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NOTA INTRODUTÓRIA

Fernando Ribeiro Mendes e Nazaré da Costa Cabral

I – O ESTADO SOCIAL ENTRE A 
SUSTENTABILIDADE E A SOLIDARIEDADE

O Estado Social, que a Europa colocou no centro da construção da sua 
União, enfrenta um desafio social e político que obriga a cidadania contem-
porânea a sair da “zona de conforto” do modelo social europeu onde, durante 
perto de três décadas, se supôs abrigada, em harmonioso convívio de direitos 
civis, políticos e sociais. Tal desafio resulta do imperativo de sustentabilidade 
das finanças públicas, tendo como pano de fundo a responsabilidade social 
perante as gerações futuras, a qual veio questionar os pressupostos de soli-
dariedade social do modelo social europeu.

A União Europeia definiu desde 2001 três pilares fundamentais da susten-
tabilidade das finanças públicas no longo prazo, que são:1

• Redução rápida da dívida pública;

• Elevação das taxas de emprego e de produtividade;

• Reforma dos sistemas de pensões, de cuidados de saúde e de longa 
duração.

1 - No Conselho Europeu de Estocolmo, em 2001.



Por onde vai o Estado Social em Portugal? 

8

Ao convocar os Estados membros para uma ação concertada, enérgica e 
simultânea nestes três domínios, como forma de garantir a sustentabilidade 
das finanças públicas e, por esta via, a sustentabilidade do modelo social eu-
ropeu, a União e os Estados membros defrontaram-se com tensões sociais e 
políticas importantes. 

De um lado, a redução da dívida pública limitou o papel do Estado no in-
vestimento e, consequentemente, na promoção do emprego e na elevação da 
produtividade, impactando na competitividade das economias e no padrão de 
vida dos cidadãos. As reformas dos sistemas de proteção social concretizaram a 
revisão, por outro lado, da generosidade das prestações sociais e da acessibilidade 
dos cuidados de saúde e de longa duração, submetendo aquelas a condições de 
recursos mais exigentes e aumentando o cofinanciamento da saúde pelos cida-
dãos, o que desafia a perceção dominante acerca da garantia dos direitos sociais.

APOSTAR NO INVESTIMENTO SOCIAL

Está, assim, colocado à Europa o desafio inadiável da compatibilização das 
três funções do Estado Social que o discurso europeu habitualmente discrimi-
na – Investimento Social, Proteção Social e Estabilização da Economia2 –, o 
qual permanece inconclusivo, pelo menos para alguns países como o nosso. 

O Investimento Social está focalizado na educação e formação ao longo 
da vida, bem como na saúde preventiva para todos, que são cruciais para 
o reforço do Capital Humano e disputam recursos à Proteção Social. Esta 
função é, por isso, sujeita à crítica em virtude da extensa cobertura de riscos 
sociais de velhice, desemprego, doença, dependência e morte que tinha sido 
alcançada por muitos dos Estados membros, num duplo plano: por um lado, 
porque ameaça a sustentabilidade do Estado Social no contexto atual de en-
velhecimento demográfico; por outro, porque desincentiva a participação 
individual no mercado de trabalho, dados os níveis generosos de proteção 
oferecida e a permissividade das regras de elegibilidade instituídas. 

2 - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards Social Investment for Growth 
and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020, COM(2013) 83 final, 2013.
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Quanto à Estabilização da Economia, esta função perdera relevância no 
que aos estabilizadores automáticos fiscais, de subsídios de desemprego e 
outros gastos públicos diz respeito, no passado recente, em favor da suavi-
zação dos custos sociais da reestruturação das economias (nomeadamente, 
através da proteção do desemprego estrutural e das reformas antecipadas a 
que as democracias europeias tinham recorrido largamente, ganhando o favor 
dos eleitorados envelhecidos e da população ativa mais idosa ameaçada pela 
evolução rápida das tecnologias). Na ressaca da crise financeira e económica 
de 2008, recuperou toda a importância, sendo extensamente usados os es-
tabilizadores automáticos com forte impacto nos défices orçamentais e nos 
níveis de endividamento dos Estados.

O consenso europeu atual defende a garantia estrita da sustentabilidade, 
apostando estrategicamente no Investimento Social, orientando-se as políticas 
sociais para as medidas ativas próprias de um Estado Social “mobilizador”, 
em detrimento das clássicas ações reparadoras dos danos causados na even-
tualidade dos riscos sociais decorrentes das falhas de mercado3.

3 - Veja-se a Resolução do Parlamento Europeu 2012/2003(INI), de 20-11-2012, sobre o “Pacto de 
Investimento Social como uma resposta à crise”, em que se reafirma e sublinha: 
“1. (...)que os investimentos sociais, enquanto provisão e aplicação de recursos financeiros para a 
obtenção de benefícios, tanto no domínio social, como no domínio económico, visam dar resposta 
a riscos e a necessidades sociais emergentes, centrando-se em políticas públicas e em estratégias de 
investimento no capital humano, com o objetivo de preparar cidadãos, famílias e sociedades para se 
adaptarem a diversas transformações, conseguirem fazer a transição para mercados de trabalho em 
permanente mutação e fazerem face a novos desafios, incluindo, por exemplo, a aquisição de novas 
qualificações para os futuros setores geradores de emprego; 2. (...) que todos os serviços sociais e de 
saúde públicos, os serviços públicos de educação e os serviços correlativos proporcionados nestas 
áreas por prestadores privados podem ser considerados como investimentos sociais (...); 3. que um 
dos aspetos mais importantes dos investimentos sociais é a sua capacidade de articular objetivos 
sociais e económicos e que, por essa razão, eles não devem ser encarados como meras despesas, mas 
fundamentalmente como investimentos que proporcionarão um verdadeiro retorno no futuro, caso 
os recursos sejam devidamente aplicados; 4. (...) que os investimentos sociais devem ser uma parte 
importante das políticas económicas e de emprego da União Europeia e dos Estados-Membros e das 
respetivas respostas à crise, a fim de se alcançar os objetivos educativos, sociais e de emprego definidos 
na Estratégia Europa 2020; 5.(...) 6. (...) que a crise requer a modernização do Modelo Social Europeu, 
obriga a que se repense as políticas sociais a nível nacional e pressupõe a transição de um «Estado 
Social ativo», que se limita a responder aos problemas decorrentes dos danos causados pelo fracasso 
dos mecanismos de mercado, para um «Estado Social mobilizador», que investe nas pessoas e dá aos 
cidadãos instrumentos e incentivos, não só para fomentar o crescimento e a criação de postos de 
trabalho sustentáveis, mas também para prevenir os desequilíbrios sociais (…).”
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IMPASSE PORTUGUÊS

Em Portugal, participamos neste debate em condições históricas peculia-
res. Sem o apoio do crescimento económico sustentado, as transferências de 
rendimento que o Estado veio realizando ao longo de décadas, e que aliviaram 
a pobreza de muitos, têm tido impactos de longo prazo menos virtuosos, 
retirando recursos atuais ao investimento económico e social e engrossando a 
dívida que as gerações mais novas terão de liquidar, o que ameaça a sustenta-
bilidade das finanças públicas e da economia nacional. Interesses das gerações 
mais novas e das mais velhas estão, assim, em rota de colisão e a fratura entre 
gerações ameaça cada vez mais a nossa coesão social.

Nos anos 2000-2007, a estratégia pública dominante parecera apontar 
para um reforço da função de Investimento Social, em sintonia com a 
doutrina comunitária. Mas a dinâmica de crescimento da função de Pro-
teção Social foi imparável, em consequência do bloqueamento da reforma 
da Segurança Social (tal como fora projetada em 1998 pela Comissão do 
Livro Branco da Segurança Social e depois abandonada) e do descontrolo 
das despesas de saúde. 

Em 2006, a Comissão Europeia projetou para Portugal o crescimento 
do encargo com pensões no período 2005-2050 em mais dez pontos per-
centuais, estimando a passagem dos 11% registados em 2005 para 21% do 
PIB, no final do período. A força motriz do crescimento era o envelheci-
mento demográfico, sendo Portugal então classificado como um país de 
alto risco em termos de sustentabilidade das suas finanças públicas. Fomos 
intimados a agir.

Em 2007, inicia-se o efetivo alinhamento com as políticas sociais preco-
nizadas na União. A determinação das pensões de velhice passa a levar em 
conta os ganhos crescentes de esperança média de vida à idade de reforma. 
Ao mesmo tempo, favorece-se o envelhecimento ativo, limitando o acesso 
aos regimes de reforma antecipada e incentivando o prolongamento da 
vida ativa, tentando promover a empregabilidade dos trabalhadores ido-
sos. A reforma do sistema de pensões opta por ajustamentos paramétricos, 
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mantendo-se o esquema de 2002, no essencial, mas introduzindo alterações 
no modo de calcular o benefício que reduziram significativamente os níveis 
de adequação4. 

O foco do ajustamento foi posto no aumento da esperança de vida, intro-
duzindo-se o “fator de sustentabilidade” na fórmula de cálculo do benefício, 
logo aplicado às pensões da segurança social e da CGA que se iniciavam em 
2008. O montante do benefício atribuído aos novos pensionistas desse ano 
foi reduzido em 0,56%. Em 2012, devido ao aumento da esperança de vida, 
o fator de sustentabilidade atinge um elevado nível que implica a redução 
em 3,9% da pensão dos novos reformados do ano.

Com os ajustamentos paramétricos de 2007, a taxa bruta de substituição 
dos rendimentos do trabalho – isto é, a relação entre o valor da pensão média 
inicial de um novo pensionista e o do salário médio de toda a economia no 
ano de entrada na reforma – desce acentuadamente5. Entretanto, as modalida-
des de antecipação da reforma foram drasticamente limitadas e as condições 
de acesso implicam agora maior penalização por cada ano de antecipação.

A partir de 2008, a convergência da crise internacional e da crise estru-
tural da nossa economia levou a mobilizar quase todos os recursos dispo-
níveis para as funções de Proteção Social e de Estabilização da Economia, 
fazendo disparar o défice público e o nível de endividamento do Estado. A 
quase bancarrota do Estado português em 2011 e o subsequente programa 
de assistência financeira internacional, implicando a sujeição à tutela dos 
credores, foram a sequela dramática de tais circunstâncias. No novo quadro 
de “condicionalidade” do Memorando de Entendimento com a Troika, os 
ajustamentos de adequação das pensões prosseguiram de forma brutal através 
da suspensão temporária da indexação e da aplicação de cortes nos valores 
das prestações, pelo menos até 2014.

4 - A adequação das pensões é medida pelo grau de redução do rendimento anterior à passagem à refor-
ma e ou pela comparação com os rendimentos médios das pessoas com idades inferiores à da reforma.

5 - Está agora projetada para descer aos 49,4%, em 2060, contra os 56,9% verificados em 2010, segundo 
CE-CEC, Ageing report, 2012.
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Neste contexto, coloca-se um problema da maior importância, a saber: até 
onde devem os “direitos adquiridos” em matéria de pensões ser garantidos 
e qual a margem de revisão de tais direitos que é compatível com a nossa 
ordem político-constitucional? 

A defesa estrita dos direitos adquiridos do pensionista é muitas vezes in-
terpretada como defesa do valor estatutário da pensão no momento da sua 
atribuição, como se de um ativo físico ou financeiro em regime de propriedade 
individual se tratasse. Todavia, este argumento ignora as “correções” que tal 
valor pode sofrer ao longo do tempo, seja por efeito da inflação, seja pela 
indexação a certas variáveis, seja pela atribuição de complementos sociais, 
etc. Nessa medida, o valor inicial da pensão dificilmente pode ser tomado 
como um referencial da garantia dos direitos “adquiridos”. 

A jurisprudência do Tribunal Constitucional (TC) a este respeito6, embora 
admita a existência de uma “dimensão proprietária no direito dos pensionis-
tas”, manifesta uma cautela “no que respeita à tutela, sustentada no direito à 
segurança social, de posições jurídicas concretas dos pensionistas. Ou seja, (…) 
os requisitos exigidos para se adquirir o direito à pensão, bem como as regras 
de cálculo ou a quantia efetiva a receber, ainda que cobertos pelo princípio 
da proteção da confiança, poderão ceder (…) perante o interesse público 
justificativo da revisibilidade das leis”. Relativamente à supressão de parte 
do subsídio de Natal em 2013, o TC afirmou mesmo que “a sua proteção no 
específico âmbito de tutela do artigo 62.º (direito de propriedade privada) é 
duvidosa, tendo em conta que existe uma norma dedicada ao direito à segu-
rança social, aí se incluindo o direito à pensão” – artigo 63.º (…). 

O argumento económico por detrás da argumentação do TC baseia-se em 
que não existe, no nosso sistema de segurança social, uma relação direta entre 
a pensão auferida pelo beneficiário e o montante das quotizações realizadas 
durante a sua vida ativa, porque o sistema previdencial não assenta num “siste-
ma de capitalização individual”, mas num “sistema de repartição”. As pensões 

6 - Veja-se o Acórdão nº 187/13 (in Tribunal Constitucional, Acórdãos, 86º volume, 2013, p. 155 e 
ss.), de onde são retirados os excertos comentados no presente texto.



Nota Introdutória

13

dos atuais pensionistas são financiadas pelas quotizações dos trabalhadores 
no ativo e pelas contribuições das respetivas entidades empregadoras “de 
tal modo que não pode considerar-se que as pensões de reforma atualmente 
em pagamento correspondam ao retorno das próprias contribuições que o 
beneficiário tenha efetuado no passado (…).” 

Este raciocínio leva o TC a concluir que os pensionistas serão titulares de 
uma posição jurídica “especialmente tutelada, no que respeita, em particular, 
ao princípio da proteção da confiança (…). Chegado o momento em que ces-
sou a vida ativa e se tornou exigível o direito às prestações, o pensionista já 
não dispõe de mecanismos de autotutela e de adaptação da sua própria conduta 
às novas circunstâncias, o que gera uma situação de confiança reforçada na 
estabilidade da ordem jurídica e na manutenção das regras que, a seu tempo, 
serviram para definir o conteúdo do direito à pensão”.

Havendo a clara perceção por parte do pensionista de que a sua pensão 
se formou num sistema “de benefício definido”, em que se garante a cada 
pensionista uma taxa fixa de substituição dos rendimentos de referência do 
período ativo, tal perceção irá projetar-se, segundo o TC, na tutela do “in-
vestimento na confiança” por parte do titular do direito, e que decorre “da 
circunstância de, contando com o caráter definido do benefício, poder não 
ter sentido, justificadamente, a necessidade de se precaver por outras formas 
quanto a uma possível perda de rendimentos”.

O argumento constitucional para a redução dos montantes atribuídas a 
título de pensão de reforma só pode residir, segundo o TC, “na relevância 
do interesse público (…), questão que remete para um controlo de ‘propor-
cionalidade em sentido estrito’, e para uma ponderação entre a frustração da 
confiança, com a extensão de que esta se revestiu, e a intensidade das razões 
de interesse público que justificaram a alteração legislativa”.

Apesar destes limites constitucionais à redução dos montantes de pensões 
auferidos pelos pensionistas atuais, os desenvolvimentos nas políticas públicas 
entre 2006 e a atualidade alteraram a dimensão atual e futura das prestações 
conferidas pelo sistema previdencial aos beneficiários aposentados de tal modo 
que da quase duplicação dos encargos até meados do século XXI, projetada 
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em 2006, pôde passar-se para um insignificante agravamento de apenas 0,2 
pontos percentuais do nível de despesas com pensões – dos 12,5% do PIB 
registados em 2010 para os 12,7% até 2060, segundo o já citado relatório 
europeu sobre o envelhecimento, de 2012. 

Entretanto, a presente conjuntura aumentou a intensidade dos riscos, 
pondo mais em evidência as insuficiências das respostas sociais dadas quer 
pelo Estado Social quer pelas famílias e as comunidades locais. Os cuidados 
de longa duração, por exemplo, permanecem diminutos – apenas 0,3% do 
PIB, em 2010, constituíram despesa pública neste tipo de cuidados, uma das 
mais baixas percentagens da União7.

Ao mesmo tempo, a qualidade do emprego diminuiu e Portugal passou 
a integrar, depois de 2008, o grupo de países onde a destruição de empregos 
atinge sobretudo os de mais alta qualificação e ganhos médios. Deste modo, 
polarizam-se crescentemente os empregos criados – menos empregos de 
elevada qualificação e mais de baixa qualificação, o que vai ao arrepio da 
tendência verificada desde 1996, quando a destruição de empregos resultava 
no essencial do upgrading do emprego8. Consequência da rigidez do nosso 
mercado de trabalho? Em parte assim é, mas traduzindo sobretudo o fracas-
so da aposta incipiente do Investimento Social na alta qualificação dos mais 
jovens, os quais, sendo os primeiros a sofrer o desemprego acrescido pela 
atual conjuntura, tendem a rumar em número crescente para o centro da 
Europa e os países emergentes.

A reforma do Estado Social em Portugal está, assim, numa encruzilhada 
entre a aposta europeia no Investimento Social e o princípio de confiança 
que tutela os direitos adquiridos dos Portugueses em prestações de segurança 
social.

7 - European Economy, “Long Term Care: need, use and expenditure in the EU-27”, Economic 
Papers, 469, 2012

8 - Comissão Europeia, “Employment and Social Developments in Europe 2011”, Bruxelas, 2012
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II – DA ESTRUTURA DO LIVRO

O livro que agora se apresenta intenta justamente dar conta destes proble-
mas e desafios associados à reforma do Estado Social. Na Parte I, intitulada 
“A Reforma do Estado Social: aspetos gerais” procura-se chamar a atenção 
para as grandes questões e opções de fundo com que hoje Portugal se defron-
ta e a ponderação difícil que é chamado a fazer entre a (in)suficiência e (in)
adequação das suas políticas sociais e a (in)suficiência dos meios financeiros 
existentes para garantir tais políticas. A crise atual em que vivemos, ao mes-
mo tempo que parece exigir mais daquelas políticas sociais – enquanto rede 
de segurança posta ao serviço das pessoas, mormente das mais carenciadas 
–, é geradora de forçados constrangimentos e limitações que põem em causa 
a exequibilidade daquelas mesmas políticas. O primeiro artigo, de Marvão 
Pereira e Pedro Rodrigues, introduz justamente este desafio e esta dificulda-
de. Trata, na verdade, da questão do financiamento e da comportabilidade 
financeira do Estado Social português contemporâneo. Os Autores partem 
da encruzilhada em que o Estado Português se encontra atualmente, vivendo 
sob a condicionalidade decorrente da assistência financeira: por um lado, a 
redução do peso da dívida pública em face do PIB; por outro lado, a redução 
do Estado seja em termos de rácio de receita pública em face do PIB, seja em 
termos da despesa pública. Os Autores procuram essencialmente verificar 
em que medida o sistema fiscal português tem ainda condições, se se quiser, 
‘espaço’ suficiente para acomodar o peso das políticas sociais existentes. 
Começam por identificar as características que um sistema fiscal ideal deve 
ter, e de seguida procedem a uma análise detalhada da evolução do sistema 
fiscal nas últimas décadas, para chegarem à realidade atual e àquelas que são 
as principais decorrências ou imposições, no domínio dos impostos, resul-
tantes do Memorando de Entendimento celebrado entre Portugal e a Troika. 
Definem depois, em jeito de conclusão, um conjunto de prescrições quanto 
ao futuro desenho do sistema fiscal português, que seja capaz de levar, nas 
palavras dos Autores, a “uma recomposição fiscal com determinadas carac-
terísticas – como, por exemplo, o desagravamento da tributação sobre o 
rendimento, a redução da despesa fiscal, o alargamento das bases, e a redução 
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das taxas marginais”, ajudando “não só a relançar a economia, como também 
a promover um crescimento sustentado e ainda a tornar tanto política como 
economicamente sustentável o incontornável processo de consolidação das 
contas públicas” (p. 32). O segundo artigo, de Carlos Farinha Rodrigues, inti-
tulado “Portugal 1989/2009: Uma Década de Redução da Pobreza”, procura 
traçar a evolução dos níveis de pobreza em Portugal. Começando por verifi-
car que, no período referido e perante qualquer dos indicadores de pobreza 
usualmente adotados, a incidência da mesma diminuiu entre nós. No entanto 
e designadamente por comparação com a generalidade dos países europeus, 
o caminho de convergência ainda não está concluído. O mesmo dizer é que 
a pobreza subsiste de forma intensa em Portugal, para o que contribuem um 
conjunto de fatores, a que o Autor se refere: setores de atividade económica, 
diferenciação regional, faixa etária, estatuto socioprofissional e estrutura 
familiar. Para depois concluir que são ainda os idosos reformados os mais 
vulneráveis à pobreza, pese embora se tenha verificado, naquele período, 
uma importante redução da incidência da pobreza neste estrato social. Este 
aspeto é crucial. Especialmente quando, num quadro de crise (subsequente 
ao período abrangido pelo estudo em apreço), tudo aponta para a retrocesso 
no caminho percorrido nos anos anteriores. O estudo constitui, por isso, um 
alerta e uma chamada de atenção para a indiferença a que, apesar dos riscos 
notados, o tema da pobreza tem sido votado nos últimos tempos. E isso 
mesmo é, desde logo, assinalado pelo Autor: “Estranhamente, (…) as questões 
da pobreza desapareceram praticamente do discurso público dos principais 
decisores políticos. As metas para a inclusão social e a redução da pobreza 
subscritas por Portugal no âmbito da Estratégia Europa 2020 são não só ig-
noradas, mas quotidianamente contraditadas pelas políticas implementadas”. 
O texto seguinte, de João Carlos Loureiro, muito sugestivamente intitulado 
“Estado Social em Portugal: Reforma(s) ou Revolução?”, convoca o leitor 
para uma reflexão sobre o que seja a dimensão e o significado do Estado 
social, não apenas no atual contexto de austeridade (vista, por muitos, como 
‘estado de exceção’), mas num processo que já vem detrás, desde a transição 
de milénio e que pré-anunciava uma mutação desafiante e paradigmática do 
Estado social: de um Estado prestador para um Estado garantidor ou Estado 
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ativador. O Autor salienta, de entre as alterações mais relevantes no Estado 
Social, as que se antecipam na área da segurança social e, particularmente, 
no domínio das pensões. Lançando assim o repto para a Parte II do livro, 
aborda as questões cruciais neste domínio, num contexto de envelhecimen-
to demográfico, sobretudo a alteração da idade de reforma e a redefinição 
(sistémica) do próprio modelo de pensões. A Parte I finaliza com o artigo de 
Jorge Miranda, no qual o Autor nos recorda as relações entre a construção 
do Estado Social e o aprofundamento da vivência democrática nas sociedades 
modernas. Explica-nos, convocando novamente a História, a transição de um 
modelo de governo representativo clássico, assente nas liberdades (clássicas) 
fundamentais, para o modelo de democracia representativa, marcado pelo 
desenvolvimento de outras sucessivas gerações de direitos fundamentais. Ao 
concretizar os direitos sociais como direitos fundamentais, o Estado Social 
torna-se também motor de inclusão económica. Por isso, afirma o Autor, a 
democracia representativa torna-se também numa democracia inclusiva. Aqui 
chegado, o Autor reflete sobre os desafios com que o Estado Social se defronta 
no tempo presente e, designadamente, sobre a questão premente dos ‘direitos 
das gerações futuras’, sobre a sua consagração no texto constitucional, e sobre 
a ponderação destes direitos em face dos direitos das gerações do presente.

A Parte II, intitulada “A reforma da Segurança Social”, integra um conjun-
to de artigos que procuram tratar, de forma exaustiva e ‘sem deixar pontas 
soltas’, as grandes questões que hoje desafiam a Segurança Social portuguesa. 
No seu artigo, Carlos Pereira da Silva considera que a defesa da segurança 
social implica regressar ao essencial, ou seja, defender a componente de seguro 
social, separando-a bem da componente redistributiva – marca indelével dos 
sistemas de proteção social que integram o chamado ‘modelo social euro-
peu’. No que ao caso português diz respeito, um outro aspeto é sinalizado 
e abordado: os problemas da convergência entre o sistema de proteção da 
Caixa Geral de Aposentações (CGA) e o sistema de segurança social tout 
court. Depois de passar em revista o processo de convergência levado a cabo 
nos últimos anos, o Autor aponta alguns caminhos com vista à garantia da 
sustentabilidade financeira desse mesmo processo. Por fim, conclui com um 
conjunto de observações e recomendações sobre as linhas futuras de reforma, 
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aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser evitado. Do que se trata, assim, 
defende, é de garantir a preservação do sistema português e, em termos mais 
latos, a preservação do próprio modelo social europeu. O artigo seguinte, 
de Luísa Andias Gonçalves, remete-nos para uma dimensão jurídica. Não 
sem antes, porém, nele se fazer um enquadramento da situação económica 
e financeira atual que marca o sistema português de segurança social. Peran-
te os dados revelados e partindo das recentes decisões jurisprudenciais (do 
Tribunal Constitucional) sobre os cortes no valor das pensões, resultantes 
dos últimos Orçamentos do Estado, a Autora remete-nos para uma reflexão 
sobre o sentido atual dos ‘direitos adquiridos e em formação’ e sobre as 
mudanças que, a este propósito, considera ser necessário efetuar. O artigo 
seguinte, de Maria Teresa Medeiros Garcia, versa fundamentalmente sobre 
os instrumentos de capitalização (pública) existentes no sistema português de 
segurança social. Primeiro, começa por mencionar as técnicas e princípios de 
(boa) gestão financeira dos instrumentos de capitalização, tendo por base a 
literatura de referência mais recente nesta matéria. Posto isso, a Autora avalia 
o modo como essa gestão tem vindo a ser concretizada no seio do Instituto de 
Gestão dos Fundos de Capitalização da Segurança Social, desde a sua criação, 
em 1999, até ao presente. Finalmente, com base em informação quantificada, 
a Autora analisa os resultados financeiros dessa gestão, particularmente em 
termos de taxa de retorno respetiva, para concluir pela importância que essa 
gestão financeira pode vir a ter, quer a nível de sustentabilidade financeira 
do sistema português, quer no plano da composição do bem-estar. No arti-
go que se segue, da autoria de Miguel Coelho, encontramos uma descrição 
exaustiva e quantificada da evolução da Segurança Social portuguesa nos 
últimos anos: números relativos à evolução da despesa e da receita, de for-
ma desagregada por subsistemas e por prestações sociais. O autor analisa 
em detalhe e também quantitativamente os condicionalismos que afetam as 
contas da segurança social, particularmente a questão demográfica e a restri-
ção económica, apresentando-nos as projeções de longo prazo referentes a 
estas variáveis. Finalmente, propõe-nos um conjunto de vetores de reforma, 
chamando a atenção, entre outros aspetos, para a necessidade de repensar a 
estrutura orgânica e organizativa do sistema de segurança social e reforçar 
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a sua funcionalidade. Este é um aspeto tão importante quando ignorado na 
maior parte dos estudos produzidos nesta matéria em Portugal. O estudo 
seguinte, da autoria de Nazaré da Costa Cabral, constitui uma análise de so-
luções que podem ser graduadas em função da sua intensidade: desde medidas 
de reforma menos intensas, mais próximas do status quo atual, até soluções 
mais afastadas da realidade presente e que consubstanciariam reformas muito 
profundas no desenho do sistema de proteção social português. Partindo 
de algumas premissas que considera fundamentais, a Autora avalia separa-
damente três grandes questões e equaciona, para cada uma delas, hipóteses 
de alteração: em primeiro lugar, a necessidade de ‘separação de águas’ entre 
as prestações imediatas da segurança social e as pensões; em segundo lugar, 
a redefinição das opções em termos de cobrança da receita da segurança 
social, no limite até, as opções de financiamento do sistema; finalmente, a 
reforma das pensões. Quanto a estas – consideradas o problema central da 
segurança social portuguesa –, a Autora propõe-nos uma escala gradativa de 
soluções ou de medidas de reformas, que vão desde reformas paramétricas 
simples até reformas sistémicas (de segunda geração), passando por reformas 
paramétricas mais contundentes. Segue-se o artigo de Noémia Goulart, inti-
tulado “O Financiamento da Segurança Social”. Descreve detalhadamente a 
natureza e a dimensão financeira das diferentes fontes de financiamento da 
segurança social e, bem assim, a evolução verificada nos últimos anos, nesta 
matéria. Uma especial atenção é dada à estrutura do financiamento do sistema 
previdencial, que constitui, como sabemos, o sistema central e matricial da 
Segurança Social portuguesa. A partir de um conjunto de dados numéricos, a 
Autora reflete sobre a evolução desejada neste domínio e sobre que modelos 
alternativos de financiamento poderão vir a ser equacionados. A presente 
edição é completada com o texto de Teresa Fernandes, que nos propõe, desde 
logo, um excurso histórico da Segurança Social portuguesa, tendo por ponto 
de partida a aprovação da Constituição de 1976 e a concretização, nela, do 
artigo 63.º – ainda hoje em vigor –, nos termos do qual “todos têm direito à 
segurança social” (n.º 1). De seguida, tendo em conta o disposto na atual Lei 
de Bases da Segurança Social (LBSS), a Autora analisa em detalhe a composi-
ção do sistema de proteção social, a sua estrutura e princípios fundamentais. 
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No que diz respeito ao sistema previdencial e partindo da legislação aplicável 
(não apenas a LBSS, mas também o Código Contributivo e demais legislação 
pertinente), a Autora passa em revista os diferentes regimes de segurança so-
cial, especialmente os regimes gerais dos trabalhadores por conta de outrem 
e independentes. Por fim, propõe-nos uma reflexão em torno dos caminhos 
da reforma da segurança social, apontando para a necessidade de redefinição 
do sistema de prestações da segurança social, em linha com o que foi feito em 
relação às contribuições sociais com a aprovação do Código Contributivo, 
ou seja, uma reforma das prestações baseada em critérios de simplificação, 
estabilização e condensação. 

Por tudo o que antecede, os Organizadores estão em crer que esta é uma 
Obra completa e qualificada, envolvendo perspetivas e abordagens diferen-
ciadas, e que surge de forma muito oportuna, atendendo ao atual contexto 
económico, financeiro e político que marca o nosso país. Surge, pois, em boa 
hora, vindo ao encontro do grande interesse científico e mediático que o tema 
da Reforma do Estado Social suscita hoje em Portugal. Por fim, constitui 
também um marco académico, já que é a primeira obra organizada conjun-
tamente por dois professores das recém-unificadas Universidade Técnica de 
Lisboa e Universidade de Lisboa.
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O PAPEL DA REFORMA FISCAL  
NUMA ESTRATÉGIA DE 

CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTAL 
SUSTENTÁVEL EM PORTUGAL

Alfredo M. Pereira9

Pedro G. Rodrigues10

1. INTRODUÇÃO

A política orçamental em Portugal encontra-se hoje numa encruzilhada. 
Há um triângulo com duas restrições e um objetivo que, aparentemente, é 
impossível de compatibilizar. De um lado, surge como restrição externa a 
urgência de inverter tão rapidamente quanto possível a tendência de aumento 
do rácio da dívida pública no PIB (International Monetary Fund, 2013a; Eu-
ropean Commission, 2013a). De outro lado, é objetivo do Governo reduzir o 
peso do Estado na economia, medido pelo rácio da receita fiscal e contributiva 
no PIB (Governo de Portugal, 2013). Finalmente, como condição necessária 
para reunir consenso político, a oposição impõe como restrição interna a 
impossibilidade de uma nova redução da despesa pública, medida em termos 
reais (ver, por exemplo, Partido Socialista, 2013). 

9 - Department of Economics, The College of William and Mary, USA.

10 - CAPP e Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa.
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Neste enquadramento tenso, surge como uma possível solução para que-
brar o impasse a ideia de ‘reformar o Estado’. Antes de explicarmos em que 
consiste esta ideia e o papel que a reforma do sistema fiscal deve ter neste 
processo, vale a pena clarificar os termos do debate. Nesse sentido, há dois 
factos que importa ter em conta em toda a discussão. 

Em primeiro lugar, a consolidação orçamental vai ocupar-nos e preocupar-
-nos durante várias décadas. Por um lado, à medida que nos aproximamos 
de 2050, o envelhecimento da população portuguesa colocará uma pressão 
crescente sobre as finanças públicas, em virtude dos aumentos da despesa com 
pensões, saúde e cuidados a idosos que antecipamos (International Monetary 
Fund, 2010). Por outro lado, dada a inércia do rácio da dívida pública no 
PIB, na melhor das hipóteses, Portugal precisará de várias legislaturas para 
chegar ao valor dos 60% com que está comprometido. Mesmo o objetivo 
muito menos ambicioso de estabilizarmos este rácio ao seu nível atual requer 
contenção orçamental (International Monetary Fund, 2013b). Também, não 
é muito realista esperar que a União Europeia permita a Portugal manter 
um nível de endividamento considerado excessivo, dada a vulnerabilidade a 
um aumento da taxa de juro e a necessidade que haveria, ano após ano, de 
canalizar uma parte significativa do orçamento público para servir a dívida 
(European Commission, 2013a; Organisation for Economic Cooperation 
and Development, 2013). 

O outro facto que vale a pena ter em conta neste debate é que, indepen-
dentemente do que venha a ser a reconfiguração das funções do Estado, toda 
a despesa pública terá de ser paga, mais cedo ou mais tarde, com a receita fiscal 
e contributiva, i.e., com ‘impostos’. Como membro da área do euro, Portugal 
deixou de poder financiar-se emitindo mais moeda, o que se reflete numa taxa 
de inflação historicamente baixa. Também, dadas as restrições institucionais ao 
nível da UE e a escassez de crédito que deve, preferencialmente, ser orientado 
para o setor privado, o financiamento de despesa pública por dívida também 
é cada vez mais difícil. Finalmente, para além da alienação de património do 
Estado ter os seus limites, para efeitos de sustentabilidade de médio e longo 
prazo das finanças públicas, é indiferente reduzir um ativo ou aumentar em 
valor correspondente a dívida.
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Para percebermos que papel a política fiscal pode ter para compatibilizar 
o triângulo aparentemente impossível – no qual se pretende reduzir o peso 
do Estado na economia e diminuir o rácio de dívida pública no PIB, mas sem 
um novo corte da despesa pública em termos reais – primeiro precisamos 
de perceber o que se entende por e em que consiste a ‘reforma do Estado’.

A ‘reforma do Estado’ é um processo sistemático que visa melhorar a 
qualidade da sua interação com a Sociedade, garantindo que, no seu papel 
de influência na afetação de recursos sempre escassos, o Estado é um agente 
catalisador do desenvolvimento económico e social de um país (Organisation 
for Economic Cooperation and Development, 2013). Sempre que ouvimos 
falar da reforma do Estado, o assunto que é abordado pode ser classificado 
como fazendo parte de um dos seguintes temas:

A) O repensar das funções do Estado;

B) A reforma das instituições orçamentais; e ainda

C) A reforma da Administração Pública.

Onde e como é que o Estado deve intervir? Qual o nível da despesa pública 
em percentagem do PIB que podemos pagar? Faz sentido o Estado assumir 
uma função estratégica na promoção da economia? Estas são algumas das 
questões em torno do debate sobre como reconfigurar o Estado (International 
Monetary Fund, 2013b).

Um outro tema envolve as regras institucionais a que o Estado se deve 
vincular para melhorar o seu desempenho (ver, por exemplo, Alesina & 
Perotti 1999; Banco de Portugal, Conselho das Finanças Públicas, & Fun-
dação Calouste Gulbenkian 2013). Esta rubrica inclui não apenas as análises 
sistemáticas e o controlo interno e externo de todas as atividades do Esta-
do – com particular ênfase na transparência e na prestação de contas – mas 
também que características devem ter as regras orçamentais a adotar e, ao 
nível do desenho e execução orçamental, que procedimentos promovem a 
resiliência a choques e a orientação para o desempenho?

No âmbito da reforma da Administração Pública, questionamo-nos sobre 
como melhorar a qualidade do serviço público num quadro de recursos li-
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mitados que exige muito rigor. Nesta discussão surgem questões do domínio 
da gestão pública relacionadas com o uso de indicadores de desempenho e 
o apetrechamento e motivação dos recursos humanos (ver, por exemplo, 
Curristine, 2005; Organisation for Economic Cooperation and Develop-
ment, 2013). 

Por mais importantes que sejam todas estas questões, com exceção do ní-
vel de despesa que podemos pagar, elas apenas contribuem para melhorar o 
contexto no qual a política orçamental em Portugal se move. Sem as querer 
menosprezar, em nosso entender, o debate sobre estes temas deve ser subor-
dinado a uma outra questão, simplesmente porque é mais urgente e poderá 
produzir efeitos positivos muito mais cedo. Para que a ‘reforma do Estado’ 
possa compatibilizar o triângulo aparentemente impossível, a pergunta ful-
cral a que tem de responder é: como é que tornamos política e economicamente 
sustentável a consolidação orçamental em Portugal?

A expressão anglo-saxónica mais usada para a ‘reforma do Estado’ é 
“public expenditure reform”. Talvez por isso, organizações internacionais 
como o FMI, mais do que a OCDE, cada vez que a referem, aludem a uma 
redução estrutural da despesa pública como um meio para consolidar de 
forma permanente as contas públicas em Portugal (International Monetary 
Fund, 2013b). Contudo, esta interpretação do termo ‘reforma do Estado’ 
é demasiado estreita e redutora e, como tal, agrava desnecessariamente as 
tensões políticas. 

O objetivo deste artigo é mostrar que a política fiscal não pode ser negli-
genciada no debate sobre a ‘reforma do Estado’ em Portugal, uma vez que esta 
tem um papel determinante numa estratégia de consolidação orçamental 
sustentável (European Commission, 2010, 2012; International Monetary 
Fund, 2010).

Uma reforma fiscal profunda permite a Portugal alcançar simultane-
amente vários objetivos, como acelerar o crescimento da sua economia, 
respeitar os compromissos que assumiu internacionalmente no domínio 
ambiental, promover uma redistribuição mais justa do rendimento, e ainda 
reforçar a sustentabilidade financeira do Estado Social. Para além destes ob-
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jetivos, uma reforma fiscal e contributiva de longo alcance permite também 
tornar política e economicamente sustentável o processo de consolidação 
orçamental em Portugal. O triângulo da política orçamental que é neste 
momento o principal ponto de discórdia entre os partidos políticos envolve 
reduzir o rácio da dívida pública no PIB e diminuir o peso do Estado na 
economia, sem um corte adicional na despesa pública em termos reais. Uma 
possível solução que permite avanços em todas as frentes é uma reforma fiscal 
que, em termos reais, tem um efeito positivo sobre o PIB que é maior que o 
aumento do montante de receita fiscal e contributiva. Desta forma, mantendo 
a despesa pública constante em termos reais, obtêm-se saldos orçamentais 
primários positivos, e a dinâmica do PIB permite não só uma sustentada 
redução do rácio da dívida pública no PIB como também uma progressiva 
diminuição do peso do Estado na economia. Com uma reestruturação do 
sistema fiscal pode resultar um aumento do volume de recursos disponí-
veis para financiar o Estado. Mas, para tal, porque não é indiferente para 
o desempenho macroeconómico a forma como a sua despesa pública é 
financiada, é crucial que as receitas fiscais e contributivas sejam obtidas da 
forma mais eficiente possível. 

Este artigo tem a seguinte organização. Na secção 2 recordamos as pro-
priedades ideais de um sistema fiscal. Na secção 3, primeiro descrevemos os 
principais impostos que existem em Portugal, e depois analisamos como o 
sistema evoluiu desde os anos 80 do século passado até à atualidade. A secção 
4 apresenta como as famílias e as empresas avaliam o Fisco. Por fim, antes de 
concluir, a secção 5 sintetiza as principais recomendações que as organizações 
internacionais fazem a respeito da política fiscal em Portugal. 
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2. AS PROPRIEDADES IDEAIS DE UM  
SISTEMA FISCAL

Há uns anos atrás esteve muito em voga a preocupação com a ‘qualidade 
das finanças públicas’, uma expressão que abrangia não apenas a qualidade dos 
serviços públicos – i.e., da despesa – mas também, e principalmente, o que 
ficou conhecido como a ‘qualidade da receita’ (European Commission, 2008). 
A qualidade da receita fiscal e contributiva de um país é avaliada comparando 
as características do seu sistema fiscal com um conjunto de propriedades ideais 
que este deve ter (ver, por exemplo, Stiglitz, 2000; Gruber, 2012; Tresch, 
2008). Estas são propriedades que valem sempre a pena ter presentes em 
qualquer discussão sobre a reforma fiscal em Portugal. Quanto mais longe 
estiver a organização e o funcionamento de um sistema fiscal deste ideal, 
maior será a evasão fiscal, menor será a justiça social, e também pior será o 
desempenho macroeconómico, tanto em termos do nível do PIB como da 
sua taxa de crescimento (ver European Commission, 2012). Desenvolvemos, 
de seguida, as propriedades ideais de um sistema fiscal. 

Ser suficiente. Um país que apresenta saldos orçamentais cronicamente 
negativos que depois se traduzem numa dívida pública excessiva tem um de 
dois problemas. Ou tem um nível de despesa pública que está para além da 
carga fiscal e contributiva que a Sociedade está disposta a suportar. Ou então 
gera uma receita fiscal e contributiva em montante insuficiente para financiar 
a despesa pública que a Sociedade deseja.

Ser eficiente. Um sistema fiscal eficiente é aquele que obtém os recursos 
financeiros dos contribuintes atuais e futuros com o menor dano possível 
para a economia. De cada vez que um agente económico, por causa de um 
imposto, altera o seu comportamento e não faz a transação que mais prefere, 
as suas escolhas são distorcidas, o que causa uma perda de bem-estar a que 
os economistas designam por ‘carga excedente’. Para além do custo imedia-
to que esta alteração do comportamento induz, a prazo pode também ter 
efeitos negativos muito significativos sobre o crescimento económico, por 
exemplo, sempre que se sacrifica quer a poupança quer o investimento em 
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educação e em I&D, o que depois resulta numa menor acumulação de capital 
e de conhecimento. Como aparece nos manuais de finanças públicas (ver, 
por exemplo, Auerbach, 1985), a ‘carga excedente’ associada a um imposto 
aumenta com o quadrado da taxa de imposto, pelo que uma hipotética du-
plicação da taxa resulta na quadruplicação da perda de bem-estar. Por fim, 
vale a pena reconhecer que no caso de certas falhas de mercado – como, por 
exemplo, da poluição – lançar um imposto de natureza pigouviano (ver Pigou, 
1920) pode melhorar a afetação dos recursos numa economia, produzindo 
assim um significativo ganho em termos de eficiência.

Ser equitativo. Não chega um sistema fiscal angariar da forma mais efi-
ciente possível os recursos necessários para financiar toda a despesa pública. 
É imperativo que o faça de uma forma que a Sociedade considera como justa. 
Para tal, é preciso que se respeite tanto a equidade horizontal – que exige 
que dois contribuintes iguais sejam efetivamente tratados como tal – como a 
equidade vertical – que requer que pessoas diferentes sejam tratadas de forma 
diferente, por exemplo discriminando positivamente quem é deficiente (Mus-
grave, 1990). O imposto devido por cada contribuinte deve ser uma função 
da sua capacidade de pagar, pelo que a Sociedade tende a valorizar um sistema 
fiscal que é progressivo, no qual a taxa média de imposto aumenta com o 
rendimento. Vale a pena salientar que um imposto progressivo não requer 
taxas marginais crescentes (Braga de Macedo, Gaspar & Sarmento 1989). 
Para além da equidade entre cidadãos que já estão vivos, importa também 
zelar pela equidade intergeracional, garantindo que as gerações vindouras 
não terão a seu cargo um fardo significativamente maior do que o dos seus 
antecessores (ver, por exemplo, Ramsey 1928; Rawls 1971).

Ser simples, transparente e ter normas que são estáveis no tempo. 
Uma Lei fiscal opaca e com muitas normas que resultam de pequenas ou 
grandes alterações ano após ano é uma situação difícil de gerir, até para o 
fiscalista mais experiente. Para além disso, absorve recursos que poderiam 
ter outros fins, dado que aumenta os custos de administração, de contexto, 
de cumprimento e de aprendizagem sobre como funciona o sistema fiscal 
(Organisation for Economic Cooperation and Development 2010b, 2010c). 
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A complexidade lesa também a equidade por dois motivos. Em primeiro 
lugar, se a aplicação da lei tributária não for uniforme, então pode ser discri-
minatória. Em segundo lugar, são tipicamente os contribuintes que reúnem 
mais recursos que contratam os serviços de profissionais da fiscalidade, com 
vista a aproveitar com o maior proveito próprio a complexidade e as lacunas 
da Lei. Por fim, umas breves palavras sobre as desvantagens de uma política 
fiscal instável no tempo. Ter normas que mudam de ano para ano reduz a 
previsibilidade num ambiente de negócios e, assim, afasta o investimento. 
Para além deste efeito de incerteza acrescida, dado que a ‘carga excedente’ de 
um imposto aumenta com o quadrado da taxa a aplicar, uma política fiscal 
que faz variar a taxa, alternando entre um valor alto e um valor baixo, induz 
maiores distorções do que se o mantivesse ao mesmo nível médio (ver, por 
exemplo, Auerbach, 1985). 

Estas são as quatro propriedades ideais com que um sistema fiscal se deve 
orientar. Contudo, na realidade, a não ser que haja desperdício de recursos 
(International Monetary Fund, 2013b), há um trade-off entre elas, na medida 
em que a aproximação a um ideal muitas vezes obriga a que fique compro-
metida outra propriedade. É o caso do nexo entre a equidade e a eficiência 
económica em que, por exemplo, uma política mais redistributiva muitas 
vezes tem de ser financiada por um aumento de impostos, o que desincentiva 
comportamentos que criam riqueza. Nestas circunstâncias, o melhor que 
o decisor de política pode fazer é procurar balancear os quatro objetivos 
para encontrar um bom ponto, uma escolha no contexto de um segundo ou 
terceiro ótimo.

3. O SISTEMA FISCAL EM PORTUGAL E A SUA 
EVOLUÇÃO AO LONGO DO TEMPO

Nesta secção apresentamos os principais impostos que existem em Por-
tugal e de seguida descrevemos as principais reformas fiscais desde os anos 
80 do século passado até à atualidade. Esta breve resenha é essencial para 
entendermos algumas das muitas idiossincrasias do sistema fiscal português. 
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3.1. OS PRINCIPAIS IMPOSTOS QUE EXISTEM EM 
PORTUGAL

A descrição que se segue tem como referências os códigos de cada imposto 
(Autoridade Tributária e Aduaneira, 2012a—f; Segurança Social, 2008), com-
plementados pela informação do Eurostat (2013). Para mais detalhe, sugere-se 
a consulta de Ministério das Finanças (2009b) e de Deloitte (2013a). Usamos 
a expressão ‘impostos’ de forma a incluir as contribuições para os regimes 
públicos de segurança social.

Apesar de a taxonomia mais comum distinguir ‘impostos diretos’ – que 
tributam manifestações diretas de riqueza – de ‘impostos indiretos’ – que 
tributam o consumo de um bem ou serviço –, adota-se uma classificação 
mais útil para efeitos da análise económica, que considera impostos sobre 
o rendimento, sobre a despesa e sobre o património. Os impostos sobre o 
rendimento incluem o IRC, o IRS e as contribuições sociais. O IVA e os 
impostos específicos são impostos sobre a despesa. Por fim, em Portugal 
os impostos sobre o património abarcam o IUC, o IMT e o IMI. Não há 
impostos sobre a riqueza. Há ainda o imposto de selo, que não se enquadra 
em nenhum dos três grupos, e incide sobre contratos e outras situações 
jurídicas semelhantes. 

O IRC é um imposto sobre o acréscimo patrimonial líquido das socieda-
des com fins lucrativos. A base fiscal consiste dos resultados líquidos obti-
dos num ano, acrescidos de certas alterações patrimoniais, e deduzidos dos 
prejuízos de anos anteriores permitidos por Lei e de eventuais incentivos 
fiscais. Os custos dedutíveis à base fiscal incluem as amortizações fiscais e os 
custos totais com o fator trabalho, as despesas de representação, as despesas 
de investigação e desenvolvimento e as provisões para dívidas incobráveis. 
Há uma taxa geral de 25%, a que acresce uma derrama municipal até 1,5% e 
sobretaxas que variam entre os 3% e os 5%. 

O IRS é um imposto progressivo sobre o rendimento da família. Logo, a 
taxa efetiva de imposto, calculada como o rácio entre a coleta e o rendimento 
bruto, aumenta com o rendimento bruto. A base fiscal consiste na soma dos 
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rendimentos ilíquidos de seis categorias, depois de efetuadas as corresponden-
tes deduções e abatimentos, contingentes ao comportamento e às caracterís-
ticas do agregado familiar. As categorias incluem rendimentos do trabalho, 
rendimentos de capitais, rendimentos prediais, mais-valias e pensões. Apesar 
de ser um imposto sobre a totalidade do rendimento, independentemente 
da sua origem, o rendimento de capital – que inclui dividendos e mais-valias 
obtidas pela transação de ações e obrigações – é pago, líquido de uma taxa 
constante, atualmente nos 28%. O englobamento é facultativo. Há seis es-
calões de rendimento, sendo que as taxas marginais (algumas das quais são 
acrescidas de uma Taxa Adicional de Solidariedade) vão dos 14,5% aos 53%. 

As contribuições sociais financiam o sistema de segurança social, que 
funciona numa base de repartição e cuja solidariedade intergeracional e even-
tuais saldos negativos são cobertos efetivamente por uma transferência do 
Orçamento do Estado que é financiada por impostos. A base de incidência 
contributiva é a remuneração ilíquida devida. Desde 2007, com as alterações 
introduzidas pelo Código Contributivo, esta base foi alargada de forma a 
incluir diuturnidades, comissões, prémios, subsídios de refeição, despesas de 
representação, gratificações, ajudas de custo, despesas de transporte e um valor 
pelo uso da viatura da empresa. Os empregadores pagam 23,75% por conta 
de trabalhadores efetivos e 26,1% pelos contratados. Os trabalhadores por 
conta de outrem pagam 11% e os independentes pagam 29,6%. Não existe 
qualquer plafonamento das contribuições.  

O IVA, uma das principais fontes de receita, é um imposto que recai 
sobre a compra, em território nacional, de bens e serviços finais, sejam estes 
importados ou produzidos em Portugal. Estão, portanto, isentas de IVA as 
exportações que apenas são tributadas no país de destino. Como ‘imposto 
de valor acrescentado’, apenas é tributado o que é acrescentado aos fatores 
de produção adquiridos no contexto de uma atividade empresarial. Através 
de um sistema de cadeia, os comerciantes cobram o IVA sobre o valor do 
bem ou serviço vendido, e deduzem o IVA que já pagaram. Apesar de serem 
os comerciantes os responsáveis pela entrega da receita à Administração 
Fiscal, são os consumidores finais que tendem mais a suportar a incidência 
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(económica) do IVA, dado que não revendem nem incorporam num novo 
bem ou serviço o que adquiriram. Neste momento, em Portugal continental 
a taxa normal de IVA é de 23% e há taxas reduzidas de 13% e 6%. No arqui-
pélago da Madeira as taxas são 1 pp mais baixas e nos Açores a estrutura de 
taxas é a seguinte: 16%, 9% e 4%. Para além do IVA, há impostos indiretos 
específicos sobre o consumo de certos bens, como é o caso da eletricidade 
pelos consumidores finais, do álcool e das bebidas alcoólicas, da aquisição de 
veículos automóveis novos, de produtos petrolíferos e ainda do tabaco. Para 
mais detalhes sobre os impostos específicos, veja Pereira e Rodrigues (2001).

No âmbito dos impostos sobre o património, há o IUC, o IMT e o IMI, 
que são todas receitas municipais. O Imposto Único de Circulação (IUC) é 
pago anualmente e incide sobre os veículos matriculados ou registados em 
Portugal. O Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis 
(IMT) é pago de uma só vez e incide sobre a transmissão, a título oneroso, 
do direito de propriedade sobre bens imóveis situados em território nacional. 
A taxa efetiva de imposto varia entre os 0% e os 6%, e é diferenciada em 
função do destino do imóvel, sendo que uma habitação própria paga menos. 
O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) é pago anualmente e incide sobre 
o valor patrimonial dos prédios rústicos e urbanos. As taxas variam entre 
os 0,3% e os 0,8%. 

Por fim, o Imposto de Selo incide sobre todos os contratos, incluindo a 
aquisição onerosa ou por doação do direito de propriedade, os arrendamen-
tos, os cheques e as garantias.

3.2. A EVOLUÇÃO DO SISTEMA FISCAL PORTUGUÊS 
DOS ANOS 80 ATÉ À CRISE FINANCEIRA 
INTERNACIONAL

Com o objetivo de passar em revista a política fiscal em Portugal nos últi-
mos trinta anos, analisam-se as principais reformas encetadas neste período. 
A sistematização que aqui fazemos da evolução da política fiscal em Portugal 
até à eclosão da crise financeira internacional em 2008 é baseada em Cruz 
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