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Orçamento
de Portugal
prevê alta
de impostos
Proposta para 2013 embute previsão de
aumento do Imposto de Renda até 48%

Entenda. Quando uma medida
econômica é austera

www.estadao.com.br/e/austeridade

estadão.com.br

Rede social. Manifestantes se reuniram em frente ao Parlamento português, em protesto combinado pelo Facebook

Segurança. Policiais evitam aproximação de manifestantes Protestos. Fogueiras foram acesas próximo às escadarias

LISBOA

O governo de Portugal anun-
ciou ontem a versão final do
pacote de austeridade basea-
do em aumento de impostos
para 2013. O plano orçamentá-
rio para o próximo ano foi mar-
cado por preparativos inco-
muns – como o anúncio de me-
didas que depois foram debati-
das em reuniões ministeriais
que duraram 20 horas –, que
mostram a dificuldade do go-
verno português para equili-
brar a implementação de medi-
das de austeridade com a ma-
nutenção da estabilidade polí-
tica e social do país.

Enquanto o ministro de Finan-
ças, Vitor Gaspar, anunciava o
plano orçamentário do governo
para 2013, um protesto em fren-
te ao Parlamento local era orga-
nizado por meio da rede social
Facebook, previsto para o come-
ço da noite (horário local). À ho-
ra marcada, centenas de pessoas
se concentraram em frente à es-
cadaria do Parlamento, que esta-
va cercado por policiais.

O ministro alertou que, sem
essa proposta orçamentária, sig-
nificaria dizer não a todo o pro-
grama de resgate externo obtido
por Portugal. “Não há espaço de
manobra”, alertou. O pacote,

que foi em grande parte antecipa-
do no começo deste mês, rece-
beu críticas de centrais sindi-
cais, partidos de oposição e mem-
bros de governos anteriores.
Eles dizem que o mais novo paco-
te de austeridade vai sufocar a
classe média e as pequenas em-
presas portuguesas. “Isso é uma
bomba atômica fiscal”, criticou
o presidente do maior partido de
oposição, Antonio Jose Seguro,
do Partido Socialista.

De acordo com a proposta or-
çamentária apresentada ontem,
o governo pretende arrecadar €
4,3 bilhões em impostos, incluin-
do€2,8 bilhões com um corte no
número de faixas para tributa-
ção sobre renda. No próximo
ano, as alíquotas de imposto de
renda irão de 14,5% a 48%, além
de uma sobretaxa extraordiná-
ria de 4% sobre a renda.

Mais justo. Em entrevista, Gas-
par afirmou que a proposta orça-
mentária foi desenhada de for-
ma que os portugueses que ga-
nham mais paguem mais e os
contribuintes de renda mais bai-
xa sejam protegidos. “O orça-
mento para o próximo ano é difí-
cil para os portugueses, mas tam-
bém é o mais justo em termos de
equalização fiscal”, explicou o
ministro. Também haverá um au-

mento na tributação sobre ga-
nhos de capital, imóveis, alu-
guéis, automóveis e um imposto
sobre transações financeiras.

Do lado da despesa, o governo
português pretende economizar
€ 2,7 bilhões no próximo ano
com medidas como o aumento
na idade para aposentadoria no
setor público para 65 anos, igua-
lando ao setor privado. Além dis-
so, haverá cortes expressivos

nos contratos temporários de
trabalho e redução no valor pago
por horas extras e licenças de
saúde. A maior parte da econo-
mia, entretanto, virá de um corte
de um salário dos 14 que os servi-
dores públicos recebem por ano.

Gaspar terá agora duas sema-
nas de debates no Parlamento,
que deverá votar as linhas gerais
do Orçamento no fim de outu-
bro. As negociações de cada me-

dida se estenderão ao longo do
mês de novembro.

Embora o governo de coalizão
tenha maioria no Parlamento,
sua popularidade vem caindo ra-
pidamente. Uma pesquisa nacio-
nal de opinião realizada no come-
ço deste mês mostrou que quase
70% dos portugueses não con-
fiam no governo. Além disso,
quase 53% afirmam que o gover-
no vai cair antes do fim de seu

mandato, embora 33% afirmem
que o atual governo vai chegar ao
fim de seu mandato, em 2015. /
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CONDER
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados que fará realizar licitações na MODALIDADE CONCORRÊNCIA / MENOR
PREÇO, abaixo discriminadas:

Nº Abertura Hora OBJETO
047/12 21.11.2012 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA PARA

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA FEIRA DE SÃO JOAQUIM - ETAPA 3 (MIOLO), NO
MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

048/12 22.11.2012 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DAS ÁREAS
COMPLEMENTARES 01 E 02 - NOVA CONSTITUINTE, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA, SOB O
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

Os Editais, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, estarão à disposição dos interessados na Sede da CONDER, sito Av. Edgard Santos nº 936 -
Narandiba - Salvador - BA, a partir do dia 22.10.2012 (CP nº 047/12) e 19.10.2012 (CP nº 048/12), das 14:00 às 18:00 horas.

Salvador - BA, 15 de outubro de 2012.
Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão.

DE TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA INVESTIR,
A GENTE SÓ NÃO VAI
FORNECER O DINHEIRO.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 out. 2012, Economia & Negócios, p. B10.
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