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COMENTÁRIOS DA COMISSÃO FISCAL DA CÂMARA DE COMÉRCIO  

 

 

Na opinião da Comissão Fiscal da CCIP, a Proposta de Orçamento do Estado para 2018 

caracteriza-se, face a um enquadramento macroeconómico extremamente favorável e 

a uma conjuntura excepcional no que à despesa com juros da dívida diz respeito, por 

falta de ousadia no domínio da consolidação orçamental e por uma ausência de ambição 

em matéria de criação de condições de competitividade da economia portuguesa por 

via da fiscalidade e do incentivo ao investimento. 

 

Nessa medida, a Proposta de Orçamento do Estado para 2018 fica marcada por perder 

a oportunidade de fazer a mudança que o país verdadeiramente precisa. 

 

Com efeito, contrariamente ao que seria aconselhável, o período de bonança e a 

margem de manobra subjacentes não parecem estar a ser utilmente aproveitadas ao 

nível da política orçamental para corrigir situações de desequilíbrio estrutural 

acumuladas por políticas desadequadas no passado tanto no plano das finanças 

públicas como no da competitividade da economia e das empresas portuguesas. 

 

Assim, volta a não registar-se com esta Proposta de Orçamento uma decisiva redução 

do peso da despesa pública no Produto Interno Bruto (PIB). 

 

Nessa linha, continua a primar pela ausência de um esforço consistente de 

reposicionamento do Estado, com reformas profundas sobre as suas funções e 

competências, de forma a reduzir o seu papel na sociedade e a libertar recursos para a 

criação de riqueza e emprego, que permitam aliviar os níveis de carga fiscal, mantidos 

no essencial constantes, independentemente da sua composição, assim penalizando 

fortemente quer a liberdade de escolha dos cidadãos, quer o crescimento e a projecção 

internacional das empresas portuguesas. 
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Prosseguir a consolidação orçamental sobretudo por via da redução da despesa 

constitui sem margem para dúvidas o melhor e mais sustentável contributo que o Estado 

pode dar em prol da dinamização da actividade económica e da promoção do 

crescimento económico e da criação de emprego. 

 

A Comissão Fiscal da CCIP lamenta ainda a ausência nesta Proposta de Orçamento 

para 2018 de medidas capazes de estimular significativamente o investimento privado, 

tanto mais quanto continua a escassear o investimento público orientado para a 

melhoria da competitividade internacional da economia portuguesa. 

 

Neste contexto, assinala-se como um desenvolvimento extremamente negativo que não 

tenha sido retomado o promissor processo de reforma do IRC, em particular no que diz 

respeito à projectada descida gradual das taxas, tal não contribuindo assim para ajudar 

a criar as condições necessárias para um relançamento sustentável do crescimento. 

 

Sem uma política fiscal marcadamente orientada para a competitividade empresarial, 

não só as empresas portuguesas terão mais dificuldades em investir, criando riqueza e 

postos de trabalho, como será cada vez mais difícil não só manter como atrair para 

Portugal investimento estrangeiro e projetos estruturantes. 

 

 

 


