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COM AS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS A
APROXIMAREM-SE, REUNIMOS OS
PRINCIPAIS COMPROMISSOS DOS

PARTIDOS CANDIDATOS PARA
ESTIMULAR A ECONOMIA DAS

 EMPRESAS

Se ainda não tem a certeza
sobre em que partido votar
no dia 30 de Janeiro, esta
sistematização das
principais iniciativas dos
candidatos poderá ser-lhe
útil. Conheça os principais
compromissos de cada
partido para estimular a
economia das empresas.



COMPROMISSOS:
Alargar a dedução à coleta em IRC dos lucros retidos e reinvestidos,
privilegiando fiscalmente as PME's que invistam;
Implementar o Programa Internacionalizar 2030;
Criar uma rede de incubadoras sociais, que favoreçam o nascimento e
acompanhamento de novos projetos da economia social;
Melhorar regime do IRC para empresas que reinvistam lucros através de
aumento em 20% do limite máximo de lucros;
Reforçar a trajetória de redução dos preços da eletricidade.

LEGISLATIVAS 2022
O QUE OS PARTIDOS PROMETEM PARA
ESTIMULAR A ECONOMIA DAS EMPRESAS

COMPROMISSOS:
Reduzir a taxa de IRC de 21% para 17% até 2024. Alargar essa redução à taxa
reduzida para as PME's (aumentando o limite de 25 mil Eur para 100 mil Eur
para as empresas sediadas no interior);
Rever substancialmente o IRC, simplificando e introduzindo medidas de
competitividade fiscal;
Reduzir temporariamente (entre julho de 2022 e dezembro de 2023) o IVA da
restauração;
Reforçar a fiscalidade verde, com impacto orçamental neutro, usando as
receitas para reduzir ainda mais os impostos sobre o rendimento;
Simplificar e melhorar o Contencioso tributário.

COMPROMISSOS:
Um novo escalão da derrama estadual para empresas com lucros entre 20
milhões e 35 milhões com a taxa de 7%;
Tributação das mais-valias imobiliárias para empresas e fundos de
investimento;
Contribuição de 0,75% sobre o valor acrescentado das grandes empresas
(que exclui todas as micro, pequenas e médias empresas);
Rever tributação aplicável aos grupos económicos e às transferências de
rendimentos para jurisdições com regimes fiscais favoráveis ao planeamento
fiscal, com vista à erosão da base tributável.
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Conheça as propostas
completas dos partidos em:

observador.pt/interativo/guia
-eleitoral-as-propostas-dos-
partidos-sobre-20-temas/

COMPROMISSOS:
Simplificação e desagravamento do IRS com introdução de taxa única de
15%, começando de forma gradual com duas taxas de 15% e 28%, de forma a
aumentar imediatamente os salários líquidos dos portugueses;
Redução do IRC para 15% e eliminação da derrama estadual;
Simplificação Fiscal através da eliminação de taxas e contribuições e de um
choque desburocrático, bem como alteração do IMI e IMT;
Não colocar nem mais um euro na TAP. Privatização da TAP, CGD e RTP.
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Descida do IRC para 19% em 2022 e para 15% até 2026;
10% do IRC para empresas que se estabeleçam no interior;
Favorecer a recapitalização das empresas;
Tributar apenas 80% do lucro que advém das patentes e criar fast track para
registo de patentes;
Se Estado dever dinheiro a empresas, esse valor pode ser deduzido dos impostos
a pagar;
Oportunidade para empresas criarem IPSS com creches e dar benefícios para
empresas amigas da vida familiar;
Criação de um prémio para as empresas que se distinguem nas suas árias;
Simplificar contabilidade das PME's.

COMPROMISSOS:
Revisão do sistema de benefícios fiscais, com a eliminação de benefícios (ou
reduções de taxas) para organizações que, nomeadamente, tenham finalidades
de especulação imobiliária, ou cuja atividade leve à transferência de rendimentos
para jurisdições com regimes fiscais mais favoráveis;
Controlar a especulação imobiliária, através do aumento do imposto sobre as
mais-valias, considerando 100% o valor para englobamento sobre os ganhos
derivados da transmissão onerosa de imóveis no momento da venda de
imobiliário que não seja primeira habitação;
Reformular o Imposto Sobre Veículos e o Imposto Único de Circulação em
função de critérios ambientais (com base na Avaliação do Ciclo de Vida) e de
eficiência energética;
Relançar a economia europeia, harmonizando a fiscalidade entre países e
acabando com os paraísos fiscais dentro da União Europeia.

COMPROMISSOS:
Redução gradual da taxa de IRC em 4 pontos percentuais ao longo da
legislatura;
Revisão dos benefícios e isenções fiscais às empresas;
Rever a certificação das Pequenas e Médias Empresas, atualizando os critérios
às novas realidades empresariais;
Alargamento da aplicação da taxa reduzida de IRC de 17%, abrangendo os
lucros até 100 mil Eur (em vez de 15 mil Eur).

COMPROMISSOS:
Alargar a dedução à coleta em IRC dos lucros retidos e reinvestidos,
privilegiando fiscalmente as PME's que invistam;
Implementar o Programa Internacionalizar 2030;
Criar uma rede de incubadoras sociais, que favoreçam o nascimento e
acompanhamento de novos projetos da economia social;
Melhorar regime do IRC para empresas que reinvistam lucros através de
aumento em 20% do limite máximo de lucros;
Reforçar a trajetória de redução dos preços da eletricidade.

COMPROMISSOS:
Redução do IVA para 6% na eletricidade e água;
Eliminação do IRC para microempresas até três funcionários e 150 mil euros de
faturação anual;
Abolição de tributação sobre heranças de familiares diretos;
Redução do IVA sobre recibos verdes, sempre que a média mensal do
vencimento seja inferior ao salário mínimo;
IMI deverá tender para a abolição no período da legislatura;
Teto máximo para o preço dos combustíveis.
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COMPROMISSOS:
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MECANISMO DE APOIO
ÀS EMPRESAS LOCAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CRIA REGULAMENTO MUNICIPAL DE
PROJETOS ESTRATÉGICOS DE
INVESTIMENTO

A Câmara Municipal de Alenquer implementou o Regulamento Municipal de Projetos
Estratégicos de Investimento do Município de Alenquer (PEIMA). Este regulamento
pretende apoiar as empresas concelhias e, simultaneamente, atrair investimentos
para o concelho de Alenquer. 

O documento tem por base um “conjunto de métricas” que permitirão ao município
conceder determinados benefícios fiscais ou apoios financeiros a quem procure
investir e exercer atividade no concelho. Para isso, será feita uma avaliação prévia, em
que serão tidos em conta indicadores como o volume de negócios, o número de
postos de trabalho, a presença ou não da sede da empresa no concelho, questões
ambientais e a responsabilidade social da empresa.

“Através deste regulamento, tudo se
pode traduzir num apoio que,
nalguns casos, pode ascender às
dezenas de milhar de euros em
benefícios fiscais ou apoios
financeiros, dependendo da
natureza dos projetos”

- Paulo Franco
Vereador na CMA

SABER MAIS

EMPREENDE XXI
PROMOVER A CRIAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS
PROJETOS EMPRESARIAIS POR JOVENS

A nova medida Empreende XXI foi criada para
apoiar os jovens à procura do primeiro
emprego e desempregados inscritos no IEFP.

O apoio financeiro serve para a criação de
empresas e do próprio emprego, formação
profissional, mentoria e consultoria
especializadas. 

Aos projetos de criação de empresas elegíveis é
atribuído, pelo IEFP, I. P., um apoio financeiro,
até 85 % do total do investimento elegível.

O apoio financeiro é atribuído sob a forma de
empréstimo sem juros e é reembolsável no
prazo de cinco anos, sendo que o seu início
pode ser diferido até dois anos a contar da data
da concessão.

Inclusive quem nunca tenha
prestado atividade ao abrigo
de um contrato de trabalho

sem termo.

Jovens entre 18 e 35 anos

Inclusive quem não se
encontre a estudar nem a

frequentar formação.

Jovens entre 18 e 35 anos

Incluindo os que reúnam condições
para ser destinatários da medida

Apoio ao Regresso de Emigrantes a
Portugal, salvo no que respeita à

celebração de contrato de trabalho
por conta de outrem, e respetivos
membros do agregado familiar.

Outros desempregados
inscritos no IEFP

SABER MAIS
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INDÚSTRIA

ALIMENTAR

TRANSPORTES E LOGÍSTICA

QUER FAZER PARTE DESTE
PROMISSOR DIRETÓRIO?

Torne-se Associado da AGEIRA em:

ageira.org/adesao/
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CONTABILIDADE, FISCALIDADE,   
 CONSULTORIA E GESTÃO     SEGUROS

ARTESANATO
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MARKETING,    
 COMUNICAÇÃO              
E DESIGN

OUTROS SERVIÇOS 

CONTACTOS AGEIRA
geral@ageira.org

www.ageira.org

964 195 804
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