	  para	  o	  que	  se	  fez,	  
pensaria	  mais	  que	  foi	  feito	  muito	  nos	  últimos	  três	  anos	  e	  precisávamos	  com	  pessoas	  
com	  o	  mesmo	  tipo	  de	  coragem	  para	  poderem	  estar	  mais	  alguns	  anos	  e	  poderem	  
fazer	  o	  que	  falta	  fazer,	  que	  ainda	  é	  muito,	  nesta	  matéria.	  	  

Muito	  obrigado.	  

	  

Vasco	  Valdez	  (ex-‐secretário	  de	  Estado	  dos	  Assuntos	  Fiscais)	  –	  Boa	  noite	  a	  todos.	  
Queria	  começar	  por	  agradecer	  o	  convite	  que	  me	  foi	  formulado	  para	  estar	  aqui	  
presente.	  É	  um	  gosto	  e	  uma	  honra.	  Não	  tenho	  40	  anos	  de	  militância,	  mas	  tenho	  31	  
que	  já	  é	  um	  número	  bastante	  significativo.	  É	  com	  muita	  honra	  que	  sou	  militante	  do	  
PSD.	  Queria	  também	  cumprimentar	  os	  meus	  colegas	  de	  mesa	  e	  vou	  procurar	  ser	  
telegráfico.	  

Muito	  já	  foi	  dito,	  quer	  pelo	  Dr.	  Pedro	  Reis,	  quer	  pelo	  Dr.	  António	  Lobo	  Xavier.	  
Concordo	  com	  quase	  tudo	  o	  que	  foi	  dito,	  portanto	  isto	  quer	  dizer	  que	  nessa	  medida	  
a	  minha	  intervenção	  está	  altamente	  facilitada.	  	  

Começaria	  por	  deixar-‐vos	  aqui	  cinco	  ou	  seis	  tópicos	  de	  reflexão,	  mais	  do	  que	  
propriamente	  ter	  aqui	  posições	  assertivas	  sobre	  esta	  matéria.	  Gostaria	  de	  vos	  
transmitir	  algumas	  ideias	  que	  penso	  serem	  essenciais	  no	  domínio	  da	  fiscalidade	  e	  
sobretudo	  de	  uma	  fiscalidade	  para	  o	  séc.	  XXI	  num	  contexto	  de	  competitividade	  e	  
globalização	  mundiais	  da	  economia,	  em	  que	  Portugal	  não	  pode	  obviamente	  estar	  à	  
margem,	  ou	  escapar.	  
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Em	  primeiro	  lugar,	  todos	  sabemos	  que	  vivemos	  tempos	  muito	  difíceis	  nos	  últimos	  
largos	  anos,	  mais	  de	  três	  anos,	  e	  isso	  justifica	  –	  como	  disseram	  os	  doutores	  Pedro	  
Reis	  e	  António	  Lobo	  Xavier	  –	  que	  a	  fiscalidade	  em	  Portugal	  é	  o	  que	  é	  e	  é	  o	  que	  é	  
possível.	  Evidentemente	  não	  estamos	  com	  certeza	  satisfeitos	  pelo	  facto	  de	  termos	  
tido	  uma	  percepção	  de	  uma	  fiscalidade,	  nela	  englobando	  a	  Segurança	  Social,	  que	  em	  
2009	  situava	  à	  volta	  de	  30%	  do	  PIB	  e	  neste	  momento	  situa	  em	  torno	  dos	  34%.	  
Significa	  portanto	  que	  houve	  aqui,	  na	  realidade,	  um	  significativo	  aumento	  de	  
impostos	  nos	  últimos	  anos,	  em	  particular	  –	  como	  todos	  sabemos	  –	  no	  domínio	  do	  
IRS	  que	  foi	  o	  que	  mais	  cresceu.	  Sobretudo	  também	  no	  domínio	  do	  IVA,	  embora	  aí	  o	  
efeito	  se	  tenha	  esbatido,	  em	  especial	  aquando	  do	  aumento	  muito	  significativo	  das	  
taxas	  do	  IVA	  por	  diminuição	  também	  significativa	  do	  consumo.	  

Portanto,	  este	  primeiro	  ponto:	  a	  nossa	  fiscalidade	  é	  aquilo	  que	  a	  nossa	  despesa	  
permite	  que	  ela	  seja.	  É	  uma	  constatação,	  uma	  evidência,	  ou	  seja,	  se	  quisermos	  na	  
realidade	  ter	  uma	  fiscalidade	  com	  uma	  pressão	  fiscal	  menor	  do	  que	  aquela	  que	  
temos	  e	  que	  todos	  sentimos	  (e	  com	  a	  qual	  não	  nos	  sentimos	  certamente	  muito	  
confortáveis),	  temos	  de	  encarar	  naturalmente	  o	  problema	  de	  diminuir	  despesa	  de	  
uma	  forma	  significativa.	  Isso,	  por	  razões	  diversas,	  não	  tem	  sido	  possível	  efetivar	  com	  
a	  celeridade	  e	  com	  o	  ritmo	  que	  porventura	  todos	  nós	  desejaríamos	  que	  tivesse	  sido	  
concretizada.	  Por	  razões	  diversas	  que	  agora	  não	  vem	  ao	  caso	  referenciar,	  mas	  todos	  
nós	  sabemos	  e	  registamos	  esse	  aspecto	  e	  penso	  que	  se	  de	  facto	  nós	  pretendemos	  
diminuir	  a	  nossa	  fiscalidade	  temos	  de	  ter	  a	  percepção	  muito	  clara	  de	  que	  o	  nosso	  
nível	  de	  despesa	  não	  pode	  ter	  os	  valores	  e	  o	  volume	  em	  termos	  absolutos	  que	  tem	  
no	  momento	  presente.	  

Em	  segundo	  lugar,	  gostava	  também	  de	  dizer	  o	  seguinte:	  apesar	  das	  dificuldades	  que	  
estamos	  a	  atravessar,	  o	  Governo	  equacionou,	  e	  a	  meu	  ver	  bem,	  estabelecer	  por	  um	  
lado	  uma	  certa	  estabilidade	  fiscal,	  no	  sentido	  em	  que	  as	  grandes	  medidas	  de	  
reforma	  fiscal	  devem	  ser	  tomadas	  extra	  orçamento.	  Porque	  como	  toda	  a	  gente	  sabe	  
e	  acentua,	  de	  facto,	  uma	  instabilidade	  permanente	  no	  que	  respeita	  ao	  quadro	  
legislativo	  é	  má	  para	  o	  investimento,	  para	  os	  cidadãos	  e	  para	  a	  própria	  autoridade	  
tributária,	  a	  administração	  fiscal,	  porque	  não	  consegue	  acompanhar	  as	  mudanças	  
sucessivas	  de	  legislação.	  Portanto,	  significa	  que	  o	  Governo	  privilegiou	  levar	  a	  cabo	  
reformas	  inseridas	  no	  contexto	  do	  Orçamento	  de	  Estado	  mas	  desinseridas	  desse	  
Orçamento	  de	  Estado	  e	  feitas	  à	  margem	  do	  mesmo.	  

Evidentemente	  a	  questão	  que	  se	  colocava	  era	  saber	  por	  onde	  é	  que	  se	  deveria	  
começar	  uma	  reforma	  fiscal	  para	  justamente	  fazer	  face	  aos	  desafios	  das	  globalização	  
com	  que	  nos	  confrontamos.	  Nesse	  particular,	  julgo	  que	  a	  opção	  foi	  correta.	  Devo	  
dizer	  com	  toda	  a	  franqueza	  que	  defendo	  que	  a	  reforma	  do	  IRC	  deveria	  ter	  sido	  
aquela	  que	  deveria	  em	  primeira	  linha	  ser	  levada	  a	  cabo	  e	  assim	  foi.	  De	  facto,	  julgo	  
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que	  deve	  haver	  neste	  domínio	  uma	  estabilidade	  dos	  partidos	  políticos	  e	  dos	  agentes	  
económicos	  em	  torno	  da	  mesma.	  Ou	  seja,	  não	  pode	  haver	  sobressaltos	  contínuos	  
porque	  isso	  é	  o	  pior	  dos	  mundos.	  Quer	  dizer,	  significa	  que	  nós	  e	  quando	  digo	  nós	  é	  o	  
Estado	  português	  no	  seu	  conjunto,	  partidos	  do	  Governo	  e	  oposição	  principal,	  Partido	  
Socialista,	  acordaram	  num	  determinado	  quadro	  de	  evolução	  de	  IRC	  e	  ele	  deve	  ser	  
mantido	  sob	  pena	  de	  o	  país	  se	  descredibilizar	  perante	  o	  exterior.	  

Portanto,	  estamos	  numa	  caminhada	  no	  sentido	  de	  diminuir	  a	  taxa	  nominal	  
estatutária	  do	  IRC,	  dos	  seus	  25%	  para	  23%,	  para	  o	  ano	  para	  21%	  e	  precisamos	  de	  
continuar	  a	  baixar	  essa	  mesma	  taxa	  como	  forma	  de	  não	  só	  atrair	  investimento	  mas	  
sobretudo	  de	  manter	  investimento	  em	  Portugal,	  tornando	  o	  país	  mais	  atrativo.	  Já	  
que	  não	  foi	  possível	  de	  uma	  forma	  transparente	  e	  clara	  que	  a	  União	  Europeia	  nos	  
concedesse	  meios	  para	  atribuir	  isenções	  fiscais	  e	  benefícios	  fiscais	  de	  uma	  forma	  
estruturada	  que	  nos	  permitisse	  competir	  no	  contexto	  da	  União	  Europeia.	  	  

Daí	  não	  termos	  prosseguido	  as	  vias	  que,	  por	  exemplo,	  o	  Luxemburgo	  prosseguiu	  
com	  as	  consequências	  que	  estão	  à	  vista	  de	  todos	  no	  momento	  presente.	  Quem	  diz	  o	  
Luxemburgo	  diz	  outros	  estados-‐membros	  que	  negoceiam	  debaixo	  da	  mesa	  acordos	  
em	  matéria	  de	  concessão	  de	  benefícios	  fiscais	  a	  certos	  tipos	  de	  empresas	  e	  é	  isso	  
que	  faz	  que	  elas	  sejam	  fortemente	  atraídas	  para	  essas	  jurisdições.	  Mas	  penso	  que	  
isso	  é	  uma	  prática	  que	  vai	  ser	  certamente	  abolida,	  ou	  pelo	  menos	  fortemente	  
minorada	  e	  consequentemente	  o	  nosso	  caminho	  de	  baixar	  a	  taxa	  estatutária	  e	  já	  
agora,	  aproveito	  também	  pois	  parece-‐me	  um	  ponto	  positivo	  da	  reforma	  do	  IRC,	  
estabelecer	  um	  calendário	  muito	  preciso	  para	  essa	  mesma	  diminuição	  das	  taxas	  e	  da	  
eliminação	  das	  medidas	  extraordinárias.	  

O	  segundo	  ponto	  tem	  a	  ver	  com	  a	  reforma	  do	  IRS	  que	  em	  princípio	  será	  aprovada	  
pela	  Assembleia	  da	  República	  e	  portanto	  passará	  a	  vigorar	  a	  partir	  do	  dia	  1	  de	  
Janeiro	  de	  2015.	  É,	  evidentemente,	  uma	  outra	  medida	  complementar	  da	  primeira,	  
isto	  é,	  complementar	  do	  IRC.	  

Infelizmente	  não	  foi	  possível	  ir	  tão	  longe	  quanto	  seria	  eventualmente	  desejável	  no	  
domínio	  da	  reforma	  do	  IRS.	  Todas	  as	  reformas	  são	  passíveis	  de	  críticas.	  Todos	  nós	  
nesta	  sala	  provavelmente	  se	  fôssemos	  meditar	  e	  apresentar	  propostas	  de	  alteração	  
dos	  impostos	  e	  em	  particular	  daquele	  que	  nos	  toca	  mais	  que	  é	  o	  IRS,	  teríamos	  
porventura	  soluções	  diferenciada	  como	  é	  óbvio.	  Mas	  não	  deixo	  de	  salientar	  alguns	  
pontos	  positivos	  dessa	  mesma	  reforma,	  designadamente	  em	  tudo	  aquilo	  que	  diz	  
respeito	  à	  substituição	  do	  quociente	  conjugal	  pelo	  quociente	  familiar,	  de	  uma	  certa	  
simplificação	  no	  imposto,	  embora	  pudesse	  eventualmente	  até	  ter	  ido	  mais	  longe	  e	  
também	  de	  uma	  certa	  concessão	  de	  atrativos	  ao	  investimento	  e	  à	  estabilidade	  dos	  
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contribuintes.	  Nessa	  medida	  julgo	  que	  a	  reforma	  do	  IRS	  também	  tem	  aspectos	  que	  
são	  particularmente	  positivos.	  	  

Agora,	  devo	  dizer	  com	  toda	  a	  franqueza,	  penso	  que	  nós,	  uma	  vez	  ultrapassado	  o	  
programa	  de	  ajustamento	  económico	  e	  financeiro,	  deveríamos	  fazer	  finca-‐pé	  no	  
sentido	  de	  separar	  aquilo	  que	  são	  medidas	  estruturais	  dos	  impostos	  que	  o	  Dr.	  Pedro	  
Reis	  elencou	  que	  foram	  sendo	  reformados,	  sobretudo	  com	  a	  intervenção	  do	  PSD	  nas	  
principais	  alterações	  legislativas	  que	  foram	  ocorrendo	  ao	  longo	  destes	  últimos	  40	  
anos.	  Diria	  assim:	  aquilo	  que	  é	  estrutural,	  daquilo	  que	  é	  meramente	  conjuntural.	  
Fundamentalmente	  aquilo	  que	  será	  porventura	  pedido,	  ou	  será	  suscetível	  de	  ser	  
pedido	  a	  um	  Governo	  do	  PSD,	  eventualmente	  em	  coligação	  ou	  não,	  é	  no	  sentido	  de	  
que	  eliminasse	  tudo	  aquilo	  que	  são	  medidas	  extraordinárias,	  tudo	  aquilo	  que	  foram	  
medidas	  que	  pesaram	  sobre	  os	  contribuintes	  e	  sobre	  os	  cidadãos	  por	  virtude	  desse	  
problema	  do	  programa	  de	  ajustamento	  económico	  e	  financeiro,	  eliminá-‐las	  e	  voltar,	  
digamos,	  à	  matriz	  inicial	  dos	  impostos.	  

Mas	  diria	  fundamentalmente	  que	  estas	  duas	  reformas	  vão	  no	  bom	  sentido.	  As	  
reformas	  do	  IRC	  e	  do	  IRS	  cuja	  entrada	  em	  vigor	  se	  espera	  para	  1	  de	  Janeiro	  de	  2015	  
e	  por	  consequência	  elas	  são	  medidas	  importantes	  no	  sentido	  de	  desagravarem	  por	  
um	  lado	  a	  carga	  fiscal	  sobre	  os	  cidadãos	  e	  sobre	  as	  empresas	  e	  sobretudo	  assegurar	  
que	  Portugal	  se	  torne	  um	  país	  atrativo	  para	  a	  manutenção	  e	  depois	  para	  o	  
investimento	  que	  é	  fundamental	  para	  que	  possamos	  criar	  emprego	  e	  termos	  
competitividade	  fiscal	  no	  contexto	  de	  uma	  economia	  global.	  

Agora,	  tal	  como	  o	  Dr.	  António	  Lobo	  Xavier	  salientou	  e	  muito	  bem,	  julgo	  que	  o	  nosso	  
caminhar	  nos	  próximos	  anos	  além	  do	  aspecto	  importante	  da	  eliminação	  sempre	  que	  
possível	  das	  medidas	  extraordinárias	  que	  impenderam	  sobre	  o	  nosso	  sistema	  fiscal	  
em	  diversos	  domínios,	  os	  mais	  diversos	  impostos.	  São	  compreensivas,	  aliás,	  porque	  
se	  tornava	  imperioso	  arrecadar	  receita	  e	  portanto	  isso	  significa	  que	  devemos	  
caminhar	  no	  sentido	  de	  eliminar	  essas	  medidas	  extraordinárias	  que	  foram	  sendo	  
tomadas.	  Agora	  há	  evidentemente	  medidas	  que	  penso	  serem	  absolutamente	  
cruciais.	  

O	  ponto	  número	  um	  é	  a	  estabilidade	  fiscal.	  Isto	  é,	  temos	  de	  aprovar	  medidas	  de	  
fundo	  e	  conviver	  com	  elas.	  Não	  podemos	  estar	  anualmente	  sempre	  a	  pôr	  em	  causa	  
as	  medidas	  que	  foram	  sendo	  aprovadas,	  sob	  pena	  de	  ninguém	  acreditar	  em	  nós	  
mesmos.	  A	  começar	  por	  nós	  cidadãos	  e	  depois,	  evidentemente,	  quaisquer	  
investidores	  estrangeiros.	  Não	  sabem	  as	  linhas	  com	  que	  se	  cosem,	  não	  sabem	  que	  
na	  realidade	  a	  legislação	  que	  hoje	  é	  aprovada	  amanhã	  pode	  ser	  mudada	  seja	  pelo	  
Governo	  seja	  pela	  oposição.	  	  
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Evidentemente	  tem	  de	  haver	  aqui	  um	  largo	  consenso	  que	  permita	  que	  essa	  
estabilidade	  seja	  um	  vector	  fundamental	  na	  nossa	  fiscalidade.	  	  

Depois,	  como	  disse	  o	  Dr.	  António	  Lobo	  Xavier	  e	  eu	  partilho	  inteiramente	  o	  
diagnóstico	  que	  ele	  fez:	  temos	  de	  fazer	  ainda	  grandes	  melhorias	  no	  funcionamento	  
da	  autoridade	  tributária,	  portanto	  da	  administração	  fiscal.	  A	  administração	  fiscal	  tem	  
de	  ser	  mais	  amiga	  dos	  contribuintes,	  mais	  cumpridora	  da	  lei,	  pois	  ela	  em	  muitos	  
domínios	  não	  o	  é,	  por	  exemplo	  no	  sentido	  de	  executar	  as	  sentenças	  nas	  quais	  é	  
condenada	  a	  pagar	  aos	  contribuintes.	  Também	  em	  diminuir	  significativamente	  a	  
litigiosidade	  que	  atinge	  os	  nossos	  tribunais.	  	  

Provavelmente	  os	  senhores	  dirão	  que	  estou	  na	  veste	  de	  advogado	  que	  todos	  os	  dias	  
se	  confronta	  com	  estes	  problemas,	  mas	  na	  verdade	  também	  é	  aqui,	  pois	  o	  sector	  da	  
justiça	  é	  fundamental	  para	  que	  as	  pessoas	  tenham	  na	  realidade	  a	  percepção	  que	  
vale	  a	  pena	  investir	  em	  Portugal	  porque	  os	  tribunais	  são	  eficientes,	  porque	  a	  
administração	  fiscal	  quer	  cooperar.	  

Não	  quer	  dizer	  que	  não	  defenda	  os	  pontos	  de	  vista	  do	  Estado	  e	  se	  bata	  por	  esses	  
pontos	  de	  vista;	  agora,	  na	  realidade	  não	  pode	  litigar	  por	  litigar,	  não	  pode	  mandar	  
por	  mandar,	  não	  pode	  fazê-‐lo	  de	  má-‐fé	  deliberadamente.	  Portanto,	  tem	  de	  ter	  um	  
comportamento	  saudável	  que	  ajude	  e	  que	  reme	  no	  mesmo	  sentido	  daquilo	  que	  
todos	  nós	  desejamos,	  ou	  seja,	  tornar	  o	  país	  suficientemente	  competitivo,	  um	  país	  
onde	  valha	  a	  pena	  investir,	  competir	  e	  viver.	  	  

É	  também	  um	  problema	  de	  funcionamento	  da	  justiça.	  A	  justiça	  no	  domínio	  tributário	  
–	  falo	  nesse	  que	  é	  o	  que	  eu	  conheço	  –	  também	  tem	  de	  melhorar	  muito	  
significativamente.	  Não	  podemos	  ter	  pendências	  nos	  tribunais	  tributários	  na	  ordem	  
de	  mais	  de	  40	  mil	  processos	  como	  ainda	  acontece	  neste	  momento.	  Significa	  que	  
todos	  esses	  aspectos	  têm	  de	  ser	  encarados	  de	  frente.	  Já	  não	  são	  aspectos	  
legislativos,	  mas	  são	  aspectos	  de	  natureza	  evidentemente	  administrativa	  e	  política,	  
mas	  são	  aspectos	  cruciais	  para	  nós	  termos	  de	  facto	  no	  conjunto	  um	  quadro	  muito	  
mais	  amigo	  do	  investimento	  e	  com	  isso	  possamos	  criar	  emprego	  estrutural,	  razoável,	  
para	  todos	  os	  nossos	  cidadãos,	  que	  é	  aquilo	  que	  obviamente	  desejamos	  e	  com	  que	  
nos	  podemos	  congratular.	  

Em	  termos	  globais	  as	  medidas	  que	  o	  Governo	  levou	  a	  cabo	  nestes	  últimos	  três	  anos,	  
umas	  foi	  forçado	  por	  via	  da	  necessidade	  imperiosa	  de	  ultrapassar	  a	  crise	  de	  
emergência	  financeira	  em	  que	  o	  Governo	  anterior	  nos	  deixou	  em	  2011.	  Portanto,	  as	  
medidas	  levadas	  a	  cabo	  no	  domínio	  fiscal	  são	  positivas,	  de	  qualquer	  forma	  ainda	  
temos	  passos	  significativos	  a	  dar	  nos	  próximos	  anos	  para	  que	  possamos	  atingir	  a	  
plenitude	  que	  queremos	  para	  o	  nosso	  país.	  	  
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Muito	  obrigado.	  

	  


