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COMENTÁRIOS DA CIP À PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017 

A CIP lamenta que este não seja ainda o Orçamento de que Portugal necessita para 

relançar o investimento e o crescimento económico. 

A estratégia orçamental prometida pelo Governo, de consolidação baseada na redução 

gradual do peso da despesa corrente na economia, permitindo o alívio da carga fiscal, 

fica muito aquém do que seria desejável. 

De facto, a carga fiscal diminuirá apenas marginalmente (0,08 pontos percentuais do 

PIB) e continua a faltar ambição e consistência no esforço de redução estrutural da 

despesa pública. 

O Governo afirma estar em curso um exercício de revisão da despesa pública, mas o seu 

impacto esperado em 2017 é apenas de 75 milhões de euros. O principal contributo para 

a contenção da despesa virá da redução do número de funcionários públicos, mesmo 

assim incapaz de compensar o impacto das medidas de sinal contrário. O efeito líquido 

global das principais medidas apresentadas é de um aumento de 331 milhões de euros 

na despesa pública. 

Do lado da receita, o impacto orçamental das principais medidas apresentadas é de um 

aumento de 140 milhões de euros na receita, sendo que a redução do défice resulta de 

“outros efeitos”1, sujeitos a alguma incerteza, e do impacto do cenário 

macroeconómico, que comporta também riscos objetivos. 

                                                           
1 O Relatório do OE para 2017 apenas refere que os "outros efeitos" incluem os dividendos do Banco de 
Portugal, a recuperação da garantia do BPP e poupanças em juros e em PPPs. 
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A CIP expressa a sua grande preocupação pela criação do adicional ao Imposto Municipal 

sobre Imóveis que, para além dos seus efeitos negativos sobre o mercado do 

arrendamento, vem penalizar as empresas, aplicando-se a imóveis diretamente afetos 

ao seu funcionamento, à exceção dos prédios urbanos licenciados para a atividade 

industrial ou turística. 

Estão em causa, sobretudo, as empresas comerciais e de serviços, mas também muitas 

empresas industriais com valiosos imóveis afetos ao seu funcionamento, mas sem 

licenciamento industrial. 

Lamentamos também que tenha sido necessário recorrer, mais uma vez, ao aumento 

da tributação indireta, desta vez incidindo nos impostos especiais sobre o consumo e 

prejudicando em especial a indústria das bebidas. 

São ainda motivo de preocupação os aumentos previstos em diversas taxas e 

contribuições2, na medida em que, não estando incluídas na carga fiscal, representam 

igualmente custos para as empresas. O relatório da proposta de orçamento refere 

acréscimos nas taxas de registo predial, comercial e de veículos e nos serviços e fundos 

autónomos em geral, incluindo taxas sobre licenciamentos empresariais diversos. 

Notamos, contudo, algumas medidas que consideramos positivas e que denotam uma 

maior preocupação pelo investimento, em relação ao Orçamento para 2016: 

O alargamento significativo do regime de remuneração convencional do capital social, 

com o objetivo de reduzir a penalização do recurso ao capital próprio, estimulando assim 

                                                           
2 O aumento previsto da rubrica “Taxas, multas e outras penalidades” é de 160 milhões de euros (mais 
5,9%). 
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a capitalização das empresas, vai no sentido preconizado pela CIP numa das quatro 

medidas prioritárias que propôs para este Orçamento. 

Esta medida poderá, contudo, ser melhorada, nomeadamente pela eliminação da 

cláusula que restringe mais a dedutibilidade dos encargos financeiros efetivamente 

suportados para as empresas beneficiárias deste regime. Será um contrassenso 

penalizar precisamente as empresas mais endividadas que optam corrigir as suas 

estruturas financeiras através de entradas de capital por parte dos seus sócios. 

Reconhecemos também como positivas as medidas de incentivo ao financiamento de 

micro e pequenas empresas por investidores particulares, o estímulo ao investimento 

em territórios do interior, o alargamento do crédito fiscal ao investimento e a alteração 

no regime do IVA nas importações (medida há muito defendida pela CIP). 

Ficam, contudo, por se concretizar três importantes propostas apresentadas pela CIP: 

• O orçamento não retoma o calendário de redução da taxa de IRC previsto na 

reforma de dezembro de 2013, medida que a CIP considera fundamental para restaurar 

a confiança dos investidores. 

• Não está prevista a criação de um fundo especializado na reestruturação e na 

conversão de dívida em capital, medida urgente face ao nível atingido pelo crédito 

malparado de empresas e ao risco - se nada for feito - de uma nova onda de falências.  

• Por último, não encontramos nesta proposta de orçamento uma garantia de que 

o problema das dívidas das entidades públicas às empresas seja finalmente resolvido de 

forma eficaz e duradoura. 
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No domínio sócio-laboral, lamenta-se a prossecução de uma visão claramente redutora 

e limitada no que diz respeito aos contratos de trabalho não permanentes, 

nomeadamente, o claro desfavor que se pretende impor ao recurso à contratação a 

termo. 

Por outro lado, a CIP não pode deixar de ressaltar a autonomia dos parceiros sociais na 

contratação coletiva, em geral e, portanto, também no que à fixação dos rendimentos 

diz respeito, devendo o Governo abster-se de qualquer ingerência neste domínio em tal 

sede. 

Quanto à eventual evolução da retribuição mínima mensal garantida (RMMG), importa 

vincar que se encontram definidos, em termos consensualizados, em sede de Comissão 

Permanente de Concertação Social (CPCS), parâmetros a que essa evolução deve 

obedecer e que os compromissos são para respeitar. 

Em conclusão, apesar de incluir algumas medidas favoráveis ao investimento, a CIP 

considera que a Proposta de Orçamento do Estado para 2017 fica muito aquém do que 

seria necessário para relançar um crescimento económico sólido e equilibrado e contém 

medidas claramente contrárias a esse objetivo. 
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Propostas a apresentar pela CIP em sede parlamentar, no quadro da discussão na 

especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2017 

1. Alteração ao Artigo 172.º da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 

2017 (limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento no quadro da 

adesão ao regime de remuneração convencional do capital social) 

A proposta de Orçamento do Estado para 2017 prevê a alteração do regime de 

remuneração convencional do capital social, contemplando o aumento da respetiva taxa 

e eliminando restrições à sua aplicabilidade, com o objetivo de incentivar o 

financiamento das empresas através do reforço dos capitais próprios. 

Contudo, na redação proposta para o Artigo 41.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, o 

novo ponto 4 estipula que, quando os sujeitos passivos beneficiem da dedução prevista 

neste regime, o limite previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 67.º do Código do IRC (que 

restringe a dedutibilidade fiscal dos gastos de financiamento), seja reduzido de 30% para 

25% do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento 

líquidos e impostos. 

No entender da CIP, esta cláusula vem contrariar o objetivo expresso pelo Governo, na 

medida em que, para as empresas por ela abrangidas, contrapõe uma penalização fiscal 

ao benefício concedido, reduzindo assim o incentivo para que o financiamento das 

empresas (precisamente as mais endividadas) se faça através do reforço dos capitais 

próprios. 
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Assim, no sentido de corrigir este contrassenso, a CIP propõe que, na nova redação dada 

pelo Artigo 172.º da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2017 ao Artigo 41.º-

A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, seja eliminado o ponto 4. 

 

2. Alteração ao Artigo 168.º da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 

2017 (incidência do adicional ao IMI sobre imóveis afetos a atividades 

produtivas) 

A Proposta de Lei do Orçamento do Estado introduz no Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis um adicional a este imposto, implicando efeitos negativos sobre o 

mercado do arrendamento e penalizando as empresas a ele sujeitas. 

Estão em causa, neste último caso, não só as empresas comerciais e de serviços, mas 

também muitas empresas industriais com valiosos imóveis afetos ao seu 

funcionamento, mas sem licenciamento industrial. 

No sentido de minorar o impacto deste novo imposto sobre a atividade produtiva, 

evitando que incida sobre prédios urbanos afetos ao funcionamento de inúmeras 

empresas, a CIP propõe que, no novo Artigo 135.º-B do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis aditado pelo Artigo 168.º da Proposta de Lei do Orçamento do Estado 

para 2017, o ponto 2 passe a ter a seguinte redação: 

2 - São excluídos do adicional ao imposto municipal sobre imóveis os prédios urbanos 

classificados na espécie definida na alínea b) do número 1. do Artigo 6º do presente 

Código. 
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O Artigo 6.º do Código do IMI define como uma das “espécies de prédios urbanos” os 

que estão licenciados para atividade comerciais, industriais ou para serviços ou, na falta 

de licença, que tenham como destino normal cada um destes fins. 

 

3. Artigos 161.º e 162.º da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2017 

(alargamento da incidência do IABA) 

 

A proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2017 introduz o alargamento da 

tributação especial do consumo às bebidas adicionadas de açúcar ou outros 

edulcorantes, sendo o objetivo expresso a “redução do consumo de açúcar, 

especialmente nas crianças, e a poupança de custos para os sistemas de saúde”. 

Este objetivo estava, até agora, presente num trabalho conjunto desenvolvido pelo 

setor com o Ministério da Saúde, com vista à adequação dos seus produtos, através de 

medidas como, por exemplo, a reformulação gradual dos refrigerantes por forma a 

reduzir o seu teor calórico. 

A opção pela via fiscal na procura de ganhos para a saúde é, do ponto de vista da CIP, 

de eficácia muito duvidosa e é, claramente, penalizadora da indústria nacional de 

bebidas, sobretudo tendo em conta o diferencial fiscal com Espanha e o previsível desvio 

de consumos para produtos mais baratos, que na sua maioria são de origem estrangeira. 

Além disso, incidindo não só sobre os refrigerantes adicionados de açúcar, mas também 

de “outros edulcorantes”, de muito baixo teor calórico, fica em causa o objetivo 

expresso pelo Governo e este imposto torna-se particularmente discriminatório e 

contrário aos esforços até agora desenvolvidos pelo setor com o Ministério da Saúde. 
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Com o objetivo de minorar o caráter discriminatório deste novo imposto, a CIP propõe 

que os Artigos 161.º e 162.º da proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2017 

sejam alterados no sentido deste alargamento do IABA não incidir sobre as bebidas 

adicionadas de outros edulcorantes que não o açúcar. 

Além disso, a CIP apela a que sejam adotadas soluções que prevejam um período de 

tempo razoável para que as empresas abrangidas por este alargamento do IABA se 

possam adaptar às novas exigências a que ficam sujeitas, nomeadamente no que 

respeita à criação de entrepostos fiscais, sendo certo que tal será impossível, do ponto 

de vista operacional, a 1 de janeiro de 2017. 

 

4. Artigo 197.º da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2017 

(antecipação da data para comunicação de faturas) 

 

O Artigo 197.º da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2017 antecipa em 17 

dias a data limite da comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), por 

transmissão eletrónica de dados, dos elementos das faturas emitidas nos termos do 

Código do IVA, bem como dos elementos dos documentos de conferência de entrega de 

mercadorias ou da prestação de serviços. Considerando que essa antecipação vem criar 

novas dificuldades às empresas, agravando um custo de contexto sem que para tal tenha 

sido dada qualquer justificação, a CIP propõe a eliminação deste artigo. 
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