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O orçamento rectificativo que hoje
seráaprovadomantémperspectivas
demasiadooptimistasparaoencaixe
fiscal. Após a rectificação, o IVA, a
maiorfontedereceitadoEstado,con-
tinuaanão reflectir aquedado con-
sumo privado previstapelo próprio
Governo. As contribuições sociais,
cujopesoseequiparaaodo IVA,tam-
bém não acompanham as previsões
dedestruiçãodeemprego.Emambos
os indicadores, o Executivo prevê
umaevoluçãomenosnegativaqueas
doBancodePortugal.Tudoistonum
orçamentoemqueamargemdeerro
admissíveléde0,01%doPIB.

O problema está a preocupar es-
pecialistasemcontaspúblicas,mes-
mo dentro do próprio Estado, que
questionam em privado averosimi-
lhançadasprevisões.Aoqueépossí-
velapurar,oproblemanãoestaránas
revisõesqueoGovernoagorainscre-
veunoOrçamentoRectificativopara
2012,massimnopontodepartidae,
logo, nas variações entre os valores
de 2011 e as previsões para2012.

Pedro Rodrigues, professor no
ISCSPeespecialistaemcontaspúbli-
cas que já passou pelo Terreiro do
Paço,analisouasalteraçõesapresen-
tadasnorectificativoparaIRS,IVAe
contribuições sociais e, grosso modo
–comaexcepçãodoIRCquenãoso-
frequalquervariaçãonoOEapesarda
recessão mais funda–, validaas revi-
sões.Rodriguesvinca,contudo,quea
suaanálise“incidesobreasvariações”
decorrentesdaalteraçãoorçamental
para2012,nãoconsiderando“seoní-
velinicialérealistaounão”.

Para responder a essa questão, o
Negócios pediu emprestadaameto-
dologia e aplicou-a às variações en-

tre 2011 e 2012. Por cada1% de que-
dano consumo privado, areceitade
IVAressente-se em qualquer coisa
como160milhõesdeeuros,estimao
professor. Isso querdizerque como
o Governo apontaparaumrecuo do
consumode5,8%,talimplicariauma
perdade 900 milhões de euros nes-
te imposto indirecto. No entanto, se
descontarmososdoismilmilhõesde
encaixeadicionaldecorrentesdasal-
teraçõesdastaxasdeIVAimplemen-
tadas no início do ano, o OE rectifi-
cativo admite uma perda de apenas
500milhõesentre2011e2012.Apio-
rarestecenárioestáofactodorecuo
do consumo poder ser ainda maior:
o BdP apostaem-7,3%.

Nascontribuiçõessociaisoproble-
maésemelhante.Segundooespecia-
lista, cadaponto percentual de des-
truição de emprego retiraàs contri-
buiçõesqualquercoisacomo140mi-
lhões de euros. Isto querdizerque a
quedade 2,5% no emprego prevista
peloGovernodeveriaditarmenos350
milhõesdeeurosdeencaixe–odobro
daprevisãoimplícitanorectificativo.
Eseadestruiçãodeempregoforapre-
vistapelo Banco de Portugal, então a
perdadereceitapodechegaraos500
milhõesdeeuros.

Sónestasduasrubricas,seaspre-
visões do banco central se concreti-
zarem,odesviopoderáchegara800
milhõesdeeuros. Estevalorcompa-
ra com uma magra margem de erro
deapenas18milhõesdeeurosfaceàs
metasacordadascomatroika(0,01%
do PIB). O que, como vincaaUTAO,
noseumaisrecenterelatóriodeaná-
liseaoOE,“tornaaindamaiscrucial
que as previsões orçamentais (...)
para2012 se revelemadequadas”.

UTAO avisa para riscos nas receitas 
Aaposta do Governo na consolida-

ção orçamental pelo lado da receita
voltouaserevidenciadapelaUTAO
no mesmo relatório. Após clarifica-
çõesdapartedoGoverno,aunidade
técnica de apoio ao Parlamento re-
viuemaltaovalorpreliminarparao
contributodadespesanareduçãodo
déficeorçamentalde25%para“me-
nos de um terço”. No OE inicial, a
previsão erade 75%.

AUTAO realçaaindaque os pró-
prio dados do FMI e Comissão Eu-
ropeia corroboram que “o cumpri-
mento do ajustamento orçamental
em 2012 dependeráem mais de 2/3
do nível de execução da receita (1/3
no OE/2012), com particulardesta-
queparaareceitafiscal”.Peranteeste
diagnóstico,aUTAOjuntaumaviso:
aexecução do OE implicaum “o au-
mento muito significativo da tribu-
tação face ao ano anterior, o que po-
derá constituir um risco acrescido
paraaexecução orçamental”.

Finalmente,ostécnicosdoParla-
mentodestacamaindaqueasprevi-
sões de aumento da receita de capi-
tal(42%)edaoutrareceitacorrente
(10,2%)–ondeseincluemtaxasmo-
deradorasereceitasde novastarifas
nostransportes–“evidenciamriscos
quanto ao resultado a atingir este
ano” emtermos orçamentais.
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Previsões para o IVA
não reflectem quebra
esperada do consumo

Câmaras do PS rejeitam a reforma das freguesias Economia 30 e 31

Governo mantém optimismo na receita num orçamento
com margem de erro nula. Troika também diz que
consolidação é pela receita. UTAO confirma riscos

Portugal prova falhanço do keyn
O ministro das Finanças disse
ontem que Portugal é uma
“lição para todos aqueles que
acreditam que as políticas

expansionistas resultam”.
Gasparfalou em Washington,
onde participa no encontro do
FMI e do Banco Mundial e

[O OE prevê] um
aumento muito
significativo da
tributação face ao
ano anterior o que
poderá constituir
um risco acrescido.
UTAO


