
 

 

 

 

 

 

 

 

Está em cima da mesa a discussão na especialidade do orçamento do Estado para 2016. É um 

documento com riscos, mas que também contém virtudes e que, em todo o caso, não justifica a crispação 

que se gerou em torno dele.  

Sejamos claros, o Orçamento não vira a página da austeridade: é um orçamento que continua a reduzir o 

défice público, mesmo o estrutural, e isso significa um estímulo contraccionista sobre a economia. Mas é 

igualmente verdade que o faz no contexto de algum crescimento económico e, talvez ainda mais 

importante, que procura um caminho autónomo para Portugal e assume um ajustamento orçamental mais 

lento, e por isso mais sensato, das contas públicas portuguesas. 

É também um orçamento mais equilibrado na conceção dos fatores de crescimento de um país que, no 

contexto das economias avançadas, é débil, desigual e pouco produtivo. Deixa por isso, e bem, cair a 

ideia de atribuir prioridade máxima à redução da carga fiscal sobre as empresas para relançar a economia. 

Na procura desse equilíbrio, recompõe a carga fiscal penalizando impostos sobre consumo e importações, 

e empenha-se em acelerar a reposição da normalidade económica na pós-troika, tornando prioritários 

apoios sociais às famílias carenciadas. 

Todavia, este orçamento assume também riscos excessivos para uma economia numa situação frágil. 

Promete muita eficiência, mas assume poucos compromissos sobre como a garantirá, confiando numa 

boa execução orçamental com as receitas de contribuições sociais e em poupanças difusas no 

funcionamento do Estado. A estes riscos de execução, acresce ainda a ideia de que os preços vão 

acelerar, inflacionando o país para longe da insustentabilidade da dívida, o que é uma hipótese arriscada 

em qualquer exercício, cujos efeitos são imprevisíveis para a sociedade, para os credores e para os 

investidores. 

Neste contexto, será a credibilidade da execução deste orçamento que dará a Portugal a tranquilidade que 

necessita para ultrapassar as muitas dificuldades que enfrenta. 

Esperemos que o futuro dissipe os nossos medos e preconceitos e nos traga a tão almejada luz do 

progresso e bem-estar económico e social. 

Com estima, 

A Direção 
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O prazo de entrega da “declaração modelo 3 (IRS) – 1.ª fase” relativa ao ano de 2015 ocorrerá durante o 

mês de abril de 2016, seja a sua entrega efetuada por via eletrónica no Portal das Finanças ou em papel  

O prazo originalmente fixado era de 15 de março a 15 de abril. 

Por sua vez, a entrega da “declaração modelo 3 (IRS) – 2.ª fase” terá de ser efetuada durante o mês de 

maio de 2016. O prazo originalmente fixado era de 15 de abril a 15 de maio. 

Mediante publicação do DL n.º 5/2016, de 8 de fevereiro foi dada a possibilidade de declaração no Anexo 

H, no ano de 2015, das despesas de saúde, formação e educação, encargos com imóveis e com lares. Os 

valores assim declarados (Anexo H) substituem, para efeitos de cálculo das deduções à coleta em causa, 

os que tiverem sido comunicados à AT nos termos da lei. 

Os documentos relativos às despesas que excedam os valores comunicados à AT devem ser 

conservados durante quatro anos. 

 

 

 

 

Em fevereiro de 2016 foi anunciada a criação de uma medida excecional de apoio ao emprego através da 

redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora, em 0,75 pontos percentuais, relativa 

às contribuições referentes às remunerações devidas nos meses de fevereiro de 2016 a janeiro de 

2017. 

No âmbito dessa atualização, ficou acordada a manutenção, durante um ano, da medida excecional de 

redução de 0,75 pontos percentuais da taxa contributiva para a segurança social a cargo das entidades 

empregadoras, relativa às contribuições referentes aos trabalhadores ao seu serviço. Neste sentido, a taxa 

contributiva a cargo das entidades empregadoras será diminuída em 0,75 pontos percentuais, 

relativamente aos trabalhadores ao seu serviço abrangidos pela Remuneração Mínima Mensal Garantida 

(RMMG), ou que auferissem uma remuneração base entre 505,00 euros e 530,00 euros. 

A redução temporária da TSU (taxa social única) a cargo da empresa não é uma medida nova. A anterior 

versão vigorou entre 25 de outubro e janeiro deste ano, com redução de 0,75 p.p. da taxa contributiva para 

a segurança social a cargo das entidades empregadoras. Abrangia as contribuições de novembro de 2014 

a janeiro de 2016, incluindo valores devidos a título de subsídios de férias e de Natal.  

Durante o período de vigência da redução da TSU, a taxa contributiva a cargo da entidade 

empregadora passa novamente de 23,75% para 23%. 
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2. NOVOS PRAZOS DE ENTREGA DO IRS – MODELO 3 DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MEDIDA EXCECIONAL DE APOIO AO EMPREGO NA REDUÇÃO TEMPORÁRIA DA TAXA 

CONTRIBUTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


