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O que traz o Orçamento
do Estado de 2018?

Debate decorreu em Aveiro, numa organização da Moneris

D.R.

EMPRESÁRIOS Foram cerca
de 40 os empresários presentes
num debate promovido pela
Moneris, que abordou as novi-
dades que se avizinham para
2018 no âmbito do Orçamento
do Estado para 2018 e do novo
Regime de Protecção de Dados,
que entra em vigor a 25 de
Maio do próximo ano. 

Na abertura da sessão, Rui
Pedro Almeida, CEO e Admi-
nistrador do grupo Moneris, fez
uma reflexão sobre a dicotomia
entre as crescentes obrigações
de informação que as empre-
sas, em especial as que prestam
serviços profissionais de apoio
à gestão e contabilidade, acu-
mulam perante a Autoridade
Tributária e a nova regulamen-
tação na protecção de dados,
que remete para o direito ao
esquecimento, ou do direito à
limitação de dados, assim co -
mo a autorização que deve ser
dada às empresas para o trata-
mento de dados. “Estamos a
chegar a um ponto de desequi-
líbrio entre aquilo que é a ne-
cessidade de ser alvo de escru-
tínio e quase que uma suspei-
ção latente de que somos in-
cumpridores”, referiu Rui Pe-
dro Almeida. 

Nem tudo é o que parece
Pedro Marinho Falcão, sócio

da Sociedade de Advogados
Nuno Cerejeira Namora Pedro
Marinho Falcão e Associados,
destacou o carácter híbrido e
heterogéneo desta primeira
versão do OE: “é um documen -
to que segue uma lógica de
anuidade e que reflecte uma
negociação com várias forças
políticas”, destacando, ainda,
que “foi vendida a ideia de que
o IRS baixou para um conjunto
significativo de famílias com o
alargamento de 5 para 7 esca-
lões para efeitos de IRS, uma
medida que custará cerca de
400 milhões de euros. Mas a
perda de receita fiscal é com-
pensada à custa do aumento
da derrama de 7 por cento para
9 por cento para as empresas
que têm rentabilidade superior
a 35 milhões de euros”. 

Coimas pesadas
para incumpridores

A segunda parte do seminá-
rio foi dominada pela nova re-
gulação relativa à Protecção de
Dados. As empresas, assim co -
mo os organismos públicos, te-
rão que se adaptar às novas e
substancialmente diferentes re-
gras, cujo incumprimento acar-
retará coimas avultadas e que
podem ascender a 4 por cento
da faturação anual global ou
até 20 milhões de euros. |


