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Volvido um ano, o que se viu até agora é uma “política de pesca à linha”, 
com adopção de algumas das recomendações propostas, mas desinseridas 

de uma estratégia global de mudança. 

Relatório do Grupo de Política 
Fiscal: um ano depois

Por António Carlos dos Santos*

GABINETE DE ESTUDOS

Fez em 13 de Outubro um 
ano que foi publicamente 
apresentado o Relatório do 

Grupo de Política Fiscal para a 
reestruturação do sistema fi scal 
português criado por despacho do 
secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais de 8 de Janeiro de 2009(1). 
Desde a reforma de 1989 que, de 
dez em dez anos, o Estado tem 
sentido a necessidade de repensar 
o sistema fi scal na sua globalida-
de. Os últimos estudos com um 
âmbito tão extenso e ambicioso 
surgiram no fi nal dos anos 90: 
refi ro-me ao «Relatório da Co-
missão para o Desenvolvimento 
do Sistema Fiscal», encomendado 
pelo XII Governo Constitucional e 
publicado pelo XIII Governo em 
Abril de 1996 (conhecido por «Re-
latório Silva Lopes») e ao relatório 
«Estruturar o Sistema Fiscal do 

Portugal Desenvolvido» (Abril de 
1998) que esteve na base da apro-
vação da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 119/97, de 14 de 
Julho, tendo ambos tido um for-
te impacto no desenvolvimento 
da fi scalidade portuguesa.(2) Cer-
ca de 80 por cento das medidas 
previstas nesses relatórios foram 
levadas a cabo até ao ano 2000.(3) 
O relatório de 2010, no qual par-
ticiparam fi scalistas de várias 
formações e sensibilidades e para 
o qual foram ouvidos, a título in-
dividual, muitas personalidades 
do mundo académico, judicial, 
empresarial, sindical e associa-
tivo, não pretende levar a cabo 
uma nova reforma fi scal mas, 
mais modestamente, proceder a 
uma importante reestruturação 
do sistema em áreas onde este se 
mostra mais envelhecido ou de-

sadequado em relação à evolução 
económica, social e tecnológica. 
Como fi losofi a, tentou harmoni-
zar os vectores (à partida, difi -
cilmente conciliáveis entre si) da 
competitividade, da efi ciência e 
da justiça.(4) 

Discussão aquém do necessário
Ao longo de um ano, foram-se 
sucedendo as reacções ao novo 
relatório que, como é óbvio, não 
vinculava o poder político, an-
tes se dirigia ao país. Umas de 
natureza política (na comis-
são parlamentar da Assembleia 
da República ou em alguns 
meios de comunicação social: 
por exemplo, na rádio muitos 
disseram que o relatório «iria 
para a gaveta» ou então ape-
nas serviria para o Executivo 
pescar as medidas favoráveis 
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ao crescimento da receita, com 
esquecimento das medidas fa-
voráveis aos contribuintes), ou-
tras de natureza mais técnica, 
provindas em regra de meios 
académicos ou associativos.(5) 
A discussão do relatório ficou, 
porém, aquém do desejado e do 
necessário. Um bom exemplo é 
o facto de as cadeias de televi-
são se terem desinteressado da 
sua discussão. 
Não se ignora que a adopção, no 
plano político, das recomenda-
ções efectuadas e das medidas 
propostas era (e é) tarefa de 
uma legislatura. Mas seria de 
esperar da parte das forças po-
líticas e, desde logo, do Gover-
no uma maior atenção ao seu 
conteúdo. Seria de esperar que, 
a partir dele e de outros estudos 
e relatórios, fosse desenhada 
uma tomada de posição política 
sobre as medidas que deveriam 
ser acolhidas e uma estratégia 
relativa à sua concretização no 
tempo, distinguindo-se as me-
didas de curto prazo das me-
didas a médio prazo, a adoptar 
até ao termo da legislatura. Ora 
tal não se verificou. O que se 
viu até agora é uma “política 
de pesca à linha”, com adopção 
de algumas das recomenda-
ções propostas, sendo prova-
velmente as mais importantes 
a racionalização das taxas li-
beratórias de IRS e a mudança 
relativa à tributação das mais-
valias mobiliárias, mas desin-
seridas de uma estratégia glo-
bal de mudança. 
Creio que, essencialmente, dois 
factores contribuíram para esta 
situação: a perda da maioria 
absoluta do Executivo e o im-
pacto da crise financeira na 
economia e na sociedade cujo 
auge se verificaria precisamen-

te no período pós-eleitoral, a 
que se seguiu, por imposição 
externa, mesmo antes do fim 
da crise, o retorno às políticas 
de contenção do défice e, ago-
ra, da dívida pública. 

O relatório não 
pretende levar a 
cabo uma nova 

reforma fi scal mas, 
mais modestamente, 

proceder a uma 
importante 

reestruturação do 
sistema em áreas 

onde este se mostra 
mais envelhecido 

O primeiro factor torna mais di-
fícil a defi nição de uma política 
fi scal autónoma: exige negocia-
ções, compromissos com outras 
forças partidárias, nem sempre 
fáceis de obter; o segundo trouxe 
consigo um verdadeiro estado de 
emergência económica, obrigan-
do a recorrer à fi scalidade por 
razões de natureza conjuntural, 
primeiro, para combater a cri-
se, mediante a redução de im-
postos (e o aumento de despesa, 
nomeadamente em auxílios de 
Estado), agora, para combater o 
défi ce e a dívida, com subidas de 
impostos ou reduções de despesa 
(incluindo a fi scal), de qualquer 
modo, num caso e noutro, em 
detrimento das questões fi scais 
de natureza estrutural.(6) 
Mesmo assim, a verdade é que 
algumas das respostas dadas em 
2009 poderiam ter sido diferen-
tes. Um bom exemplo é o da su-
bida generalizada das taxas do 
IVA. Se tivessem sido tomadas 

em conta as recomendações do 
GPF, poder-se-ia ter mantido a 
taxa reduzida de cinco por cento 
apenas para os produtos e servi-
ços de consumo básico, fazendo 
passar para a taxa de 12 por cento 
aqueles cuja inscrição na lista da 
taxa reduzida hoje não se justifi -
ca. Seria uma solução mais justa, 
sem haver perda de receita.(7)

Estas difi culdades contêm, po-
rém, o reverso da medalha. A 
situação pode mudar, conver-
tendo-se as difi culdades em 
mais-valias, assim os diversos 
actores tenham efectuado, ao 
longo do ano, o trabalho de casa. 
A situação de apoio parlamen-
tar minoritário ao Executivo em 
tempos muito difíceis respon-
sabiliza também os partidos da 
oposição a apresentarem pro-
postas viáveis de mudanças no 
sistema fi scal, os quais podem, 
para esse efeito, socorrer-se de 
muitas das recomendações apre-
sentadas nos relatórios gerais e 
sectoriais existentes. 
Quanto ao combate à crise e, 
agora, ao défi ce, a questão é 
como transformar estes desafi os 
numa oportunidade única para 
serem introduzidas algumas 
mudanças estruturais impor-
tantes que conduzam a, curto e 
médio prazo, a uma melhoria do 
funcionamento do sistema fi scal. 
Para o êxito desta estratégia 
impõe-se que as intervenções, 
efectivamente justifi cadas pela 
actual conjuntura, sejam tempo-
rárias e não ponham em causa as 
metas de política fi scal necessá-
rias no plano estrutural. E, como 
já defendi em diversas ocasiões, 
algumas podem desde já ser 
equacionadas.
Primeiro há que pôr em prática 
as recomendações – e são mui-
tas – cuja implantação não cus-
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ta dinheiro. É o caso de muitas 
medidas de natureza adminis-
trativa, procedimental ou pro-
cessual avançadas no relatório 
do GPF que poderão melhorar o 
funcionamento da administra-
ção tributária (de gestão inter-
na) e da justiça fi scal que visam 
simplifi car e desburocratizar o 
funcionamento destes serviços 
sem aumento de despesa ou que-
bra de receitas, possibilitando, a 
médio prazo, um sistema fi scal 
mais justo, mais efi ciente e mais 
competitivo, sendo certo que, no 
contexto actual, o objectivo da 
competitividade decorrerá es-
sencialmente de medidas quali-
tativas e não de redução de taxas. 
Uma outra medida pode ser con-
seguida na revisão constitucio-
nal que se anuncia. Refi ro-me à 
atribuição do estatuto de lei de 
valor reforçado à Lei Geral Tribu-
tária que, desde a sua aprovação, 
constitui a sua verdadeira voca-
ção.(8) Razões políticas impedi-
ram que assim fosse na altura da 
sua aprovação. Mas o que se pas-
sou nos últimos dez anos reforça 
a necessidade dessa mudança, 
de forma a permitir uma maior 
estabilidade e transparência do 
sistema fi scal e uma clarifi cação 
da relação entre prerrogativas da 
administração e direitos e ga-
rantias dos contribuintes, que 
são as condições mais importan-
tes, neste domínio, para atracção 
de investimento estrangeiro. Ao 
mesmo tempo, poderia apro-
veitar-se para consagrar entre 
as fi nalidades da tributação do 
património imobiliário as pre-
ocupações com o urbanismo e o 
ordenamento do território, em 
ordem a permitir uma verda-
deira reforma da tributação do 
património, até hoje inexistente, 
apesar da tentativa de 2003. 

Reestruturar 
a Administração Tributária
Seria, do mesmo modo, desejável 
prosseguir as reformas já ence-
tadas em sede de IRS bem como 
em sede de IVA (em particular, 
reajustando as listas das taxas e 
fundindo o regime especial de 
isenção do artigo 53.º do CIVA 
com o regime dos pequenos re-
talhistas, dando origem a um 
regime das pequenas empresas). 

A extinção de 
institutos públicos 

e de fundações que 
se revelem inúteis 
poderia permitir 
a criação de um 
instituto público 

necessário para a boa 
gestão do sistema 

fi scal.

Neste caso, como em sede de IRC, 
há que nunca esquecer que objec-
tivos de simplifi cação, nomeada-
mente contabilística, não podem 
pôr em causa os objectivos de in-
formação tributária, sem os quais 
apenas se alimentaria o mercado 
paralelo. Quanto ao IMI, mesmo 
sem mudança de sistema de tribu-
tação relativamente ao patrimó-
nio imobiliário a curto prazo, há 
muitas medidas que poderão me-
lhorar o sistema actual e que são 
avançadas pelo relatório do GPF. 
Questão porventura mais com-
plexa, no actual contexto, é a da 
reestruturação da Administração 
Tributária. Sendo mais difícil en-
carar hoje a ressurreição da Ad-
ministração Geral Tributária, cuja 
extinção prematura foi um grave 

erro político, fi caram por resolver 
problemas como o da plena inte-
gração dos sistemas de informa-
ção fi scal geridos pela DGCI e pela 
DGAIEC, que se arrasta há uma 
década, o da ausência de sinergias 
na formação profi ssional, o da ine-
xistência de mecanismos de admi-
nistração participada ou o da falta 
de um verdadeiro órgão de apoio 
às políticas tributárias, nos planos 
económico, legislativo e de siste-
mas de informação. A situação da 
DGITA é particularmente preocu-
pante e exige intervenção urgente, 
pois do seu funcionamento depen-
de a continuação da arrecadação 
fi scal, com observação dos direitos 
e garantias dos contribuintes. Um 
estudo em anexo ao relatório do 
GPF recomenda que a DGITA de-
vesse passar a ter o estatuto de ins-
tituto público de regime especial.(9) 
A extinção de institutos públicos e 
de fundações que se revelem inú-
teis e que contribuem para um au-
mento desnecessário da despesa 
pública poderia permitir a criação 
de um instituto público necessário 
para a boa gestão do sistema fi scal. 
Teríamos aí uma despesa repro-
dutiva que permitiria a constru-
ção de um sistema de informação 
efi ciente quer para efeitos de con-
trolo e apoio à fi scalização fi scal 
e aduaneira, quer para efeitos de 
diminuição dos custos de contex-
to relativos à tributação de pessoas 
singulares e colectivas. 
O risco de não serem prossegui-
das soluções racionais é, porém, 
enorme. Se isso acontecer, mais 
tarde ou mais cedo, Portugal será 
confrontado com uma crise do 
Estado fi scal.a

(ARTIGO RECEBIDO EM OUTUBRO DE 2010)

*Professor universitário

Membro do GEOTOC
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Notas
 (1) Cfr. António Carlos dos Santos & 
António M. Ferreira Martins, Compe-
titividade, Efi ciência e Justiça do Sistema 
Fiscal – Relatório do Grupo para o Estudo 
da Política Fiscal, Cadernos de Ciência e 
Técnica Fiscal, n.º 209, Lisboa: Centro 
de Estudos Fiscais / DGCI, 2010. O re-
latório contempla cinco grandes áreas 
sobre as novas tendências da política 
orçamental, sobre a tributação directa, 
sobre a tributação do património, sobre 
a tributação indirecta e sobre procedi-
mento, processo, infracções e relações 
entre a Administração Tributária e os 
contribuintes, áreas coordenadas, res-
pectivamente por João Amaral Tomaz, 
Rui Morais, Sidónio Pardal, António 
Nunes dos Reis e Rogério M. Fernandes 
Ferreira. O relatório tem sido objecto 
de divulgação em meios académicos, 
sindicais e estudantis, de comentários 
nos principais órgãos de informação 
da imprensa generalista e da imprensa 
económica, bem como em publicações 
da especialidade. Pela sua particular 
importância, são de salientar os arti-
gos publicados na Revista de Finanças 
Públicas e Direito Fiscal. Outros traba-
lhos, de natureza sectorial, têm vindo 
a ser produzidos, e outro, mais recen-
te, relativo à Reavaliação dos Benefícios 
Fiscais, Cadernos de Ciência e Técnica 
Fiscal n.º 190, Centro de Estudos Fis-
cais / DGCI, 2005, com recomendações 
que se mostram ainda pertinentes.  
(2) Cfr. Relatório da Comissão para o De-
senvolvimento da Reforma Fiscal (presi-
dido por José Silva Lopes), Ministério 
das Finanças, 1996 e António de Sousa 
Franco & António Carlos dos Santos 
(dir.), «Relatório de apoio à Resolução 
do Conselho de Ministros sobre os Qua-
dros Gerais para a Reforma Fiscal no Li-
miar do Século XXI», in Ministério das 
Finanças, Estruturar o Sistema Fiscal do 
Portugal Desenvolvido, Coimbra: Alme-
dina, 1998. Um outro relatório, menos 
abrangente, deve ser ainda menciona-

do, o relatório Pina Moura & Ricardo Sá 
Fernandes, A Reforma Fiscal Inadiável, 
Lisboa: Celta, 2000, baseado nos tra-
balhos da Estrutura de Coordenação da 
Reforma Fiscal, criada por despacho do 
Ministro das Finanças n.º 3 140/2000, 
de 12 de Janeiro (ECORFI) (vide ECORFI, 
Relatório Final e Anteprojectos, in Cader-
nos de Ciência e Técnica Fiscal n.º 190, 
Centro de Estudos Fiscais / DGCI, 2002), 
com refl exos mais visíveis na aprovação 
das Leis n.º 30-F e 30-G/2000, de 29 de 
Dezembro.  
(3) Vide A. L. Sousa Franco & A. Carlos 
dos Santos, Estruturar o Sistema Fiscal do 
Portugal Desenvolvido – Balanço de uma 
Legislatura, Ministério das Finanças, 
Outubro, 1999
(4) Este relatório teve, mesmo assim, 
um mandato limitado. Outros estudos 
e relatórios devem completá-lo. Uns já 
efectuados, como os relativos à Rea-
valiação dos Benefícios Fiscais, Cader-
nos de Ciência e Técnica Fiscal n.º 190, 
Centro de Estudos Fiscais / DGCI, 2005 
(decorrente de um grupo de trabalho 
presidido por Luís Máximo dos San-
tos), com recomendações que se mos-
tram ainda pertinentes, à Simplifi cação 
do Sistema Fiscal Português (in Cader-
nos de Ciência e Técnica Fiscal n.º 201, 
Centro de Estudos Fiscais / DGCI, 2007 
e à introdução do Sistema de Normali-
zação Contabilística (cfr.). Outros que 
deverão resultar de grupos de trabalho 
cuja actividade se tem vindo a prolon-
gar demasiado.   
(5) Papel relevante neste domínio tem 
tido a Revista de Finanças Públicas e de 
Direito Fiscal que tem publicado, ao 
longo de 2009-2010, artigos relevantes 
sobre o relatório. Cfr. Luís Máximo dos 
Santos, «A tributação das mais-valias 
mobiliárias: mais vale tarde que nun-
ca», n.º 4, 2009, pp. 163-163; Divisão de 
Consultoria Fiscal da Deloitte, «Relató-
rio do Grupo de Trabalho para o Estudo 
da Política Fiscal - Breve Comentário», 
n.º 4, 2009, pp. 185-211 e Fernando C. 

Araújo, «A política fi scal em IRC (ou a 
ausência dela) na perspectiva dos con-
tribuintes (a propósito do Relatório do 
Grupo de Trabalho para o Estudo da Po-
lítica Fiscal)», n.º 2, 2010, pp. 105-139.
(6) Existe uma terceira, não despicienda 
para quem seja sensível ao papel dos ac-
tores na vida sociopolítica, mas de mais 
fácil resolução, que decorre da mudan-
ça de secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais (SEAF). O novo SEAF parece 
ter, até agora, uma preocupação muito 
marcada com certos aspectos do dossiê 
da fi scalidade internacional (acordos de 
troca de informações com os paraísos 
fi scais e convenções de dupla tributação, 
área cuja assinatura tradicionalmente 
pertence ao MNE), em detrimento da 
fi scalidade interna, como foi apanágio 
da política do anterior SEAF.
(7) Num outro plano, também a quere-
la da retroactividade/retrospectividade 
poderia ter sido evitada. Independente-
mente da solução jurídica que o Tribu-
nal Constitucional vier a defender, o que 
se conseguirá, no plano das receitas, 
com a medida aprovada não justifi ca os 
arranhões na credibilidade política de-
correntes de uma controvérsia inútil.
(8) Cfr. o artigo 112/3 da Constituição: 
«Têm valor reforçado, além das leis or-
gânicas, as leis que carecem de apro-
vação por maioria de dois terços, bem 
como aquelas que, por força da Cons-
tituição, sejam pressuposto normativo 
necessário de outras leis ou que por ou-
tras devam ser respeitadas.» A doutrina 
tem entendido que a LGT não se enqua-
dra neste normativo. Questão diferente 
desta é a de saber se existem normas na 
LGT que possam integrar a chamada 
«constituição material» fi scal.  
(9) Cfr A. C. Santos/ Ivo Gonçalves/ 
/Luís Amaral, «A DGITA e a Gestão das 
Tecnologias de Informação e Comu-
nicação na Administração Tributária: 
Passado, Presente e Futuro», Cadernos 
de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 209, ob. 
cit., pp. 969 e ss.
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