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“PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013”. 

Para efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da República Portuguesa e do artigo 

142.º do Regimento da Assembleia da República e pelo disposto na alínea u) do artigo 69.º e do 

artigo 89.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira aprovado pela Lei 

n.º 13/91, de 5 de Junho, alterada pela Lei n.º 130/99, de 21 de Agosto, é transmitido o seguinte 

parecer 

A) CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2013 (LOE2013) constitui o mais 

exigente dos orçamentos do Estado da história democrática do País e, comporta um conjunto de 

riscos que poderão levar ao incumprimento dos objectivos orçamentais propostos, sobretudo ao 

nível das previsões do cenário macroeconómico, tanto ao nível da evolução programada do PIB 

como do desemprego com efeito nas prestações sociais. 

A rigorosa execução do Orçamento do Estado proposto é de capital importância no 

restabelecimento da credibilidade do País e no indispensável estimulo à competitividade, no 

sentido de colocar de novo a economia portuguesa numa trajectória ascendente, que deve 

constituir um objectivo tão ou mais importante do que a meta do défice orçamental, na 

medida em que o crescimento económico ao proporcionar emprego e criação de riqueza conduz 

ao próprio equilíbrio orçamental. 

A consolidação orçamental exigirá, em 2013, um esforço relevante sobretudo para as 

famílias e empresas com as consequências negativas para a economia, sendo que o aumento 

generalizado da tributação poderá fomentar a fraude e evasão fiscais.  

Apesar de marcado, como já supra referenciado, por um cenário macroeconómico 

recessivo e por alterações fiscais que procuram não deixar qualquer margem para falhar nas 

metas impostas a Portugal, esta Proposta de OE não deixa de conter alguns sinais de que, na 

medida do possível, a política fiscal procurará apoiar o crescimento económico, sobretudo nos 

incentivos fiscais para os novos investimentos.  
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Ao nível da Região, as medidas consubstanciadas na Proposta Orçamento do Estado 

possuem um conjunto de repercussões diretas que põem em causa o cumprimento dos objectivos 

orçamentais definidos para a Região através do Programa de Ajustamento Económico e 

Financeiro, tanto pelo lado da receita - pela não previsão dos valores globais em dívida pelo 

Estado à Região –, assim como pela despesa ao prever-se a reposição do subsídio de Natal e o 

acréscimo das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações. 

B) LEI DE FINANÇAS DAS REGIÕES AUTÓNOMAS 

1. Transferências orçamentais 

As transferências para as Regiões Autónomas apresentadas continuam distorcidas pela 

revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas (LFRA) de 2007, que discriminou a RAM de 

forma abusiva, conforme podemos constatar pelo quadro seguinte: 

                                                                                                            (Un.: Milhões de euros) 

Valores transferidos e inscritos no OE para as Regiões Autónomas 

ANO Legislação base RAM RAA Diferença 

2007 Lei Orgânica n.º 1/2007 212,6 336,2 -123,6 

2008 Lei Orgânica n.º 1/2007 210,3 343,3 -133,0 

2009 Lei Orgânica n.º 1/2007 208,5 351,7 -143,2 

2010 

Lei orgânica n.º 1/2007; 

Lei n.º 12-A/2010 e Lei 

Orgânica n.º 2/2010 
251,4 357,0 -105,6 

2011 
Lei Orgânica n.º 1/2007 e 

Lei Orgânica n.º 2/2010 
249,9 350,1 -100,2 

2012 
Leis Orgânicas nºs 

1/2007, 1/2010 e 2/2010 
232,3 333,5 -101,2 

2013 
Lei Orgânica n.ºs 

1/2007,1/2010 e 2/2010  
241,7 318,3 -76,6 

TOTAL  1.606,7 2.390,1 -783,4 
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Esta situação deverá ser corrigida com a reposição em vigor da Lei Orgânica nº 2/2010 

em parte suspensa por motivo da Lei de Meios e deverá ser tida em consideração em eventual 

alteração da LFRA, em curso. 

 Por outro lado, não podemos concordar com o disposto no n.º 4 do artigo 137.º, já 

que o Estado não pode eximir-se ao cumprimento das suas responsabilidades, ainda mais quando 

exige aos demais níveis de administração que cumpram com todas as suas obrigações. A 

coerência manda que este n.º 4 seja eliminado e que o Estado transfira para as Regiões 

Autónomas todos os valores que decorrem da Lei. No caso da RAM, o montante devido é de 

8,317 milhões de euros, que decorre do despacho do Secretário de Estado do Orçamento de 30 

de dezembro de 2009. 

Deverá ser acrescentado um novo n.º no artigo 137.º que preveja a transferência para a 

RAM dos 62,5 milhões de euros (empréstimo do BEI), decorrente do disposto no artigo 6.º da 

Lei Orgânica n.º 2/2010, de 16 de junho (“Lei de Meios”). 

Também o artigo 138.º não pode merecer a nossa concordância, não só porque impede 

o cumprimento do PAEF-RAM, mas também porque contraria o disposto no artigo 31.º da Lei 

Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro, alterada pelas Leis Orgânicas n.ºs 1/2010, de 29 de 

março, e 2/2010, de 16 de junho. 

2. Endividamento líquido 

É importante garantir que o artigo 139.º seja suficientemente flexível da Proposta de 

OE2013 para permitir a exequibilidade do PAEF-RAM, no que se refere à utilização do 

empréstimo contratado junto do Estado. 

 

C) INVESTIMENTOS 

 
A Proposta de OE2013 mantém a linha dos Orçamentos anteriores no que toca aos 

investimentos diretos do Estado na Região. Temos, assim, intervenções residuais, que vão 

contrastando com os montantes investidos pelo Estado na Região Autónoma dos Açores e que, 
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sobretudo, continua a deixar de fora a importante intervenção na pista do Aeroporto do 

Porto Santo, a qual tem de ser executada por razões de segurança. 

 

(Un.: Milhões de euros) 

Valores inscritos no PIDDAC 

ANO RAM RAA Diferença 

2007 5,4 23,6 -18,2 

2008 5,8 23,3 -17,5 

2009 5,5 36,8 -31,3 

2010 0,4 21,5 -21,1 

2011 0,6 9,6 -9,0 

2012 0,7 16,7 -16,0 

2013 0,5 6,2 -5,7 

TOTAL 18,9 137,7 -118,8 

 
 

D) DOTAÇÕES A ASSEGURAR 

É essencial que a proposta de Orçamento do Estado para 2013 assegure as dotações 

necessárias para fazer face aos compromissos para com a Região ou para com entidades públicas 

da Região, como é o caso, por exemplo: 

a) Da comparticipação nacional nos sistemas comunitários de incentivos financeiros 

nacionais de apoio ao sector produtivo, decorrentes do n.º 6 do artigo 5.º da Lei n.º 

13/98, de 24 de Fevereiro; 

b) Da comparticipação do IHRU, I.P., para a concretização de apoios na área da habitação, 

decorrente da Intempérie de 20 de Fevereiro de 2010 (previsto no artigo 7.º da Lei de 

Meios); 
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c) Das verbas devidas à Empresa de Electricidade da Madeira no âmbito do contrato 

relativo à convergência tarifária da energia eléctrica celebrado em Abril de 2003;  

d) Dos valores devidos ao SESARAM, E.P.E., por parte de alguns subsistemas públicos de saúde; 

e) Do montante devido ao Município de Câmara de Lobos no âmbito da Rede Nacional de 

Bibliotecas Públicas; 

f) Do pagamento das despesas com deslocações dos praticantes que representam clubes 

da Região Autónoma da Madeira, quando participam em representação das selecções 

nacionais, assim como dos árbitros da RAM nomeados pelas Federações, em 

cumprimento do Despacho n.º 22932/2007, de 29 de Agosto, do Secretário de Estado 

da Juventude e do Desporto. 

E) DOTAÇÕES AFETAS À SEGURANÇA SOCIAL 

Pela importância que as intervenções no âmbito da Segurança Social têm atualmente na 

resolução dos graves problemas que muitas famílias enfrentam em virtude da actual conjuntura, 

não podemos deixar de manifestar a nossa profunda preocupação, e desacordo, com os 

valores da dotação afecta à Segurança Social na Região Autónoma da Madeira.  

Apesar de se registar um reforço das dotações afetas ao Centro de Segurança Social da 

Madeira (CSSM) em 2013, verifica-se uma grande disparidade na afectação entre ambas as 

Regiões Autónomas, que possuem problemas de ordem social similares, devendo a presente 

Proposta ser alterada no sentido do reforço de dotações destinadas à RAM.  

 

(Un.: Milhões de euros) 

Valores afectos à Segurança Social (Mapa XII) 

ANO RAM RAA Diferença 

2011 41,9 40,0 1,9 

2012 39,5 67,2 -27,7 
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2013 47,2 85,3 -38,1 

Variação (%) 

2012/2013 

+ 19,5% +26,9%  

 

Também os valores que constam no n.º 2 do artigo 106.º (Transferências para políticas 

ativas de emprego e formação profissional durante o ano de 2013) - no montante de 9,88 milhões 

de euros para a RAM - estão sub-avaliados face às regras de cálculo em vigor. 

Efetivamente, o valor das transferências para emprego e formação corresponde a 5% da 

receita imputável à RAM em função do critério sede dos contribuintes. De acordo com os 

cálculos do CSSM na altura da elaboração da sua proposta de orçamento, em Maio de 2012, o 

valor deveria ser de 11,7 milhões de euros. O montante que consta no n.º 2 do artigo 106.º 

corresponde a uma redução de 5% face ao montante inscrito no OE 2012 (10,4 milhões de euros), 

estando assim em falta a importância de 1,82 milhões de euros, que deverá ser resposto. 

 

F) PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE NATAL 

           A introdução do artigo 27.º na Proposta de OE2013, relativo ao pagamento do subsídio de 

Natal, representará um novo esforço orçamental pelo lado da despesa que condicionará o alcance 

dos objectivos das metas orçamentais nos termos previstos no PAEF-RAM, dado que da sua 

aplicação estima-se que o acréscimo da despesa ascenderá a 22 milhões de euros. 

 

G) TRABALAHADORES DE ÓRGAOS E SERVIÇOS DAS ADMINISTRAÇÕES 

REGIONAIS E AUTÁRQUICAS 

Através do artigo 51.º da proposta de OE2013 mantém-se a medida de controlo relativa 

aos trabalhadores de órgãos e serviços da administração regional e autárquica, a qual já foi 

objecto de pronúncia por parte desta Região, aquando da emissão de parecer sobre a proposta de 

Lei que aprovou o Orçamento do Estado para 2012. 
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O presente artigo ao determinar a exigência de parecer prévio favorável dos membros do 

Governo responsáveis pelas finanças e pela administração pública, na mobilidade de pessoal da 

administração regional e local para a administração central, e na admissão de candidatos com 

relação jurídica de emprego público constituída por tempo indeterminado com órgãos e serviços 

na administração regional e local, colide com a garantia de mobilidade profissional, na medida em 

que condiciona injustificadamente e de forma discriminatória, a livre mobilidade e o princípio de 

livre acesso a procedimentos concursais abertos pela administração central de trabalhadores da 

administração regional com relação jurídica constituída por tempo indeterminado, contido no 

artigo 50.º da CPR, e consagrado no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. 

Acresce que esta violação do Estatuto Político-Administrativo da Região, e dos princípios 

constitucionais, nem sequer é passível de ser justificada a título de medida imprescindível para 

assegurar a estabilidade orçamental e o cumprimento do PAEF. 

Antes pelo contrário, resulta claro que este normativo, ao estabelecer um requisito mais 

exigente para a mobilidade de pessoal entre a administração central e a administração regional e 

local, e ao conferir, aos trabalhadores com relação jurídica de emprego público constituída por 

tempo indeterminado com órgãos e serviços na a administração regional e local, um tratamento 

igual aos trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, com 

subversão do princípio contido no n.º 4 do artigo 7.º da Lei 12-A/2008, ao invés de fomentar a 

mobilidade entre administrações, conforme determina o ponto 1.7 do MoU, condiciona a sua 

aplicação. 

 

No que respeita ao artigo 55.º da presente Proposta de Lei, que vem alterar o artigo 2.º da 

Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, que institui e regula do Sistema de Informação e 

Organização do Estado (SIOE), alargando, o âmbito de aplicação daquela Lei a todas as 

empresas públicas, independentemente de setor empresarial a que pertençam, ficando assim estas 

empresas sujeitas ao dever de informação relativo aos seus recursos humanos, a prestar  

trimestralmente através daquele sistema, alertamos para o seguinte: 
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A se entender que no contexto atual este alargamento da Lei nº 57/2011, que institui o 

SIOE, às empesas públicas se justifica, a Região desde já alerta para que o tratamento dos dados 

relativo a estas empresas, pela entidade gestora deste sistema, terá de ter um fim exclusivamente 

estatístico, devendo ser feito de forma autónoma relativamente aos restantes setores da RAM, 

não se aceitando, em caso algum, atendendo aos compromissos assumidos no PAEF-RAM, 

nomeadamente na medida 12. e 61., a  inclusão dos respetivos trabalhadores no número de 

trabalhadores da Região, nem a sua inclusão na redução de trabalhadores da RAM obtida, em 

cada trimestre e anualmente. 

Ainda, a título de sugestão, somos de parecer que devia ser adotada para as empresas 

públicas reclassificadas, durante a vigência do PAEF, uma medida idêntica à consagrada no artigo 

71.º  da proposta de lei, na parte que adita o artigo 22.º-A ao Estatuto do Serviço Nacional de 

Saúde, que determina a aplicação do regime de mobilidade interna dos trabalhadores em funções 

públicas, aos profissionais de saúde, independentemente da natureza da relação jurídica de 

emprego. 

 

H) CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 

         O aumento previsto da contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, conforme 

proposta do artigo 77.º, irá implicar o brutal aumento da despesa do Orçamento Regional 

desta componente, dado que em termos relativos o acréscimo a taxa de contribuição passará dos 

atuais 15% para 20%, representando um incremento real de 33,3%. 

        O esforço orçamental da despesa, por conta desta alteração, implicará no seu conjunto um 

acréscimo estimado na despesa na ordem dos 12,5 milhões de euros, valor incomportável 

face aos objectivos do saldo orçamental previsto para 2013 para a Região. 

 

I) ASSUNTOS FISCAIS 

De acordo com os níveis de incerteza na execução das metas orçamentais propostas, o 

referido ajustamento faz-se primordialmente do lado da receita (80%) sobretudo da receita 

decorrente do IRS. 
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Ainda assim, atendendo à atual realidade dos tecidos económico e social, não nos 

parecem que as questões de incerteza na execução deste orçamento estejam minoradas, 

porquanto o cenário macroeconómico faz com que a dificuldade de sucesso seja imensa e muito 

clara. Basta olharmos à contração do PIB e do mercado interno, ao desemprego, às prestações 

sociais, à enorme dificuldade na captação de investimento externo, e à inevitabilidade do 

aumento da fraude e evasão fiscais, exponenciadas pelo maior agravamento de impostos da 

história da democracia portuguesa. 

Esta situação é ainda mais complexa, se nos recordarmos que, como sucedeu no ano 

transato, estamos num momento em que a rigorosa execução do Orçamento do Estado proposto é 

de capital importância no restabelecimento da credibilidade do país e no indispensável estímulo 

à competitividade, no sentido de colocar de novo a economia portuguesa numa trajetória 

ascendente, objetivo que parece cada vez mais difícil de concretizar. 

Como já referido o pilar da estratégia de consolidação orçamental para 2013 assenta 

essencialmente no aumento da receita no IRS, que resulta da combinação da redução dos atuais 8 

escalões para cálculo do IRS para apenas 5, com a alteração da respetiva estrutura, da aplicação 

de uma sobretaxa (de caráter excecional) equivalente a 4% do rendimento coletável que excede o 

salário mínimo nacional, da manutenção da taxa de solidariedade de 2,5% no último escalão de 

rendimentos (cujo limite mínimo passou de 153.300€ para 80.000€), da revisão das deduções à 

coleta permitidas, do aumento das taxas liberatórias aplicáveis aos rendimentos de capitais de 

25% para 28% e da introdução de uma taxa liberatória de tributação dos rendimentos prediais de 

28%. 

Neste orçamento, outros impostos, como o IRC, o IVA e o Imposto do Selo, 

desempenham um papel mais secundário. 

Saliente-se que, apesar do referido, e ainda que Portugal apresente um nível de tributação 

sobre os rendimentos das empresas acima da média europeia, estão previstas medidas de 

alargamento da base tributável dirigidas primordialmente às empresas e grupos com maior 

capacidade económica, que vão resultar para muitas empresas num aumento da taxa efetiva de 

IRC. 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA  REGIONAL  DO  PLANO  E  FINANÇAS 

 

 

Avenida Arriaga    9004- 528 Funchal     Telef. 291 212 170  Fax 291 233 126  Contribuinte 671001310  http:/www.gov-madeira.pt/srpf/ 

 

 

10 

É importante notar a intenção de fazer incidir Imposto do Selo sobre a generalidade das 

transações financeiras (“taxa Tobin”). 

Em sede de IMI, apesar da decisão de manutenção da cláusula de salvaguarda criada em 

2011, prevê-se que a avaliação geral da propriedade urbana, que está a decorrer, provoque um 

aumento muito elevado deste imposto e um peso ainda maior da carga fiscal que incide sobre as 

famílias, que se traduzirá num agravamento da situação social. 

Os impostos especiais de consumo sofrem igualmente aumentos. 

Este aumento muitíssimo elevado da carga fiscal, especialmente da que incide sobre as 

famílias, é extremamente preocupante. Se no cenário atual já é profundamente sentida a 

dificuldade das pessoas e empresas cumprirem as suas obrigações perante a Fazenda Nacional, 

podemos apenas expectar o que acontecerá no próximo ano. 

 Esta situação é tão mais grave quanto este aumento generalizado de impostos não é 

acompanhado de medidas de flexibilização e simplificação dos modos de cobrança de impostos, 

que permitam à administração fiscal, naquela que se pretende seja cada vez mais uma relação de 

confiança e proximidade entre o Estado e os cidadão, possa adequar os modos de pagamento à 

medida da capacidade e possibilidade das empresas e pessoas, no sentido de que o Estado não 

seja responsável pela destruição de empresas, de modos de sobrevivência, de postos de trabalho 

e que se consigam efetivamente cobrar os impostos devidos pelos cidadãos em situações em que 

esse objetivo se encontra dificultado. 

Mais se acrescenta que o enorme peso da carga fiscal nos orçamentos das empresas e das 

famílias poderá fomentar a fraude e evasão fiscais, que já se revelavam um problema. 

Às preocupações já acima descritas e, neste caso, no respeitante especialmente à Região 

Autónoma da Madeira, só podemos discordar e revelar a nossa incompreensão pela não 

inclusão na proposta de OE2013 de algumas propostas atempadamente apresentadas e que 

são da maior importância, que infra se indicam. 

Desde logo, propostas relativas à correta determinação da residência de pessoas e 

empresas e ao cumprimento de obrigações declarativas, com o objetivo de se lograr obter de 
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modo mais simples e mais correto os valores relativos às receitas fiscais próprias das Regiões 

Autónomas, determinadas em respeito pelo previsto na LFRA. 

 

1. Sobretaxa em sede de IRS: Repartição dos Rendimentos Tributários entre Estado 

e as Regiões Autónomas   

Através do artigo 177.º propõe-se a criação de uma sobretaxa, de carácter excepcional, 

em sede de IRS equivalente a 4% do rendimento coletável que excede o salario mínimo 

nacional, cuja receita, nos termos do n.º 3 do artigo 178.º reverte integralmente para o 

Orçamento do Estado nos termos do artigo 10.º-A, 10.º-B e 88.º da Lei de Enquadramento 

Orçamental aprovada pela Lei n.º 91/ 2001, de 20 de agosto. 

Esta proposta não pode merecer a concordância da Região Autónoma da Madeira, 

pelo facto de prejudicar a arrecadação de receitas próprias da Região que são da esfera do 

Orçamento Regional, desrespeitando a repartição constitucional das receitas, mas também 

porque configura um ato totalmente irracional que, como tal não pode ser aceite. 

Com efeito, o artigo 227.º/1,j) da CRP, determina que as regiões têm o poder de dispor, 

nos termos dos respectivos estatutos e da lei das finanças regionais, as receitas fiscais nelas 

cobradas ou geradas, bem como de uma participação nas receitas tributárias do Estado, 

estabelecido de acordo com o princípio que assegure a efectiva solidariedade nacional. 

Ora, nos termos da LFRA, o IRS gerado nas Regiões Autónomas é receita regional 

(artigo 16.º). O Estado é meramente representante das Regiões Autónomas na cobrança dos 

impostos, sendo os seus serviços utilizados mediante compensação (artigo 51.º/ 2, c)), a qual, 

caso não seja cobrada, deve ser contabilizada como transferência estadual para as Regiões. 

Assim, a receita de IRS gerada na Região Autónoma é da titularidade da própria região, 

como resulta, com clareza, da LFRA. Nos termos desta lei, o papel do Estado em relação a uma 

receita da titularidade da Região não é mais do que o de representar a Região na cobrança, por 

razões de praticabilidade. Aliás, a atribuição à Região da titularidade da receita visa assegurar a 

autonomia patrimonial constitucionalmente consagrada. 
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A circunscrição, nos termos da LFRA, da intervenção estadual à representação na 

cobrança dos impostos - com exclusão de qualquer outra - torna-se, na verdade, evidente quando 

se verifica que nunca a lei permitiu qualquer outra atuação do Estado na transferência de 

recursos que à Região pertencem, mesmo que apenas a título representativo, única possibilidade, 

aliás, que, em face da autonomia financeira da Região, seria pensável. 

Assim, actualmente, o quadro constitucional e legal vigente contempla a atribuição às 

Regiões das receitas de IRS nelas geradas. Não pode, pois, o legislador – através de lei ordinária 

ou mesmo de valor reforçado – dispor de receitas da titularidade da Região, atribuindo-as a 

sujeito jurídico distinto, no caso o Estado. 

A normal legal que retire à Região receita que, nos termos constitucionais lhe compete, é, 

do ponto de vista da Região, materialmente inconstitucional. A Constituição é clara na atribuição 

da receita à própria Região. O poder dispositivo dos estatutos e da LFRA, reconhecido pela al. j) 

do artigo 227.º da CRP, nunca poderia alterar a afetação da receita constitucionalmente 

consagrada. 

Trata-se pois de uma evidente e inconstitucional subtração de receitas que nos termos 

legais e em conformidade com a CRP, pertencem à Região, das quais o Estado não tem 

competência ou legitimidade para dispor. 

Conclui-se assim, no sentido da inconstitucionalidade das normas do n.º 3 do artigo 178.º 

da proposta de LOE para 2013 por violação direta e imediata do artigo 227.º/1,j) da CRP. 

Por outro lado – e mesmo que prevaleça a opinião de que esta norma é inconstitucional – 

prevalece ainda a questão – ainda mais importante do ponto de vista da Região – da legitimidade 

do Estado subtrair uma receita a uma Região Autónoma que está submetida a um Programa de 

Ajustamento muito severo- monitorizado pelo mesmo Estado- para financiar as suas despesas. 

Estamos perante a situação caricata dos contribuintes da Região Autónoma da Madeira serem 

forçados a financiar o défice do Estado, quando, ao mesmo tempo, não conseguem recursos para 

pagar todas as suas despesas, exigindo o Estado que o façam, mas que para tal recorram aos seus 

próprios recursos. 
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Não podemos, pois, aceitar que sejam exigidos sacrifícios aos contribuintes das Regiões 

Autónomas que não sejam canalizados para pagar as suas próprias despesas. Neste sentido o n.3 

do artigo 178.º deve ser alterado, para corrigir esta situação, de modo a garantir a entrega às 

Regiões Autónomas da quota-parte da receita da sobretaxa de IRS que lhes pertence,  por lei e 

por principio. 

 

2. Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) 

É da maior importância marcar com clareza o facto de a existência de um regime fiscal 

competitivo, à semelhança do que sucede em diversos territórios na União Europeia, é basilar 

para a estratégia de desenvolvimento da Madeira, o que foi sempre aceite ao nível comunitário, 

ficando claro na concessão de auxílios de Estado, que se destinavam a promover o 

desenvolvimento regional e a diversificação da estrutura económica da Madeira, dando às 

empresas estabelecidas nesta Região ultraperiférica as condições necessárias para compensarem 

as suas desvantagens naturais de carácter estrutural. 

Considerando que estão em curso negociações com a União Europeia, com o objetivo de 

alargamento dos benefícios fiscais, seria de toda a oportunidade que a Proposta de OE2013 

consubstanciasse abertura para a consagração de autorização legislativa no sentido de adotar as 

alterações daí advenientes.  

A revogação das normas do Estatuto dos Benefícios Fiscais significou, do nosso ponto de 

vista, uma violação das legítimas expectativas das empresas e cidadãos que escolheram investir 

no CINM, na Madeira, em Portugal, aceitando as condições previstas nos quadros legais 

vigentes. 

Diga-se que num quadro de austeridade e dificuldade do ponto de vista económico a que, 

como é do conhecimento geral, a Região Autónoma da Madeira não é alheia, parece-nos de 

difícil aceitação e compreensão que se retire a esta Região a capacidade de gestão da tributação 

praticada no seu território.  

No que respeita especificamente ao CINM, não se consegue aceitar ou compreender 

a destruição daquele que era um mecanismo de competitividade internacional, que 
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promovia o desenvolvimento e o emprego e que, como se vai infelizmente comprovando, não é 

passível de substituição por outros meios ou mecanismos, e que tem, sem qualquer sombra de 

dúvida, a sua viabilidade colocada em causa. 

Por outro lado, estas situações coarctam a Região de meios de angariação de receita 

tributária, no que ao CINM diz respeito, quer ao nível da tributação do rendimento, quer da 

tributação do consumo. 

 

J) CONCLUSÃO 

De acordo com o supra exposto e em suma, concluímos que a Proposta de Orçamento do 

Estado para 2013 propõe um severo ajustamento orçamental, com o objetivo de respeitar os 

compromissos internacionais celebrados pelo país, que se está a fazer, primordialmente, do lado 

da receita (80%) sobretudo da receita decorrente do IRS, situação para a qual olhamos com 

muita preocupação. 

A justificação para as opções descritas prende-se maioritariamente com questões de 

certeza no cumprimento das metas traçadas, questões que, atendendo à atual realidade dos 

tecidos económico e social portugueses, não cremos que estejam de modo algum resolvidas ou 

minoradas, porquanto o cenário macroeconómico faz com que a dificuldade de sucesso seja 

enorme, se olharmos à contração do PIB e do mercado interno, do desemprego, das prestações 

sociais, da captação de investimento externo, da perspectiva optimista ao nível das exportações e 

pela inevitabilidade do aumento da fraude e evasão fiscais, exponenciadas pelo maior 

agravamento de impostos da história da democracia portuguesa. 

É importante que a necessidade de rigor orçamental não nos faça esquecer que é 

fundamental crescer sustentadamente e criar emprego, até porque as metas de obtenção de 

receita fiscal dependem do bom funcionamento da economia. São estes os objetivos que cremos 

não estão a ser devidamente acautelados e que ganham particular relevância numa economia 

insular e ultraperiférica com especiais fragilidades e vulnerabilidades acentuadas com o 

Programa de Ajustamento em execução. 
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Não se encontram previstas as alterações a diversos normativos ao nível da residência 

fiscal e obrigações declarativas com o fim de melhorar a segregação entre a receita do Estado e 

as receitas próprias das Regiões Autónomas, não foram contempladas as propostas relativas a 

procedimento e processo tributário, todas com o objetivo de permitir à Madeira efetuar uma 

melhor gestão e cobrança dos impostos gerados no seu território, de ser competitiva do ponto de 

vista fiscal, de gerir convenientemente o seu destino, enquanto Região Autónoma, tal como se 

encontra determinado na Constituição da República Portuguesa e na lei. 

Em resumo, a Região só poderá emitir um parecer favorável à proposta de OE2013 

caso as situações acima identificadas sejam atendidas e / ou retificadas, já que, se assim não 

for, a Região Autónoma da Madeira não terá condições para cumprir com o Programa de 

Ajustamento que assinou no início do corrente ano, nem terá meios suficientes para 

combater os efeitos da crise, o que, por uma questão de princípio, se antecipa, desde já, e 

que se gostaria de prevenir e de evitar. 

Nesse sentido e na defesa dos interesses desta Região Autónoma, nas matérias 

anteriormente explicitadas, serão apresentadas propostas de alteração/aditamento à 

Proposta de Orçamento do Estado, em sede própria, ou seja, na discussão na especialidade, 

na Assembleia da República através dos eleitos pela Região.  

Secretaria Regional do Plano e Finanças, 29 de Outubro de 2012. 
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