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ORÇAMENTO 2013

Cortes a desempregados e 
doentes rendem 180 milhões

N
e m  o s  g r u p o s  m a i s 

fragilizados da sociedade 

vão escapar ao “enorme 

aumento de impostos” 

no próximo ano. A versão 

preliminar da proposta 

de Orçamento do Estado (OE) de 

2013 inclui uma nova contribuição 

sobre os subsídios de desemprego e 

os subsídios de doença, que poderá 

render, pelo menos, 180 milhões 

de euros aos cofres do Estado. E os 

trabalhadores a recibos verdes vão 

ser duplamente castigados no IRS.   

Em 2013, o agravamento da carga 

fi scal vai tocar a todos. As empre-

sas vão pagar mais IRC, as fundações 

perdem isenção deste imposto e do 

IMI, aumenta a tributação nas mais-

valias, no tabaco e nos automóveis 

e sobem os custos para quem tem 

casa. Além disso, todos os trabalha-

dores vão pagar mais IRS. Mas, desta 

vez, nem as camadas mais frágeis da 

sociedade fi cam ilesas.

De acordo com a versão prelimi-

nar do Orçamento do Estado, a que 

o PÚBLICO teve acesso, os subsídios 

de desemprego e de doença vão ser 

sujeitos a uma contribuição no pró-

ximo ano, de 6% e de 5%, respectiva-

mente. O Governo garante que fi cam 

salvaguardados os valores mínimos 

destas prestações: ou seja, 419,22 eu-

ros no caso do subsídio de desem-

prego e 125,77 euros no subsídio de 

doença, excepto quando a remune-

ração que serviu de base para calcu-

lar a prestação seja inferior.

Quase meio milhão de pessoas po-

derão ser afectadas. Para o Estado, o 

encaixe rondará, pelo menos, os 180 

milhões de euros, uma estimativa 

que foi feita com base no valor dos 

subsídios pagos pela Segurança So-

cial até Agosto passado e extrapolan-

do-o para a despesa anual de 2012. 

Ou seja, não contando nem com 

um agravamento do desemprego 

em 2013 que o Governo já assumiu, 

nem com os desempregados que 

possam vir a perder o subsídio de de-

semprego, já que o desemprego de 

longa duração está a subir, fruto da 

difi culdade em encontrar empregos.  

Nos primeiros oito meses de 2012, 

a Segurança Social pagou 1692 mi-

lhões de euros em subsídios de 

desemprego, mais 23% do que no 

mesmo período de 2011. Os números 

mais recentes da Segurança Social, 

relativos a Julho passado, apontam 

para 361 mil benefi ciários, mais 26% 

do que em igual período homólogo 

de 2011. Quanto ao subsídio de doen-

ça, houve cerca de 91 mil benefi ciá-

rios até Julho de 2012, menos 4% do 

que em igual período de 2011. Mas 

pagou-se 290 milhões de euros, con-

tra 397 milhões em Julho de 2011. 

Caso se mantivesse o peso do custo 

dos primeiros oito meses no total do 

OE de 2012, o apoio aos desemprega-

dos custaria menos 150 milhões de 

euros. Mas caso se introduza algum 

agravamento no desemprego (10%, 

por exemplo) e algum corte nos 

apoios à doença (4%), a “poupança” 

conseguida — mesmo assim — poderá 

chegar aos 190 milhões de euros. 

A questão que se levanta é para 

que quererá o Governo uma “pou-

pança” nos gastos com o desempre-

go e com a doença, sabendo-se que a 

situação social dos desempregados 

se tornará cada vez pior, com as me-

xidas previsíveis. O Governo ainda 

não disse que medidas irá tomar no 

primeiro trimestre de 2014 para ir ao 

encontro do memorando da troika 

— no sentido de tornar os apoios ao 

desemprego menos desincentivado-

res de aceitação de empregos. 

Recorde-se que o PÚBLICO tem 

feito pelo Governo em Julho de 2011 

apontava para diversas soluções al-

ternativas à descida generalizada da 

TSU. O apoio à criação de emprego, 

tal como estava desenhado, custaria 

cerca de 480 milhões de euros; uma 

medida de apoio de incidência sec-

torial poderia custar entre 80 e 360 

milhões de euros, mas poderia ser 

recusada pelas instâncias comunitá-

rias; a redução da TSU para salários 

mais baixos poderia custar entre 282 

e 325 milhões. Será que o Governo 

irá fazer os desempregados pagar os 

apoios à produtividade? A proposta 

preliminar do OE não dá ainda res-

posta a esta questão.

Aos desempregados e aos benefi -

ciários do subsídio de doença vem 

ainda juntar-se outro grupo dupla-

mente atingido: os recibos verdes. 

Os trabalhadores independentes do 

regime simplifi cado vão pagar mais 

IRS, por duas vias. Além de toda a 

subida das taxas do imposto (quer 

por via da redução de escalões, 

quer da sobretaxa de 4%, quer da 

redução das deduções à colecta que 

afectam todos os contribuintes), os 

recibos verdes passarão a ter uma 

fatia maior do rendimento sujeito a 

IRS. O coefi ciente de presunção dos 

rendimentos sobe de 70% para 80%, 

o que signifi ca que, se até aqui, o Fis-

co considerava 30% do rendimento 

anual como despesa, agora só con-

sidera 20%. Ou seja, 80% do que os 

recibos verdes ganham passam a ser 

tributados no IRS.

Para a economista Manuela Ar-

canjo, estas medidas do OE 2013 

revelam que “não há a menor preo-

cupação social por parte deste Go-

verno”. “Do ponto de vista social, é 

um orçamento demolidor”, que vai 

degradar mais as condições de vida 

de milhões de portugueses e criar 

“novos pobres”, conclui. com Ra-
quel Martins

Nem os grupos mais fragilizados vão escapar ao “enorme aumento de impostos”. 
Trabalhadores de baixa, desempregados e recibos verdes pagam factura elevada

Ana Rita Faria 
e João Ramos de Almeida 

informação — não desmentida pelos 

diversos ministérios contactados — 

que o Governo se prepara para fazer 

tábua rasa do acordo social conse-

guido em Janeiro passado e acabar, 

para quem está ainda empregado, 

com os direitos adquiridos quanto 

à duração do subsídio de desem-

prego. Isto depois de o Governo ter 

já reduzido signifi cativamente este 

ano o valor máximo do subsídio de 

desemprego e fi xado um corte pro-

gressivo na sua duração. Do mesmo 

modo, o subsídio de doença também 

já tinha sofrido alterações: desde Ju-

lho, a percentagem paga desceu de 

65% para 55% do salário no primei-

ro mês.

Para o sociólogo Manuel Villaver-

de Cabral, a intenção por detrás dos 

cortes nestas prestações sociais é cla-

ra: desincentivar casos de subsídio-

dependência. “Há situações menos 

aceitáveis e é isso que o Governo está 

a tentar apanhar”, disse ao PÚBLI-

CO, salvaguardando, contudo, que 

as camadas mais pobres da socieda-

de têm sido poupadas.

As novas mexidas nas prestações 

sociais surgem numa altura em que 

o Governo tem ainda entre mãos o 

polémico dossier de aprovar uma 

redução da Taxa Social Única (TSU) 

das empresas, como forma de es-

timular a produtividade. O estudo 

80%
Trabalhadores a recibos 
verdes passarão a ter 80% do 
rendimento sujeito a tributação 
no IRS, em vez dos actuais 70%
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MANUEL ROBERTO

Cortes nos 
subsídios vão 
agravar condições 
de vida dos 
desempregados

Carros pagam mais imposto
A partir do próximo ano, 
quem tiver um carro de alta 
cilindrada vai pagar mais 
10% de Imposto Único de 
Circulação (IUC). Segundo 
a versão preliminar do OE, o 
aumento do imposto vai incidir 
sobre todas as categorias 
de carros, sendo que nos 
automóveis menos potentes e 
poluentes o agravamento será 
bem menor (1,28%).

Taxar mais o tabaco
Fumar vai tornar-se ainda mais 
caro. Depois das sucessivas 
subidas de impostos sobre 
os cigarros nos últimos 
anos terem feito aumentar 
o consumo de outro tipo de 
tabaco, o Governo decidiu 
taxar mais estas “alternativas”: 
nos charutos e cigarrilhas, a 
taxa passa de 15% para 25%; 
no tabaco de enrolar, a taxa 
fixa dá lugar a um imposto de 
0,075 euros por grama e um 
elemento ad valorem de 20%. 
Os cigarros são poupados. 
Recorde-se, contudo, que 
apesar dos aumentos recentes 
do imposto sobre o tabaco, as 
respectivas receitas têm caído. 

Subsídio para empresários
Respondendo a uma 
reivindicação antiga dos 
empresários, o Governo 
quer criar um subsídio de 
desemprego para os gerentes 
de pequenos e médios 
negócios e empresários 
em nome individual. Em 
contrapartida, estes grupos 
passarão também a descontar 
mais para a Segurança Social: 
34,75%, em vez de 29,6%.

Autarquias reduzem dívida  
A administração local vai ter de 
reduzir o seu endividamento 
em pelo menos 10% até ao 
final de 2013, incluindo os 
pagamentos em atraso com 
mais de 90 dias. Para isso, o 
Governo obriga inclusive os 
municípios a utilizar a receita 
do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), que vai aumentar 
na sequência do processo 
de reavaliação dos prédios 
urbanos.

Outras medidas

A
s fundações vão perder as 

isenções que tinham ao 

nível do imposto municipal 

sobre imóveis (IMI) e de 

imposto sobre rendimento 

de pessoas colectivas (IRC), 

num total aproximado de 1,3 milhões 

de euros, de acordo com o relatório 

da comissão de avaliação das 

fundações. Se a proposta preliminar 

do Orçamento do Estado (OE) 

não sofrer alterações, o Governo 

vai cortar cerca de um quarto de 

isenções fi scais e outras regalias de 

que benefi ciaram a totalidade de 

fundações em 2010, que ascenderam 

a 4,7 milhões de euros.

A medida acaba por deixar de 

fora a maior fatia, a da devolução 

de IVA, num total de 2,8 milhões 

de euros, e outras isenções, como 

a do imposto de circulação, das cus-

tas judiciais, consignação de IRS, 

e outros.  

No que se refere ao fi m da isenção 

de IMI, a proposta de OE inclui uma 

alteração ao Estatuto dos Benefícios 

Fiscais, concretamente à alínea e) 

do artigo 44 – segundo a proposta, 

mantêm isenção “as pessoas colec-

tivas de utilidade pública adminis-

trativa e as de mera utilidade públi-

ca, quanto aos prédios ou parte de 

prédios destinados directamente à 

realização dos seus fi ns, com excep-

ção das fundações”.

No que se refere ao Código do 

IRC, é alterada a redacção da alí-

nea c, do artigo 10, que defi ne as 

entidades isentas de IRC. Ou me-

lhor, a alteração resume-se a um 

acrescento, o de passar a excluir 

as fundações.

A alínea passa a ter a seguinte re-

dacção: “As pessoas colectivas de 

mera utilidade pública que prossi-

gam, exclusiva ou predominante-

mente, fi ns científi cos ou culturais, 

de caridade, assistência, benefi cên-

cia, solidariedade social ou defesa 

do meio ambiente, com excepção 

das fundações”. 

Nas duas alterações relativas às 

fundações não é feita qualquer 

discriminação por públicas ou pri-

vadas, sendo que, neste últimas, 

apenas as que mantinham estatuto 

Fundações perdem 1,3 milhões 
com fim de isenção de IMI/IRC 

de utilidade pública tinham bene-

fícios e isenções fi scais. Há perto 

de uma centena de fundações pri-

vadas com utilidade pública, como 

é o caso das fundações que gerem 

várias universidades ou da Funda-

ção Gulbenkian.

Na proposta de OE preliminar, 

o Governo proíbe as autarquias de 

apoiarem fi nanceiramente funda-

ções, sem o consentimento prévio 

do Ministério das Finanças. Esta me-

dida acontece pouco tempo depois 

do Governo ter decidido extinguir 

38 fundações, cessar a totalidade 

dos apoios públicos a 14 e reduzir 

30% dos subsídios concedidos a 52, 

e cancelar o estatuto de utilidade 

pública a cinco. 

A decisão do Governo gerou forte 

controvérsia junto de muitas funda-

ções e em algumas autarquias, que 

ameaçaram fi nanciar elas próprias 

algumas das fundações a que foram 

retirados a totalidade dos apoios. 

Face à posição das autarquias, o 

Governo ameaçou que tomaria me-

didas e elas estão consagradas na 

proposta preliminar do OE.

O Governo defi niu exaustivamen-

te o que podem ser apoios às funda-

ções, onde se inclui qualquer “tipo 

de ajuda, subsídio, patrocínio, doa-

ção (…)”, e refere que “todas as trans-

ferências carecem de parecer prévio 

vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das Finanças. 

E refere expressamente que “quais-

quer transferências do OE para os 

organismos autónomos da adminis-

tração central, para as regiões autó-

nomas e para as autarquias locais são 

reduzidas em dobro” do valor das 

transferências em que se verifi que 

um incumprimento das regras,

As transferências de dinheiro rea-

lizadas sem cumprir as regras agora 

determinadas darão ainda origem a 

“responsabilidade disciplinar, civil 

e fi nanceira”, aponta o documento, 

que pode ainda ser alterado.

Rosa Soares

As câmaras não 
podem financiar 
fundações que 
perderam apoios 
do Estado sem 
aval de Vítor 
Gaspar
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ORÇAMENTO 2013

U
ma proposta preliminar 

para o Orçamento do 

Estado preparada pelo 

Governo avança com 

alterações dos escalões 

e das taxas de IRS que 

afectam de forma mais acentuada os 

contribuintes com um rendimento 

próximo da média nacional do que 

aqueles que têm rendimentos mais 

elevados. A proposta ainda pode vir 

a ser alterada até à data de entrega 

da sua entrega na Assembleia da 

República, marcada para segunda-

feira ao início da tarde.

De acordo com as simulações fei-

tas para o PÚBLICO pela consultora 

PwC, a generalidade dos agregados 

familiares portugueses irão ver a sua 

factura de IRS aumentar substan-

cialmente no próximo ano.

O ministro das Finanças já tinha 

aliás anunciado que se iria registar 

um aumento da taxa média efec-

tiva do IRS em Portugal de 9,8% 

para um valor acima dos 13%. Ou 

seja, que em média, os portugueses 

iriam sofrer um agravamento deste 

imposto na ordem dos 30%. Vítor 

Gaspar disse ainda que as altera-

ções a efectuar nos escalões (com 

redução de oito para cinco) e nas 

taxas, levariam a que o imposto fi -

casse com uma característica mais 

acentuada de progressividade (em 

Lucro
tributável

200.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

7.500.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

* Considerando taxa máxima actualmente aplicável - Taxas aplicáveis: 2012 - IRC (25%); Derrama Municipal (1,5%); Derrama Estadual 1,5M € < LT < 10M € (3%); Superior a 10M € (5%); 
2013 - IRC (25%); Derrama Municipal (1,5%); Derrama Estadual 1,5M € < LT < 7,5M € (3%); Superior a 7,5M € (5%)

IRC

50.000 €

250.000 €

375.000 €

1.875.000 €

2.500.000 €

3.750.000 €

Derrama
Municipal*

3.000 €

15.000 €

22.500 €

112.500 €

150.000 €

225.000 €

Derrama
Estadual

0 €

0 €

0 €

180.000 €

255.000 €

505.000 €

Total

53.000 €

265.000 €

397.500 €

2.167.500 €

2.905.000 €

4.480.000 €

IRC

50.000 €

250.000 €

375.000 €

1.875.000 €

2.500.000 €

3.750.000 €

Derrama
Municipal*

3.000 €

15.000 €

22.500 €

112.500 €

150.000 €

225.000 €

Derrama
Estadual

0 €

0 €

0 €

180.000 €

305.000 €

555.000 €

Total

53.000 €

265.000 €

397.500 €

2.167.500 €

2.955.000 €

4.530.000 €

Variação

0 €

0 €

0 €

0 €

50.000 €

50.000 €

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,7%

1,1%

2012 2013

Simulações de IRC

Fonte: PwC com base na versão preliminar de proposta de Orçamento do Estado 2013

Sérgio Aníbal

Governo pondera aumento do IRS maior na 
classe média que nos rendimentos mais altos
Generalidade dos agregados familiares em Portugal vão sofrer forte agravamento da factura do IRS. 
Numa proposta preliminar preparada pelo Governo, não se vê sinais de aumento de progressividade

que os mais ricos são relativamen-

te mais tributados do que os mais 

pobres).

As simulações feitas pela PwC, 

no entanto, parecem apontar para 

o contrário. Por exemplo, na versão 

preliminar da proposta a que o PÚ-

BLICO teve acesso, os solteiros sem 

dependentes que aufi ram um ren-

dimento bruto anual inferiores a 28 

mil euros registam aumentos do IRS 

a pagar superiores a 30%. Nos rendi-

mentos acima desse mesmo valor, a 

subida já é inferior a 30%.

O mesmo acontece para os casais, 

sendo que no caso dos que têm fi -

lhos, nos rendimentos conjuntos 

inferiores a 24 mil euros não se ve-

rifi ca um agravamento, já que as de-

duções permitem que se continue a 

evitar a tributação. Ainda assim, a 

partir daí, é notório que o aumento 

do imposto a pagar é mais forte nos 

rendimentos mais baixos do que nos 

mais altos.

Nos pensionistas, a tendência é 

a mesma. O aumento do imposto 

ainda é mais acentuado, uma vez 

que o rendimento bruto anual des-

tes contribuintes deverá também 

subir devido à reposição anuncia-

da pelo Governo do 14.º mês e de 

10% do 13.º.

As subidas do IRS devem-se a um 

conjunto de alterações. A mais sig-

nifi cativa é a imposição de uma so-

bretaxa de 4%, à semelhança do que 

tinha acontecido em 2011. Depois há 

a alteração de escalões com subidas 

de taxas, o que afecta de forma dife-

renciada os contribuintes de acor-

do com a posição nos escalões em 

que se encontrava anteriormente. O 

Governo procede ainda a uma nova 

redução das deduções permitidas ao 

imposto para alguns rendimentos, 

o que irá fazer também aumentar 

o IRS a pagar. Os portugueses vão 

começar a sentir estes efeitos já a 

partir de Janeiro, uma vez que as ta-

xas de retenção do imposto irão ser 

alteradas para refl ectir as mudanças 

efectuadas à lei.

No caso do IRC, de acordo com 

simulações também realizadas pe-

la PwC, o agravamento da derrama 

estadual conduz a que o pagamento 

total de IRC para uma empresa com 

10 milhões de euros de lucro se cifre 

em 1,7%, ao passo que uma empresa 

com um lucro de 15 milhões terá um 

aumento de 1,1%. O aumento é rea-

lizado para as empresas com lucros 

superiores a 7,5 milhões de euros.

LAURA HAANPAA

A Administração fiscal vai passar a cobrar mais IRS
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Do ponto de vista social, é um 
OE demolidor, que vai degradar 
mais as condições de vida 
Manuela Arcanjo
Economista

A 
contribuição extraordinária 

de solidariedade que no 

próximo ano será aplicada 

às pensões acima de 1350 

euros terá impactos 

sobretudo nas reformas 

dos funcionários públicos.

No ano passado, mais de 226 mil 

funcionários recebiam pensões aci-

ma dos mil euros, um número que 

representava metade das pensões 

pagas pela Caixa Geral de Aposenta-

ções (CGA). O universo de atingidos 

pela redução será menor, uma vez 

que o corte só começa a partir de 

1350 euros. Mas ainda assim é neste 

universo que os impactos da medi-

da do Governo mais se farão notar, 

dado que no sector privado as pen-

sões atingidas não vão além das 100 

mil, o que representa apenas 3,3% 

do total de pensionistas.

Uma das explicações para que o 

impacto seja maior nas reformas dos 

funcionários públicos tem a ver com 

a existência de carreiras contributi-

vas mais longas e com as condições 

de aposentação mais favoráveis do 

que no sector privado. Além disso, 

os salários são em média mais ele-

vados no Estado.

Os escalões publicados no Re-

latório e Contas de 2011 da Caixa 

Geral de Aposentações não coinci-

dem com os escalões de corte que 

deverão entrar em vigor a partir do 

próximo ano. Por isso é difícil saber 

quantos pensionistas serão abrangi-

dos pelos cortes de 3,5%, quantos 

terão um corte até 10% e quantos 

irão acumular este corte com a taxa 

de redução que está prevista para as 

pensões mais altas.

A proposta preliminar do Orça-

mento do Estado para 2013 prevê 

que todos os pensionistas  que re-

cebem de 1350 até 1800 euros so-

frerão uma redução no valor da 

reforma de 3,5%. Esta taxa oscilará 

entre os 3,5% e os 10% no caso de 

quem recebe entre 1800 e 3750 eu-

ros. Acima deste montante o corte 

será de 10%.

As pensões acima de 3750 eu-

ros acumulam ainda outra taxa de 

redução de 15% aplicada sobre o 

montante que exceda os 5031 euros, 

mas não ultrapasse os 7546 euros. 

A parcela que vá para além deste 

montante estará sujeita a uma taxa 

de redução de 40%. Na Caixa Geral 

de Aposentações serão menos de 

cinco mil pessoas as afectadas e no 

privado menos de 900.

No sector privado, as pensões aci-

ma de 1350 euros mensais não são 

muito representativas. No fi nal de 

2011, havia cerca de cem mil pes-

soas, de um total de cerca de três 

milhões de pensionistas, que rece-

biam pensões acima de mil euros 

mensais, segundo as estatísticas 

divulgadas pelo site Pordata. A Se-

gurança Social não divulga dados 

desagregados das pensões há vários 

anos. 

As férias e o Natal
A razão para essa percentagem dimi-

nuta no total do universo prende-se, 

primeiro, com o baixo nível médio 

dos salários. Depois, com a relativa 

juventude do sistema de Segurança 

Social nacional e, consequentemen-

te, com o facto de a grande maioria 

dos benefi ciários terem, em termos 

médios, uma carreira relativamente 

curta de descontos para a Seguran-

ça Social. 

Apesar disso, os cortes substan-

ciais, consagrados na versão pre-

Corte nas pensões vai afectar sobretudo 
os reformados da função pública 

Raquel Martins
e João Ramos de Almeida

liminar do Orçamento de Estado 

de 2013, apontam para poupanças 

que ainda assim podem ser consi-

deráveis.

Os escalões das estatísticas da 

Pordata não coincidem com os das 

medidas do Governo, mas dão uma 

ideia do impacto. Havia no fi nal de 

2011, cerca de 87 mil pensionistas 

com pensões entre mil e 2500 euros 

mensais. A esses somava-se ainda 

10,8 mil com pensões entre 2500 e 

5000 euros e ainda 907 com pen-

sões acima de 5000 euros. Feitas 

as contas com valores médios dos 

escalões, chega-se a um total apro-

ximado de 2500 milhões de euros, 

sendo que 85% se situam no primei-

ro escalão. 

Além dos cortes aplicados direc-

tamente às pensões, os reformados 

que recebem mais de 1100 euros 

por mês perdem 90% do subsídio 

de férias, e os que recebem entre 

600 euros e esse valor terão um 

corte inferior. No próximo ano, os 

pensionistas vão receber o subsí-

dio de Natal, pago numa única vez, 

e pelo menos 10% do subsídio de 

férias. 

As pensões abaixo dos 600 euros 

fi cam congeladas, mas tal como já 

tinha sido avançado pelo Governo as 

pensões mínimas serão actualizadas 

de acordo com a taxa de infl ação.

Há 226 mil funcionários públicos com pensões acima dos mil euros

DANIEL ROCHA

Fonte: PwC, com base em versão preliminar da proposta de OE 2013

Rendimento
bruto

 7000.00 71,79 206,17 134,38 187,2%
 11.200.00 -640,26 -433,63 206,63 32,3%
 14.000.00 12,81 500,85 488,04 3809,8%
 21.000.00 1727,81 2775,85 1048,04 60,7%
 28.000.00 4100,02 5632,01 1531,99 37,4%
 35.000.00 6585,02 8502,01 1916,99 29,1%
 56.000.00 13.549,69 17.556,25 4006,56 29,6%
 84.000.00 24.816,74 29.767,05 4950,31 19,9%
 140.000.00 46.497,14 57.141,65 10.644,51 22,9%

 14.000.00 143,58 412,34 268,76 187,2%
 22.400.00 -30,52 431,7 462,22 
 28.000.00 1275,62 2251,7 976,08 76,5%
 42.000.00 4705,62 6801,7 2096,08 44,5%
 56.000.00 9400,04 12.264,02 2863,98 30,5%
 70.000.00 14.370,04 18.004,02 3633,98 25,3%
 112.000.00 28.249,38 35.612,5 7363,12 26,1%
 168.000.00 49.633,48 60.034,1 10.400,62 21,0%
 280.000.00 92.994,28 114.283,3 21.289,02 22,9%

 14.000.00 0 198,59 198,59 
 22.400.00 0 205,82 205,82 
 28.000.00 1085,62 2025,82 940,2 86,6%
 42.000.00 4515,62 6575,82 2060,2 45,6%
 56.000.00 9210,04 12.038,14 2828,1 30,7%
 70.000.00 14.180,04 17.778,14 3598,1 25,4%
 112.000.00 28.059,38 35.386,62 7327,24 26,1%
 168.000.00 49.443,48 59.808,22 10.364,74 21,0%
 280.000.00 92.804,28 114.057,42 21.253,14 22,9%

 14.000.00 0 0 0 
 22.400.00 0 0 0 
 28.000.00 895,62 1799,94 904,32 101,0%
 42.000.00 4325,62 6349,94 2024,32 46,8%
 56.000.00 9020,04 11.812,26 2792,22 31,0%
 70.000.00 13.990,04 17.552,26 3562,22 25,5%
 112.000.00 27.869,38 35.160,74 7291,36 26,2%
 168.000.00 49.253,48 59.582,34 10.328,86 21,0%
 280.000.00 92.614,28 113.831,54 21.217,26 22,9%

 485.00/mês 47,64 175,72 128,08 268,8%
 800.00/mês 438,48 757,75 319,27 72,8%
 1000.00/mês 772,81 1493,45 720,64 93,2%
 1500.00/mês 2242,81 3365,29 1122,48 50,0%
 2000.00/mês 3986,52 5589,79 1603,27 40,2%
 2500.00/mês 6542,52 8300,71 1758,19 26,9%
 4000.00/mês 14.000,49 16.762,65 2762,16 19,7%
 6000.00/mês 22.351,13 27.400,45 5049,32 22,6%
 10.000.00/mês 34.808,6 43.916,77 9108,17 26,2%

Solteiros sem dependentes

Casados, 2 titulares, 2 dependentes

Total
do imposto a pagar

Diferença 

em €2012 2013 Em %

Casados, 2 titulares, sem dependentes

Casados, 2 titulares, um dependente

Pensionista, solteiro, sem filhos

O efeito da subida do IRS nos rendimentos 
dos portugueses

Os novos escalões e taxas da proposta 
preliminar de OE fazem subir o IRS a pagar
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ORÇAMENTO 2013

A 
proibição de qualquer 

valorização remuneratória 

na função pública é para 

aplicar à generalidade 

dos trabalhadores e, ao 

contrário de uma proposta 

inicial feita pelo Governo aos 

sindicatos, não deixará de fora os 

professores do ensino superior que 

estão no regime de transição para as 

novas carreiras.

De acordo com a proposta preli-

minar do Orçamento do Estado (OE) 

para 2013, a regra que proibe as va-

lorizações ou outros acréscimos re-

muneratórios aplica-se também às 

carreiras que exigem a detenção de 

determinados graus ou títulos e a re-

alização de formação específi ca.

Assim, lê-se na proposta que ain-

da pode estar sujeita a alterações, 

sempre que essas habilitações aca-

démicas impliquem “nos termos das 

disposições legais aplicáveis, altera-

ção da remuneração devida ao traba-

lhador, esta alteração fi ca suspensa” 

durante a vigência do OE.

Segundo apurou o PÚBLICO é 

este o caso dos docentes do ensino 

universitário e politécnico, abran-

gidos pelo regime transitório, que 

embora mudem para a categoria de 

professor auxiliar, adjunto ou coor-

denador, não verão o seu salário ac-

tualizado.

Num documento enviado aos sin-

dicatos em fi nais de Setembro, estes 

docentes eram excluídos da regra ge-

ral porque, esclareceu mais tarde o 

Ministério da Educação e Ciência, a 

valorização remuneratória associa-

da à progressão na carreira destes 

professores decorre de obrigações 

legais. Estas obrigações datam de 

2010, quando foi aprovado um re-

gime transitório para a progressão 

na carreira de professores do ensino 

Governo chumba valorização remuneratória no Superior

Raquel Martins

Travada valorização 
salarial no Ensino Superior

A proibição de qualquer valorização salarial na função pública 
não terá excepções e os professores do ensino superior 
continuarão a ser pagos abaixo da categoria que detêm

superior público, mas em 2012 não 

foram cumpridas e, caso se confi rme 

o que consta da proposta de OE, tam-

bém não vão cumprir-se em 2013.

Tal como este ano, apenas serão 

excepção as mudanças de categoria 

ou posto dos militares das Forças 

Armadas, PSP e GNR. Mas a valo-

rização remuneratória associada a 

estas mudanças de categoria não po-

de implicar um aumento da despesa 

com pessoal.

Corte surpresa das pensões
Na proposta preliminar, fi ca também 

claro que claro que os funcionários 

públicos admitidos antes de Agosto 

de 1993 e que venham a reformar-

se em 2013 terão uma pensão mais 

baixa do que estavam a contar, por 

causa da alteração da fórmula de 

cálculo.

Esta semana, o secretário de Esta-

do da Administração Pública, Hélder 

Rosalino, comprometeu-se a analisar 

o problema. Porém, fonte das Finan-

ças garantiu que a norma é mesmo 

para aplicar tal como está proposta e 

vai abranger os pedidos feitos à Cai-

xa Geral de Aposentações ainda este 

ano, mas que só venham a ter respos-

ta positiva a partir de Janeiro de 2013.

Desta forma, o Governo trava uma 

eventual corrida às pensões e evita 

pagar pensões tão elevadas. 

A fórmula em vigor prevê que as 

pensões destes trabalhadores se-

jam calculadas com base em duas 

parcelas. A primeira diz respeito ao 

trabalho prestado até 2005 e é cal-

culada tendo em conta o salário re-

valorizado pela infl ação. A proposta 

é que haja uma actualização ao nível 

dos aumentos (ou cortes) da função 

pública.

“O objectivo desta alteração é de 

corrigir a distorção resultante de as 

remunerações da função pública de 

2005 estarem a ser revalorizadas se-

gundo o critério estabelecido no re-

gime geral de segurança social para a 

revalorização das remunerações dos 

trabalhadores do privado”, explicou 

fonte das Finanças. .

O aumento da idade da reforma 

para os 65 anos só terá efeitos a par-

tir do próximo ano e não afectará as 

pensões pedidas no corrente ano.

Cortes salariais com excepção
No próximo ano, os 
trabalhadores da NAV, a empresa 
pública que gere o tráfego 
aéreo, não serão afectados 
pelos cortes salariais aplicados à 
generalidade da função pública. 
Já em 2011 e 2012, a NAV tinha 
pedido para ser excepção, 
alegando que as receitas 
transferidas pelo Eurocontrol 
dependem das despesas da 
empresa — um argumento que o 
Governo levou agora em conta. 
Fora isso, o Governo quer acabar 
com as excepções e evitar novas 
adaptações aos cortes como as 
deste ano na TAP, CGD e SATA.
BdP pode suspender 13.º mês
Para evitar excepções, o 
Governo criou uma regra 
específica que permite 
que o Banco de Portugal 
(BdP) possa suspender o 
pagamento do 13º mês no 
próximo ano, derrogando as 
obrigações decorrentes da 
lei laboral e dos instrumentos 
de regulamentação colectiva 
aplicáveis à instituição liderada 
por Carlos Costa. Este ano, o BdP 
não cortou o 13.º e 14.º meses 
aos seus trabalhadores. 
Contratos na Educação
A redução dos contratos a 
prazo na área da educação terá 
objectivos específicos, que 
serão definidos em conjunto 
pelos ministros das Finanças 
e da Educação. A proposta 
preliminar do OE deixa claro 
que, no caso do pessoal docente 
e de investigação, incluindo 
os técnicos das actividades 
de enriquecimento curricular, 
serão “definidos objectivos 
específicos de redução”. Em 
2013, a generalidade dos 
organismos públicos, autarquias 
e regiões têm de reduzir em 50% 
o número de trabalhadores a 
prazo. Qualquer excepção tem 
de ser autorizada pelas Finanças.
Trabalho extra cortado
O pagamento do trabalho 
extraordinário prestado pelos 
funcionários públicos com 
horários de 35 horas semanais 
passa a ser pago a metade. 
Num dia normal, a primeira 
hora extraordinária dá direito a 
um acréscimo de 12,5%, e daí 
por diante de 18,75%. Em dia de 

descanso semanal ou feriado, 
o acréscimo é de 25%. Em 
2011, o pagamento do trabalho 
suplementar já tinha sido alvo de 
um corte.
Menos ajudas de custo 
As ajudas de custo nas 
deslocações diárias ou por dias 
sucessivos levam uma redução 
significativa. Só tem direito a 
essas ajudas quem se desloque 
todos os dias para além de 20km 
de casa (agora são 5km) ou por 
dias sucessivos para locais a 
50km de casa (agora são 20).
Contribuições sobem para 20%
Todas as entidades públicas, 
independentemente da sua 
natureza e autonomia terão 
que descontar 20% da sua 
massa salarial para a Caixa 
Geral de Aposentações. Este 
desconto apenas incide sobre 
os trabalhadores abrangidos 
pelo regime de protecção social 
convergente. As contribuições 
para a ADSE continuarão 
nos 2,5%, como confirmou o 
PÚBLICO junto de fonte oficial. 
Inicialmente a ideia era reduzir 
esse desconto para 1,25%.
Empresas proibidas de 
contratar
Em 2013 o Governo decidiu 
apertar o cerco à admissão 
de pessoal nas empresas 
públicas e nos reguladores, 
à semelhança do que já 
acontece na generalidade dos 
serviços públicos. A proposta 
preliminar do OE determina 
que estas entidades não podem 
contratar seja em que regime 
for. As excepções terão que 
ser autorizadas pelo Ministério 
das Finanças, desde que haja 
fundamentado interesse público, 
não seja possível ir buscar 
pessoas à mobilidade especial 
e desde que o orçamento tenha 
folga para isso.
Licenças extraordinárias 
Os funcionários públicos que 
estão em licença extraordinária 
passarão a receber metade da 
subvenção que lhes é paga pelo 
Estado. Agora essa subvenção 
oscila entre 55% e 75% do 
salário que estes trabalhadores 
recebiam na mobilidade especial 
(quadro de excedentes onde são 
colocados os trabalhadores sem 
lugar nos serviços). R.M.

O que espera a função pública em 2013

ADRIANO MIRANDA
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23%
O Estado gastou até Julho 1692 
milhões de euros em subsídios 
de desemprego, mais 23% do 
que no mesmo período de 2011

290
O Estado gastou até Julho 290 
milhões de euros em subsídios 
de doença, contra 397 milhões 
no mesmo período de 2011

1,3
As fundações vão perder as 
isenções que tinham ao nível 
do IMI e do IRC, num total 
aproximado de 1,3 milhões 

Nuno Melo em vez do Governo

A 
publicação de notícias sobre 

o conteúdo da proposta de 

Orçamento do Estado (OE) 

para 2013 na quinta-feira ao 

fi nal da tarde surpreendeu 

as bancadas da maioria. 

Ontem, as direcções do PSD e do 

CDS estavam mesmo irritadas com 

a fuga de informação. A proposta 

ainda não estava fechada e tinha 

fi cado acertado com o Governo que 

nesse dia e ontem só sairiam duas 

informações relativas às Parcerias 

Público-Privadas e ao recuo no IMI. 

Duas boas notícias para animar o 

último dia de campanha do PSD e 

do CDS nos Açores. 

Entre os centristas e sociais-de-

mocratas temia-se que a versão que 

circulava na comunicação social 

sobre os novos escalões do IRS não 

seria a fi nal, já que fi cou acordado 

trabalhar a proposta até segunda-

feira, dia em que está marcado um 

Conselho de Ministros extraordiná-

rio para a aprovação fi nal do OE an-

tes de ser entregue no Parlamento. 

As notícias sobre a “bomba fi scal” 

– expressão que o primeiro-ministro 

admitiu no Parlamento –, em véspe-

ras de eleições nos Açores e no dia 

do debate parlamentar com Passos 

Coelho causou profundo desagrado. 

Entre os centristas duvidava-se mes-

mo que a versão da comunicação 

social fosse real por não ter “Presi-

dência do Conselho de Ministros” 

escrito no cabeçalho. E, mais uma 

vez, criticava-se a estratégia política 

de divulgar uma versão do OE que 

ainda não estava fechada. 

Ontem, no debate com o primei-

ro-ministro, o líder parlamentar do 

CDS, Nuno Magalhães, remeteu uma 

posição sobre o OE para segunda-

feira. “Quando conhecermos a pro-

posta”, justifi cou. 

Num debate parlamentar marca-

do também como antecipação do 

Conselho Europeu de 18 e 19 de Ou-

tubro, o primeiro-ministro defendeu 

a necessidade de uma supervisão 

bancária conjunta para a recapita-

lização da banca. Mas, para surpre-

sa de muitos deputados da maioria, 

não disse uma palavra sobre o mea 

culpa do FMI. Nem mesmo quando 

foi questionado pelo secretário-geral 

do PS ou até pelo líder da bancada 

do CDS. Nuno Magalhães perguntou 

ao primeiro-ministro se é necessária 

maior unidade europeia em torno 

da crise, dado que o presidente da 

Comissão Europeia, Durão Barroso, 

“se distanciou das políticas pratica-

das no âmbito do processo de ajus-

tamento”. Em vão. Acabou por ser o 

eurodeputado e vice-presidente do 

CDS, Nuno Melo, a perguntar ao BCE 

e à Comissão Europeia qual a “con-

sequência” retirada do reconheci-

mento pelo FMI de que as medidas 

de contenção estão a ter um impac-

to maior do que o previsto.   

O discurso sobre a Europa do pri-

meiro-ministro, no dia em que os 

novos escalões do IRS faziam man-

chetes, recebeu poucos aplausos 

da bancada do CDS e palmas pou-

co ensusiastas na bancada do PSD. 

Uma parte da intervenção escrita 

de Passos Coelho e que falava de OE 

não foi lida, mas o líder do PS pegou 

no tema do orçamento para alertar 

para a “bomba fi scal”. Francisco 

Louçã, líder do BE, pôs em causa a 

devolução de um mês de subsídio 

aos funcionários públicos, ironizan-

do com a generosidade do Governo. 

Passos alegou que o problema do 

Tribunal Constitucional se manti-

nha e assumiu o ónus da decisão 

do aumento da carga fi scal. Ouviu 

aplausos mais entusiastas quando 

respondeu a Louçã: “Eu pertenço 

a uma raça de homens que gosta de 

honrar os compromissos do país”. 

Fuga de informação do OE 
irrita partidos da coligação

Sofia Rodrigues

O QUE ELES DIZEM

“É sacar, é roubar mais 
de 2,5 mil milhões de 
euros. Isto é que nos faz 
gerar um sentimento de 
revolta” 
Jerónimo de Sousa
Secretário-geral do PCP

“As expressões 
que aqui emprega, 
traduzindo-se na mais 
do que sugestão, na 
responsabilização 
por actos de roubar 
como acusa o Governo 
de fazer, torna o PCP 
cúmplice, para não dizer 
instigador de atitudes 
de maior violência em 
Portugal”
Passos Coelho
Primeiro-ministro

“Honra é não faltar à 
palavra dada, violenta e 
agressiva é esta política 
que está a fazer mal aos 
portugueses”
Jerónimo de Sousa
Secretário-geral do PCP

“Só reparou agora, 
senhor deputado 
[António José Seguro]? 
O senhor anda muito 
distraído”

Passos Coelho
Primeiro-ministro

“Não baixarei 
o nível do debate”
António José  Seguro
Secretário-geral 
do PS

F
oi uma “escalada” na postura 

de Pedro Passos Coelho nos 

debates parlamentares. Esta é 

a leitura feita por politólogos 

ao momento em que o primei-

ro-ministro acusou o PCP de 

incitamento à violência durante o 

debate quinzenal ontem decorrido 

no Parlamento.

O embate – que tinha como tema 

a Europa mas acabou por se centrar 

no impacto das medidas reveladas do 

próximo Orçamento – foi mais duro 

do que os anteriores.

Depois de ouvir Jerónimo de Sousa 

acusá-lo de pretender “sacar” e “rou-

bar mais de 2 mil milhões a quem 

trabalha ou trabalhou”, o primeiro-

ministro denunciou as “expressões 

ofensivas e atentatórias da honra po-

lítica” do Governo. “As expressões 

que aqui emprega, traduzindo-se na 

mais do que sugestão, na responsa-

bilização por actos de roubar como 

acusa o Governo de fazer, torna o 

PCP cúmplice, para não dizer insti-

gador de atitudes de maior violência 

em Portugal”.

No rescaldo do debate, André Frei-

re e Adelino Malthez divergiam sobre 

a gravidade das palavras de Passos. 

Mas convergiam na interpretação de 

se ter assistido a uma mudança no 

primeiro-ministro. 

“Não é novidade associar a contes-

tação ao PCP, o passo em frente foi 

associar [o partido] à violência”, ava-

liou André Freire. Já José Adelino Mal-

thez, não indo tão longe, reconheceu 

“uma escalada no estilo do primeiro-

ministro”. E que explicou ser “típico 

de estar tudo de cabeça perdida”.

Freire lembrou que as expressões 

usadas pelo secretário-geral do PCP, 

sendo “cruas”, eram as de sempre. 

“É a linguagem mais próxima das 

pessoas, basta recordar o que as 

pessoas disseram nas manifesta-

ções”, alertou o politólogo. Daí que 

visse maior gravidade na resposta de 

Passos. “A acusação [de incitamento 

à violência] é mais desleal do que a 

linguagem do PCP”, rematou.

Mas Malthez não viu na resposta 

do social-democrata essa seriedade. 

“O teatro parlamentar é uma forma 

de evitar que a violência se expresse 

fora do sistema. Desde que esta se 

expresse aí dentro até é saudável”, 

disse o professor universitário antes 

de lembrar a acutilância de José Só-

crates no Parlamento.

Ainda assim, o líder parlamentar 

do PCP não deixou o momento pas-

sar em claro. Reagindo após o debate, 

devolveu a acusação ao líder da coli-

gação. “O PCP rejeita a violência na 

contestação e na indignação popular 

e rejeitará qualquer tipo de violência, 

sobretudo a violência que provavel-

mente será instigada por alguns dos 

que querem defender esta política, 

tal como tem acontecido em outros 

países”, frisou Bernardino Soares.

Quem escolheu o silêncio foi o PS, 

visado até com maior dureza por Pas-

sos Coelho. Pelo menos, foi essa a 

conclusão tirada por Malthez. Citou 

as respostas de Passos a Seguro e a 

crítica de Luís Montenegro, do PSD, 

às palavras de Seguro aquando da 

sua passagem por Paris, onde foi re-

cebido pelo presidente da França. 

“Aquela do PS estar contra Portugal, 

isso foi muito mais intenso que o con-

fronto com Jerónimo de Sousa”, ad-

vertiu o politólogo.

Nem o líder parlamentar, Carlos 

Zorrinho, nem o secretário-geral do 

PS quiseram comentar a dureza do 

debate. O que se revelou coerente 

com a postura de Seguro no debate 

depois de Passos ter reagido à sua 

denúncia da “situação de emergên-

cia” em que o país se encontra. “Só 

reparou agora, senhor deputado? O 

senhor anda muito distraído”, atirou 

Passos ao socialista. A que Seguro 

respondeu de forma polida. “Não 

baixarei o nível do debate”.

O “passo em frente” no 
discurso de Passos Coelho

Nuno Sá Lourenço

Jerónimo rejeita a violência

é  Seguroooooooooooooo
geral 
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Cortes a desempregados 
e a doentes vão render 
180 milhões ao Estado
Grupos sociais mais fragilizados não escapam ao aumento de impostos. 
Governo trava valorização salarial no Superior. Aumento do IRS poderá ser 
maior na classe média do que nos rendimentos mais altos Destaque, 2 a 7


