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ESPECIAL OE 2019

COMO AVALIA A PROPOSTA

DE LEI DO ORÇAMENTO
DO ESTADO PARA 2019?

O Jornal Económico recolheu as opiniões
de empresários, gestores e líderes associativos
sobre o 0E2019. O sentimento generalizado
é crítico, apesar de alguns contentamentos

pontuais.

MARIA SALOMÉ RAFAEL
Presidente da Nersant

Relativamente ao Orçamento do
Estado para 2019, com exceção do
fim da obrigatoriedade do pagamento
especial por conta (PEC), tínhamos
algumas expetativas relativamente à
carga fiscal e à sua previsibilidade,
o que efetivamente não se verificou.
Há um aumento da despesa pública
e dos encargos sociais, mas a sua
compensação não deveria ser feita
através do aumento dos impostos
indiretos imputados às empresas.
Contávamos com a descida do IRC,
a qual compensaria o aumento
da carga fiscal para as empresas
e permitiria, por um lado, torná-las
mais competitivas, e por outro, atrair
investimento estrangeiro.
Há um desapontamento nas
empresas. Estamos com problemas,
nomeadamente com o aumento dos
custos dos contratos energéticos.
Consideramos que as medidas

propostas pelas associações

empresariais para o programa
Capitalizar estão longe de estar no
terreno. Urge a sua implementação.
O que os empresários esperam
é que ainda haja algum espaço
de negociação sobre todas estas
questões. As empresas têm feito
um trabalho exemplar para cumprir
a sua função empresarial e social.
Têm sabido procurar caminhos
alternativos, investindo
na internacionalização do seu

negócio e na procura de novos
mercados. É tempo de o Governo
contribuir, naquelas que são as suas
funções, para apoiar as empresas.
Isto faz-se reconhecendo as
empresas como o verdadeiro motor
do desenvolvimento económico
e não como uma fonte de receita
para a sua atividade.
Não pode existir um Estado Social
sem empresas competitivas, pois
só assim poderemos redistribuir
a riqueza que as empresas
produzirem.

JOÃO VIEGAS
Presidente da AGAP (Associação
das Empresas de Ginásios
e Academias de Portugal)

Como o Eurobarómetro da Atividade
Física 201 7 refere, Portugal continua
com problemas graves na prática
de exercício físico que implica danos
no âmbito da saúde dos Portugueses.
A OMS estima que, para um país
como o de Portugal, a inatividade
física possa vir a ter um custo de 900
milhões de euros, correspondente
a 9% do orçamento da saúde, valor
este que poderia ser diferente com
a redução do IVA nos clubes de fitness
e saúde (ginásios) incentivando
a atividade, aumentando o número
de clubes e garantindo um maior
número de praticantes. A AGAP
defende assim que esta medida
será necessária para o acesso
dos portugueses a especialistas
da área da saúde e exercício físico
com o devido acompanhamento."

PAULO PIMENTA
CEO Kuantokusta

Vejo que este orçamento, no que diz

respeito as empresas, é bastante
frágil. Mas, vejo no documento um
incentivo ao regresso da mão-de-obra
do lado da emigração, o que, a
acontecer, pode ser visto como uma

possibilidade de fortalecer a força do
trabalho nacional e com isso reforçar a
produtividade das empresas, algo que
não aconteceu no último ano. Por
outro lado, entendo que, esta medida
deveria ter como aliado mais

incentivos ao desenvolvimento dos

quadros atuais das empresas, numa
economia que se quer moderna
e altamente avançada em matéria
de ciência e tecnologia. O setor

tecnológico ganha cada vez mais

um peso maior na economia e vejo
todos os incentivos à mão-de-obra

qualificada como um grande contributo

para o desenvolvimento, sobretudo
em cargos mais técnicos e analíticos.



MIGUEL FONSECA
CEO Edlgma

Era preciso um orçamento para
atacar sustentada e seriamente
uma redução significativa da dívida
pública para daqui a 5 - 1 0 anos
estarmos melhor, permitindo mais
tarde uma descida de impostos tanto

para as empresas como para
os cidadãos. Este orçamento não
éisto...
As empresas são esquecidas por ser
um orçamento a olhar para as
próximas eleições. As empresas são
claramente prejudicadas e já éramos
ao termos dos impostos mais altos
da OCDE; teremos uma contínua
subida substancial dos combustíveis,
com mais impostos sobre as frotas
das empresas, indispensáveis no dia-
-a-dia. Tudo o que seja relacionado
com posse e uso é agora mais e mais
tributado, numa forma diferente
e encapotada de recolher mais
impostos, para além da tributação
directa já elevada que tínhamos.
De positivo, salientar que a retenção
autónoma das horas extra agora
passam a ser feitas à parte
do salário. No fundo, um orçamento
sem força para dinamizar
a economia, que tenta de forma
silenciosa ir como um polvo buscar
impostos a todo o lado que pode, que
esquece uma dinamização do sector
empresarial e o empreendedorismo.

FRANCISCO FURTADO
MENDONÇA
Secretário geral PROBEB
(Associação Portuguesa de Bebidas
Refrescantes Não Alcoólicas)

Para a PROBEB, a opção do governo
para a revisão do imposto ao acolher
uma arquitectura de quatro escalões
de tributação pode ajudar a reforçar
o incentivo à reformulação dos

produtos, o que é positivo. Não
obstante, ao não assumir a criação de
um escalão não tributado para as
bebidas sem açúcar ou com reduzido

teor de açúcar (menos de 2,5 gramas
por 1 0Oml) é manifestamente
discriminatória e insuficiente face
a objectivos mais ambiciosos
de reformulação de produtos.
De referir ainda que a proposta
de agravar a taxa máxima do imposto
é bastante gravosa em termos
de competitividade para a indústria,
dificultando o investimento

na inovação. Com efeito, esta medida

agrava ainda mais a carga fiscal
das bebidas com maior teor de açúcar
que passam a ficar com a tributação
fiscal mais elevada da União Europeia,
considerando o IVA e o lABA.
De notar que em Portugal o consumo
de bebidas refrescantes por habitante
é dos mais baixos na União Europeia
e que há uma enorme divergência
fiscal face a Espanha, havendo

já-evidência de aumento das compras
transfronteiriças. A indústria
de refrigerantes tem demonstrado
a sua vontade e capacidade
de contribuir proativamente
para a redução das calorias na dieta
dos portugueses. Assumiu o

compromisso de reduzir o teor calórico
dos refrigerantes, entre 2013 e 2020, no
mínimo, 25%. Até ao final de 201 7, já
reduziu mais de 20% e vai continuar a
apostar na reformulação dos produtos.

FRANCISCO FURTADO
MENDONÇA
Secretário geral APIAM
(Associação Portuguesa dos
Industriais de Águas Minerais
Naturais e de Nascente)

No âmbito do debate do Orçamento
Geral do Estado para 201 9, a APIAM -
Associação Portuguesa dos Industriais
de Águas Minerais Naturais e de Nas-

cente, não compreende que, mais
uma vez, não seja concretizada em
sede do Orçamento de Estado a redu-

ção da taxa do IVA para os serviços
de alimentação e bebidas de 23% para
1 3% a abranger todas as águas mine-
rais naturais e de nascente. À luz
da legislação aplicável, todas as
águas minerais naturais e de nascen-
te, sem distinção, são recursos geoló-
gicos do domínio público ou de inte-
resse relevante para o país, produtos
1 00% naturais e que representam
uma opção de hidratação saudável.
A este propósito, o presidente da
APIAM, Nuno Pinto de Magalhães, as-
sinalou que "é incompreensível a dife-

renciação feita entre os serviços asso-
ciados à generalidade das águas mine-
rais naturais e das águas de nascente
e as mesmas águas minerais naturais
e de nascente quando adicionadas de
gás carbónico ou gaseificadas. Trata-
-se de grosseiro erro técnico, de uma
medida discriminatório e, sobretudo, de
uma grave injustiça que urge reparar.
A APIAM defende e espera que no
ano de 201 9 a discriminação atrás
referida seja definitivamente removi-
da, passando todas as águas mine-
rais naturais e de nascente, indepen-
dentemente de terem gás adicionado
ou não, a estar tributadas à taxa inter-

média, no âmbito do IVA nos serviços
de alimentação de bebidas.
A APIAM não pode deixar de eviden-
ciar o mérito económico e social des-
te setor que gera empregos directos,
não deslocalizáveis, geralmente em
regiões do interior mais desfavoreci-
das, com uma indústria que detém
uma importância que ultrapassa em
muito os limites da sua actividade vi-
sível ao assegurar cerca de 1 2.000
postos de trabalho.

FRANCISCO GfRIO

Secretárlo-geral dos Cervejeiros
de Portugal



Pela primeira vez. o setor não sofre
um aumento deste imposto indireto

[lEC - Impostos Especial sobre
o Consumo], que em Portugal possui
um valor elevadíssimo, mais
do dobro que em Espanha.
Não sendo suficiente para reduzir
a enorme injustiça fiscal é um passo
muito importante que o setor
reconhece e que ajudará
a competitividade das nossas
pequenas e grandes empresas
que contribuem com mais de mil
milhões de euros para a economia
nacional e representam 80.000
empregos diretos e indiretos em
Portugal. Os Cervejeiros de Portugal
consideram que este é o primeiro

passo para a implementação do "Pacto

pela Cerveja", que entregámos
ao Governo e que tem por objetivo
o setor contribuir para a promoção
do crescimento económico e geração
de emprego de uma forma compatível
com a manutenção do atual valor
do lEC da cerveja durante os próximos
cinco anos.

ARLINDO OLIVEIRA
Presidente do Instituto Superior
Técnico

Porque não investir no futuro?
A anunciada medida de redução
do valor das propinas do ensino
superior público, em 212 euros, vem
aliviar a carga financeira suportada
pelos estudantes e tem o inegável
mérito de contribuir para tornar
o ensino superior mais acessível às
famílias das classes média e alta. As
famílias com menos rendimentos não
beneficiam, realmente, da proposta
redução, uma vez que as bolsas
de apoio social, atribuídas a cerca
de 20% dos alunos, cobrem esta
componente do custo de formação.
Esta medida custará ao país, por

ano, cerca de 50 milhões de euros, o

que corresponde, presumivelmente,
à margem orçamental disponível. A

pergunta que urge colocar é se esta
é, efetivamente, a melhor forma de
atingir o objectivo de tornar o ensino
superior mais acessível a todos
e de melhorar a eficácia do sistema.
Consideremos, por exemplo,
a alternativa óbvia de investir este
valor em residências universitárias,
nas grandes cidades onde os custos
de habitação são mais elevados.
Seria possível construir, em cinco
anos, 12.500 quartos que, alugados

a metade do valor actual praticado
pelo mercado, permitiriam a igual
número de estudantes poupar cerca
de 3.000 euros por ano, cada um.
Estes seriam exactamente
os estudantes que mais necessitam
de apoio, dado que o valor
da propina é, na verdade, uma fração
muito pequena do custo anual

suportado por um estudante que
não viva em casa dos pais.
O valor cobrado permitiria não só

suportar os custos de exploração
das residências mas também

recuperar o investimento, em cerca
de 10 anos. A construção
das residências contribuiria ainda

para tornar as grandes universidades
de Lisboa e Porto mais atrativas

para estudantes internacionais,

para limitar a escalada do custo
da habitação e para melhorar as
infraestruturas universitárias que têm
sofrido, nas últimas décadas, de um
enorme défice de investimento.

GEORGE SANDEMAN
Presidente da ACIBEV
(Associação de Vinhos
e Espirituosas de Portugal)

A proposta de manutenção dos

atuais impostos sobre as bebidas
alcoólicas, vem ao encontro
da posição que a ACIBEV tem
defendido nos últimos anos, junto
do Governo e dos diversos Grupos
Parlamentares. A opção de não

sobrecarregar o sector dos vinhos

e bebidas espirituosas com novos

impostos é o reconhecimento por
parte do Governo da importância
que este setor tem na atividade
económica nacional.
A produção de vinho e de bebidas

espirituosas é um importante motor

da economia nacional
e um excelente instrumento para
a manutenção das comunidades
rurais e ordenamento do território.

A atividade providencia emprego,
oportunidades de investimento,
estabilidade económica
e sustentabilidade ambiental. O vinho

contribui activamente para a coesão
territorial, promovendo o dinamismo
de territórios menos desenvolvidos
e mantendo as populações junto
das regiões com vinha.
Um aumento da carga fiscal poderia
ser fatal para o sector. Uma medida
desse tipo resultaria numa directa

diminuição do consumo e numa

consequente perda de receitas,

que seria dramática para muitos

produtores e empresas que
já enfrentam graves dificuldades

na procura de mercados para
os seus produtos. Acresce que
a uma maior carga fiscal não

corresponde, necessariamente, mais
receita. A experiência grega revelou

que o agravamento da carga fiscal
determina não só uma quebra
do consumo e das margens, já de si

baixas, mas também o recurso

à comercialização por vias informais

e muitas vezes ilegais, tendo por isso

o efeito inverso ao pretendido pelo
Governo. Daí que esta medida tenha
sido recentemente abandonada pelo
governo grego.
Portugal é avaliado pela OMS como
um país de baixo risco ao nível
do consumo de bebidas alcoólicas,
uma vez que o vinho é associado
às refeições, fazendo parte da dieta
mediterrâníca. O que significa que
para além de produzirmos vinho
de excelente qualidade também
o consumimos da forma mais

responsável.



RICARDO DOMINGUES
CEO Betcllc

No OE apresentado, destacamos

proposta do Governo para alterar
a base da taxa do Imposto Especial
sobre o Jogo Online (IEJO) que
passa a incidir a partir do próximo
ano sobre a receita bruta
dos operadores e fixada em 25%.
Estando à frente da primeira
plataforma de apostas online
licenciada em Portugal, considero
esta medida como um primeiro
grande passo para combater
as empresas à margem da lei,

que, mesmo dois anos depois
da entrada em vigor do mercado

regulado, continuam a disponibilizar
aos portugueses plataformas ilegais
de apostas online.
Até agora, o lEJO incidia sobre o
valor das apostas desportivas. Esta
medida não seguia as melhores

práticas europeias e estava a criar

problemas de pricingenXre
operadores, ao ponto da ofertas
das operadoras licenciadas revelar-
-se pouco atrativa para os jogadores
e pouco competitiva face à oferta

ilegal, muito presente em Portugal.
Esta alteração da incidência
do imposto terá resultados a curto

prazo. Beneficia o Estado porque
combate o jogo ilegal porque
há uma forte possibilidade de novos

operadores solicitarem a licença,
nestas novas condições e ganha
o consumidor que terá à sua

disposição uma oferta mais atrativa
de apostas online provenientes
de empresas legais.

RAFAEL CAMPOS PEREIRA
Vlce-presidente executivo
da AIMMAP (Associação
de Industriais Metalúrgicos,
Metalomecánicose Afins
de Portugal)

Entendemos que esta proposta

consubstancia um exercício quase
aritmético de compensação de
cedências. Por um lado, o governo
tenta acompanhar os princípios de
rigor orçamental que a UE lhe impõe;

por outro lado, cede à agenda dos

partidos de esquerda radical, o que a
esta permite algumas comemorações
públicas e relativamente folclóricas.
No meio desse jogo, as empresas e
a economia ficaram esquecidas. Não
há medidas de estímulo ao
investimento, continua a não apostar-
-se na qualificação dos recursos
humanos e não são implementadas
medidas que favoreçam o ambiente
de negócios. No caso específico
da fiscalidade - que poderia ter um
efeito de alavanca no investimento -,
lamenta-se que o governo nem

sequer o compromisso de não

agravar a carga fiscal tenha sido

capaz de cumprir. Particularmente
emblemático - no mau sentido,
obviamente -, é o facto de estar
previsto um agravamento
das tributações autónomas quando
o bom senso e as necessidades
da economia imporiam a direção
oposta. Tal agravamento irá

precisamente em sentido contrário
à ideia de previsibilidade
e estabilidade fiscal que as empresas
tanto reclamam.
Do ponto de vista das empresas esta
é assim uma proposta que merece
uma avaliação muito negativa.

JOÃO VIEIRA LOPES
Presidente CCP

Ao nível das medidas fiscais, regista-
-se o fim do Pagamento Especial por
Conta, que estava previsto, pois
resulta de um compromisso
assumido há já dois anos pelo
Governo em sede de concertação
social. Não se compreende,
no entanto, porque não é pura
e simplesmente extinto, em vez de
obrigar as empresas a fazerem
pedidos de dispensa. De registar
também positivamente o anúncio
de benefícios fiscais ao investimento
e à capitalização das empresas,
designadamente através do Regime
Fiscal de Apoio ao Investimento

(RFAI) e Dedução de Lucros Retidos
e Reinvestidos (DLRR).

Contudo, estes aspetos positivos são
de interesse limitado e insuficientes

para compensar as medidas

gravosas que continuam a penalizar
as empresas. Em concreto,
o aumento das taxas de tributações
autónomas, uma aberração fiscal

que reincide ano após ano, e afeta

agora, de forma dura, com um
aumento de 50%, as viaturas
de serviço de menor valor,

imprescindíveis nomeadamente
ao funcionamento das empresas,
em particular a maioria
das de dimensão média e pequena.
Não se compreende igualmente
o agravamento de 35% para 37,5%
nas viaturas de custo médio.
O Governo continua a penalizar
as viaturas de trabalho
e a desincentivar, inexplicavelmente,
o uso de viaturas híbridas pelas
empresas em termos das deduções
de IVA no consumo de combustível.
Ao nível das garantias dos

contribuintes, permanecem medidas
lesivas dos seus direitos, como
acontece na área das execuções
fiscais e da responsabilidade
subsidiária. Também passa a letra
de lei a obrigatoriedade da Caixa
Postal Eletrónica, sancionando de
forma absurda os contribuintes com
a presunção de notificação através
do Portal das Finanças. Verifica-se
ainda um aumento de vários

impostos especiais, nomeadamente
ao nível do crédito ao consumo.
Podemos por isso afirmar que
a carga fiscal sobre as empresas não
baixou, o que é uma clara limitação
à consolidação da economia
e mesmo ao crescimento
do emprego.



ANTÓNIO SARAIVA
Presidente da CIP

Entre pressões externas (da União

Europeia) para reduzir o défice
e a dívida e pressões internas

(da esquerda parlamentar) para
acréscimos adicionais da despesa
pública, a Proposta de Orçamento
do Estado para 2019 esquece
a promoção da produtividade como
principal prioridade da política
económica. De facto, os sinais dados
às empresas no sentido do estímulo
ao investimento, à sua capitalização,
à qualificação dos recursos humanos
e à melhoria do ambiente
de negócios são claramente
insuficientes.
Do conjunto de mais de 50 propostas
apresentadas pela CIP, apenas uma
foi plenamente atendida pelo
Governo: a eliminação
da obrigatoriedade do pagamento
especial por conta, uma medida há
muito reivindicada pela CIP e que em
201 9 se tornará uma realidade

para as empresas cumpridoras.
Pelo contrário, não fica satisfeito

o compromisso de não proceder a
qualquer agravamento fiscal,
destacando-se o aumento das taxas
de tributação autónoma sobre os

gastos relacionados com as viaturas

das empresas. Trata-se de uma
medida economicamente errada,
fiscalmente injusta e de sinal
contrário ao que tem sido defendido

pela generalidade do movimento
associativo empresarial.

EMANUEL PROENÇA
Administrador Prlo

Vemos com alguma estupefação
a proposta no OE para a descida da
meta de incorporação de bioenergia
nos combustíveis de 7.5% para 7%,

quase no mesmo dia em que se
define uma Secretaria de Estado

para a Transição Energética e se dá
enorme destaque ao ambiente
e ao futuro e, quando estamos
à beira da entrega das metas
de renováveis para 2020. Corremos
mesmo o risco de ser, pasme-se, o

único país da União Europeia a fazer

regredir esta meta em 2019.
O definido em DLI I 7/20 10 já prevê
para 2019 uma meta de 10% -

bastava o governo cumprir com
o definido para que Portugal desse
um passo enorme no sentido da dita

transição energética já em 201 9, com
até menos 1 50 milhões de litros

de derivados de petróleo consumido

já em 2019 (i.e. mais de um litro por
mês por português!). Aproveitando-
-se o momento favorável do preço
da bioenergia, esse movimento teria
ainda por cima, e ao contrário do que
é normalmente dito sem suporte
em dados e factos, um sobrecusto
absolutamente residual no preço
dos combustíveis, sem expressão
visível para os consumidores nos

postos. A título de contexto,
a mobilidade elétrica deverá demorar
mesmo no melhor cenário talvez
cinco anos até que produza um efeito
de dimensão comparável
na transição do consumo
de combustíveis fósseis para fontes
de energia mais sustentáveis.
A confirmar-se esta medida,

passaremos a estar na cauda
da Europa no caminho para a meta
da UE de 10% de energia renovável
nos transportes em 2020, atrás até
da nossa vizinha Espanha,
habitualmente mau aluno nestas
matérias, e que com os 7% nos
combustíveis somados aos 1 ,5% da
sua rede ferroviária de alta
velocidade estará em 201 9 já em
8.5%. Temos esperança que este
assunto seja corrigido nas próximas
semanas.


