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Pouco a pouco vão ficando a sa
ber se alguns detalhes do que se
pode esperar do Orçamento do
Estado para 2014 Do lado da des
pesa que é suposto ser o foco des
te OE alguns dos cortes já são co
nhecidos mesmo que ainda não
estejamdetalhados

CORTE DE 10 NOS SALÁRIOS
DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
A revisão da tabela salarial única

passapor um corte transversal de
10 a todos os funcionários pú
blicos que ganhem acima de 600
euros A medida substitui o ac

tual corte progressivo de entre
3 5 e 10consoante o valor
do salário ver páginas 4 e 5 A
ideia é ir ao encontro do FMI

atacando os salários mais baixos

e por isso os cargos menos qua
lificados da função pública O
primeiro ministro afirmou na
quarta feira à noite na RTP que
espera uma poupança de 500 mi
lhões de euros com a revisão da
tabela salarial única

SUBVENÇÕES DOS POLÍTICOS
REDUZIDAS EM 15

O Governo quer cortar 15 nas
subvenções vitalícias dos polí
ticos As subvenções vitalícias
são apenas aplicadas a pessoas
que exerceram cargos políticos
até 2005 e o corte de 15 acaba

por ser superior ao corte de 10
que está previsto para as pen
sões do Estado em consequên
cia da convergência dos regi
mes do privado e do público A
medida acaba por ter uma pou
pança residual na ordem de
1 364 milhões de euros ao ano

CORTE DE 10 NAS PENSÕES
DA CGA CES MANTÉM SE
A convergência do sistema de
pensões da Caixa Geral de Apo
sentações CGA com a Segurança
Social é para ser inscrita no Orça
mento O Governo não avançou
detalhes sobre a medida sabe se
apenas que a intenção sempre foi
aplicá la com efeitos retroactivos
e que permitirá uma poupança na
ordem dos 740 milhões de euros

no próximo ano Esta medida que
representa um corte de 10 nas
pensões da CGA é para acumular
com a contribuição extraordiná
ria de solidariedade CES No en
tanto por receio de que oTribunal
Constitucional possa chumbar
aquilo que é na prática um duplo
corte nas pensões o Executivo já
admitiu que pode vir a suavizar a
CES Ainda no que toca a pensões
o Governo vai alterar o cálculo do

factor de sustentabilidade mas
também ainda não se conhecem
detalhes damedida

CORTES NAS PENSÕES
DE SOBREVIVÊNCIA
É mais um episódio peculiar de
Paulo Portas Quando apresentou
os resultados da avaliação da
troika o vice primeiro minis
tro esqueceu se de anunciar
aquilo que a TSF noticiou dois dias
mais tarde o Governo vai cortar

nas pensões de sobrevivência
Através da introdução da condi
ção de recursos na atribuição das
pensões de viuvez o Executivo
espera poupar cerca de 100 mi
lhões de euros Estudantes e defi

cientes são a excepção ao corte

COMPRESSÃO ADICIONAL
DE 0 3 NOS MINISTÉRIOS
Quando em Maio enviou uma

carta à troika com valores de

cortes na despesa Passos Coe
lho inscreveu uma poupança de
1 100 milhões de euros com

poupanças nos ministérios Na
semana passada Paulo Portas
avançou que haverá ainda uma
compressão adicional nos
ministérios equivalente a
0 3 da despesa primária Fal
ta saber se é 0 3 em todos os
ministérios e se esse corte se

soma aos já anunciados ante
riormente

NOVO CORTE NA ENERGIA
O Governo vai criar uma taxa
sobre a produção que vai incidir
sobre as centrais a carvão bar
ragens e grande cogeração e é a
única contribuição directa para
o Orçamento do Estado Está
prevista uma poupança de 100
milhões de euros ver texto da
página 26

MEDIDAS FISCAIS NO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2014

Coeficiente familiar

O Governo está a estudar a

introdução de um coeficiente familiar
no IRS com o objectivo de reduzir as
taxas deste imposto para as famílias
com mais de três filhos A medida

poderá não constar ainda na proposta
do Orçamento do Estado para 2014
OE 14 mas deverá ganhar
corpo durante a sua discussão
no Parlamento dado tratar se de uma

iniciativa do PSD Na calha poderá
estar ainda um aumento do tecto de

dedução das despesas com educação
para as famílias numerosas e uma
redução do IMI consoante o número
de filhos Resta saber se serão
incluídas outras medidas ao nível
do IRS no sentido do alívio

da carga fiscal mas isso dependerá
da margem orçamental L S

Descida na restauração
é improvável
O primeiro ministro revelou que o
Governo está a avaliar a possibilidade
de descer o IVA no sector da

restauração de 23 para 13 mas
não quer criar expectativas em torno
do assunto Será difícil equilibrar
os pratos da balança da consolidação
orçamental e arriscar uma perda de
receita que pode vir a ser preciosa
para os cofres do Estado A reforma
do IRC se for implementada tal como
foi desenhada pela comissão Lobo
Xavier vai por si implicar alguma
quebra na receita pelo que é
improvável que se introduza mais
um factor de incerteza A decisão

será política com o sector e
o próprio PS a pressionarem para
uma descida do imposto PC S

Carros de gestores
tributados

O Governo vai introduzir no OE 14
uma norma que desincentive
as empresas a atribuir carros a
administradores e directores como
uma remuneração acessória mas que
está fora dos contratos escritos O

objectivo passa por tributar em IRS a
utilização destas viaturas de serviço
No entanto o partner da Deloitte
Miguel Leónidas afirma que nos
carros de valor mais elevado já é
mais vantajoso para as empresas
incluir o carro na tributação do
trabalhador isto é em sede de IRS
A medida irá segundo o especialista
provocar uma contenção na compra
de automóveis pelas empresas
mas é receita certa L S e PC S

Crimes fiscais reforçados
No OE 14 será reforçado o combate à
fraude e evasão fiscal nomeadamente
com um agravamento do regime dos
crimes fiscais a vigorar a partir de 1
de Janeiro de 2014 Em causa pode
estar por exemplo a não entrega de
impostos ao Estado como a retenção
na fonte dos trabalhadores ou crimes

de fraude fiscal como a ocultação
de valores ou factos não declarados

Assim o pagamento dos montantes
em falta pelos contribuintes
incumpridores até 20 de Dezembro
de 2013 é apontado como a última
oportunidade dos contribuintes
faltosos regularizarem a sua situação
fiscal e contributiva escapando
um agravamento do regime
de crimes fiscais que será
consagrado no OE 2014 L S
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OS GRANDES NÚMEROS

Economia vai crescer 0 8
no próximo ano
OOrçamento do Estado trazum

cenário macroeconómico mais

optimista não só para o próximo
ano mas também para 2013
OGoverno aponta agorapara

uma recessão de 1 8 este ano
face aos anteriores 2 3 Já no
que respeita a 2014 o Executivo
acredita que Portugal vai sair
da recessão crescendo 0 8
duas décimas acima da anterior

previsão de 0 6

Investimento no próximo
ano revisto em baixa

Depois de três anos de quebras
profundas o investimento
deve voltar a terreno positivo
no próximo ano em linha com
o crescimento do PIB O cenário

macro do Orçamento do Estado
aponta para que o investimento
na economia nacional cresça
1 2 em 2014 uma previsão
que é ainda assim mais baixa
do que a anterior que apontava
para um de 2 5

Taxa de desemprego
é menor do que era esperado
Conhecidas as primeiras
descidas mensais do desemprego
em Portugal o Governo reviu em
baixa a taxa de desemprego para
2013 e 2014 Este ano deve ficar

em 17 4 face aos anteriores
18 2 subindo no próximo ano
para 17 7 quando a anterior
previsão apontava para 18 5
No entanto serão destruídos
22 mil empregos em 2014
com o emprego a recuar 0 5

Mais exportações e consumo
privado positivo em 2014
Quase não se pode chamar
aumento mas pelo menos é
um regresso a terreno positivo
O consumo privado vai crescer
0 1 no próximo ano estima
o Governo mantendo a previsão
que já tinha anteriormente O
consumo público esse vai recuar
2 7 Do lado da procura externa
as exportações foram revistas
em alta para 5 e as
importações em baixa para 2 6

Défice de 4 em 2014
com saldo primário positivo

OGoverno tentou elevar a meta

do défice mas a troika não
deixou Assim Portugal continua
obrigado a atingirum défice
de 4 do PIB no próximo ano
o que implica uma consolidação
de cerca de 2 5 mil milhões
de euros O saldo primário
será positivo em 0 2 do PIB
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