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1 Considerações iniciais 

 

1.1 Questões e justificação da investigação 
 

A ponderação de questões relacionadas com o tipo de intervenção municipal desejável para 

favorecer o surgimento e o desenvolvimento da iniciativa empresarial, orientando-a para o 

aproveitamento das potencialidades locais, ou seja, das vantagens comparativas dos respectivos 

territórios, constituem pontos de partida que estão na origem de trabalhos como este, que pretendem 

também, de alguma forma, dar um contributo para apoiar a decisão dos governantes locais 

relativamente à manutenção ou criação de medidas mais eficazes, para o efeito, com a eventual 

cessação das inoperantes. 

As Autarquias têm um importante papel de motor do desenvolvimento local, que se materializa 

através da concretização das atribuições e competências consagradas na lei de competências e 

regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias1, salientando-se com 

especial relevância, em concordância com o autor Raul Gonçalves Lopes2, as estratégias municipais 

que visam a fixação da população e das empresas, nomeadamente: 

� A dotação de equipamentos e infra-estruturas indispensáveis à qualidade de vida das 

populações; 

� Promoção da iniciativa empresarial, em particular a que aproveitar as vantagens 

comparativas dos respectivos municípios, utilize mão-de-obra qualificada e recorra a 

processos tecnológicos evoluídos; 

� A consolidação do tecido urbano e da sua imagem, salvaguardando os recursos ambientais e 

paisagísticos. 

Com a presente investigação pretende-se, estudar determinadas medidas de intervenção 

municipal de natureza fiscal, particularmente as que estão relacionadas com a atribuição de 

benefícios fiscais, por parte dos municípios portugueses às empresas, que se julga poderem 

contribuir para a concretização da segunda estratégia supra mencionada e potenciar o 

desenvolvimento económico local. 

Relativamente às motivações impulsionadoras deste trabalho de investigação, refira-se a 

confrontação com situações de pedidos de concessão de benefícios fiscais por parte de empresas, 

dirigidos a Câmaras Municipais portuguesas. 

 

                                                           
1 Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro 
2 Lopes, Raul M. Gonçalves; Planeamento Municipal e Intervenção Autárquica no Desenvolvimento Local; 
Lisboa; Escher; 1990; p.98 
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1.2 Objectivos do trabalho 
 

A presente investigação tem em vista analisar o impacto que a concessão de benefícios fiscais 

por parte de municípios portugueses às empresas tem para o desenvolvimento económico local. 

Assim, pretende-se verificar se a atribuição de benefícios fiscais, por via da redução ou da isenção 

dos impostos da Derrama3, IMI4 ou IMT5, pode concorrer para uma evolução positiva ou negativa de 

determinados indicadores económicos seleccionados para o efeito, o número de empresas 

localizadas, o número de sociedades localizadas, o número de sociedades constituídas e o número 

de trabalhadores ao serviço de sociedades.  

Assim, identificam-se como principais objectivos deste trabalho, os seguintes: 

• Enquadramento e tipificação dos benefícios fiscais que os municípios portugueses podem 

conceder às empresas; 

• Descrição e estudo de casos em que municípios portugueses atribuem/atribuíram benefícios 

fiscais a empresas, em sede de Derrama, IMI ou IMT e de outros que não 

concedem/concederam tais benefícios; 

• Análise sobre o impacto no desenvolvimento económico local da concessão dos referidos 

benefícios fiscais, tendo em conta os resultados apurados relativamente aos municípios 

estudados, através do estudo sobre a evolução dos indicadores económicos considerados 

(número de empresas/sociedades e número de trabalhadores).    

 

 

2 Introdução 
 

Os municípios, pela sua proximidade às populações (eles próprios são integrados por pessoas 

dos respectivos territórios) e pelo conhecimento que têm dos recursos e potencialidades locais, 

constituem importantes agentes de desenvolvimento económico local.  

Considera-se que o seu papel fundamental enquanto agentes de desenvolvimento económico 

local passa pela criação de condições necessárias e propícias ao investimento, que se pode traduzir 

na atribuição de benefícios fiscais, a par de outras medidas de cariz diferente, designadamente:  
                                                           
3 A Derrama é um imposto municipal que pode ser lançado anualmente pelos municípios, até ao limite máximo 
de, 1,5% do lucro tributável das empresas sujeito e não isento de IRC, de acordo com o disposto na Lei das 
Finanças Locais aprovada pela Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro. 
4 De acordo com artigo 1.º do Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, na parte que diz respeito ao CIMI, o 
IMI é o imposto municipal que “incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados 
no território português, constituindo receita dos municípios onde os mesmos se localizam”. 
5 De acordo com os artigos 1.º, 2.º do Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, na parte que diz respeito ao 
CIMT, o IMT é o imposto municipal que “incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade 
ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis situados no território nacional”. 
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� Facilitar o acesso à inovação tecnológica e à mão-de-obra qualificada; 

� Melhorar das acessibilidades;  

� Disponibilizar mecanismos facilitadores da legalização e operacionalidade das actividades 

económicas, reduzindo custos de contexto, que integram custos administrativos, custos de 

rigidez da escala produtiva, entraves burocrático-administrativos inerentes aos circuitos 

institucionais de acompanhamento das actividades económicas;  

� Construção de pólos tecnológicos, de centros empresariais e de “ninhos de empresas”; 

� Colaboração na promoção dos produtos locais, através de organização e participação em 

feiras alusivas aos mesmos; 

� Acompanhamento do processo de financiamento de determinados projectos de investimento, 

com eventual partilha de risco com o promotor.  

É sobre os benefícios fiscais concedidos pelos municípios portugueses às empresas que vai 

incidir esta investigação, iniciando-se o trabalho com uma abordagem teórica sobre a temática dos 

modelos de intervenção e organização do Estado associados a diferentes paradigmas de 

Administração Pública. Nos capítulos 5 a 7 é feito um enquadramento sobre a teoria dos benefícios 

fiscais, a sua regulamentação, quer a nível internacional como comunitário, bem como abordadas 

vantagens e inconvenientes da sua aplicação, em termos do desenvolvimento económico. O capítulo 

8 é dedicado à investigação possível, realizada com vista a analisar e reflectir sobre o impacto que a 

concessão de benefícios fiscais por parte de municípios a empresas pode ter no desenvolvimento, 

estudando-se, para o efeito, a evolução de quatro indicadores económicos, o número de empresas 

localizadas, o número de sociedades localizadas, o número de sociedades constituídas e o número 

de trabalhadores ao serviço de sociedades.       

 

 

3 Tipos de intervenção do Estado associados a diferentes 

paradigmas de Administração Pública 

 

3.1 Abordagens teóricas sobre a intervenção do Estado  

 

Existem diversas definições de políticas públicas, mas todas assentam num aspecto comum, 

que é o da intervenção de uma instância do Estado, enquanto entidade com poder público e 

legitimidade institucional, em nome do interesse público. 
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Desde o século passado têm surgido posições diferenciadas sobre o papel do Estado na 

intervenção económica, encontrando-se as mesmas relacionadas com o tipo de Estado. 

O Estado, na acepção administrativa, definida por Freitas do Amaral6, é entendido como a 

“pessoa colectiva pública que, no seio da comunidade nacional, desempenha a actividade 

administrativa”, integrando a Administração Pública, em conjunto com outras pessoas colectivas 

públicas, como sejam as regiões autónomas, as autarquias locais, os institutos públicos, as empresas 

públicas, entre outras.      

Hugo Silvestre7 identifica quatro paradigmas de Administração Pública diferentes, a partir do 

tipo de Estado vigente em cada época. 

O primeiro modelo de gestão pública identificado é o Modelo Clássico, em relação ao qual se 

encontra associado Adam Smith, que defendia uma intervenção muito reduzida do Estado na 

Economia e o livre funcionamento do mercado, permitindo o equilíbrio entre a procura e a oferta, 

sendo o papel do Estado comparado ao de uma “mão invisível”, que deveria zelar pelo bem geral. 

Adam Smith defendeu os princípios liberais, através de diversos postulados, dos quais se destacam a 

ideia de que a sociedade se desenvolve através de vários estádios culminando num sistema de livre 

iniciativa, defendendo também um sistema social de base individualista onde o todo consiste no 

produto das várias necessidades e actividades individuais8. Este modelo vigorou numa época 

caracterizada pela crescente industrialização e contínuo crescimento económico e com a implantação 

do Estado Liberal. 

A Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão de 1929 puseram termo à prosperidade 

económica que marcou o séc. XIX. Desde então, com o declínio da actividade económica e o 

aumento do desemprego, o Estado começou a intervir na economia, assegurando a produção de 

bens e a prestação de serviços essenciais. Assim, surge o Estado de Bem-estar ou “Welfare” e com 

ele desenvolveram-se os nacionalismos autoritários e totalitários do fascismo. Associado ao Estado 

de Bem-estar ou Welfare está o Modelo Profissional da Administração Pública, que vigorou até aos 

finais do séc. XX e foi caracterizado por uma estrutura hierárquica rígida. O modelo Keynesiano foi 

aplicado nas principais economias, após a crise de 1929, designadamente através da nacionalização 

de determinados sectores da economia, como o da electricidade ou o do gás. Keynes associado à 

Escola de Cambridge, defendia que o equilíbrio não podia ser alcançado pelo mercado, sendo 

necessária a intervenção do Estado na economia, para assegurar o pleno emprego sem que existisse 

inflação. Nesta linha de pensamento, o Estado através do investimento público iria dinamizar a 

procura, considerada como factor determinante para garantir o nível de produção e 

consequentemente do emprego, bem como o poder de compra, cujo aumento se repercutiria 

novamente no aumento da procura, de forma cíclica.  

As crises económicas dos anos 70 (crises petrolíferas de 1973 e 1979) determinaram uma 

desaceleração na economia, sendo os governos forçados a aumentar os impostos para resolver o 

                                                           
6 Amaral, Diogo Freitas; Curso de Direito Administrativo; Coimbra; Edições Almedina; 2006; pps.219 a 223. 
7 Silvestre, Hugo; Gestão Pública: Modelos de Prestação no Serviço Público; Escolar Editora; 2010; pps.40 a 47 
e 57 a 112 
8 Catarino, João Ricardo; O Liberalismo em Questão – Justiça, Valores e Distribuição Social; Lisboa; ISCSP; 
2009; p.81 
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défice público, originando uma crise fiscal. Estes acontecimentos estiveram na origem da adopção de 

novas formas de prestação do serviço público, tendo sido adoptado, por parte dos Estados 

Neoliberais, o Modelo da Nova Gestão Pública ou “New Public Management”, como ficou conhecido o 

Modelo Gestionário, a partir de finais da década de 70 em Inglaterra.   

O Modelo Gestionário caracterizou-se pelos seguintes aspectos: 

� A profissionalização da gestão nas organizações públicas, com separação entre os domínios 

político e de gestão, dando aos gestores um poder discricionário para a prossecução do 

interesse público; 

� A utilização de medidas de desempenho e avaliação; 

� Afectação eficaz e eficiente dos recursos, tendo como objectivo alcançar bons resultados; 

� Promoção da competição no Sector Público. 

A reforma do Sector Público através do Modelo Gestionário ocorreu de forma distinta, com 

diferentes impactos, em diversos países, tendo surgido e marcado com grande intensidade a 

administração do Reino Unido. Uma das principais directrizes deste modelo consistiu na redução da 

despesa pública, através da redução do número de funcionários públicos e da promoção do conceito 

value-for-money, que integra os princípios da eficiência, economia e eficácia. 

Os principais objectivos do paradigma da Nova Gestão Pública ou “New Public Management” 

foram os seguintes: 

� Reduzir a despesa pública e o número de funcionários; 

� Transferir alguns serviços da esfera da administração pública para a privada; 

� Introduzir técnicas e ferramentas da gestão privada na gestão pública; 

� Desenvolver a automação, especialmente com base nas TIC, aplicando-as à produção e 

distribuição dos serviços públicos; 

� Aumentar a qualidade dos serviços públicos; 

� Aumentar a responsabilidade dos colaboradores públicos. 

Como refere João Bilhim, em Governação nas Autarquias Locais9, página 38, “desde o início dos 

anos 80 do século passado assiste-se a uma mudança de foco: da Administração Pública para a 

gestão pública”, que decorre da procura e adopção de modelos de gestão alternativos aos 

tradicionais, com origem no sector empresarial. 

A Nova Gestão Pública foi grandemente influenciada pela teoria neoliberal, que surge com 

vários autores associados à Escola de Chicago e à Escola Austríaca, como Milton Friedman e 

                                                           
9 Bilhim, João; Governação nas Autarquias Locais; Porto; SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação; 2004 
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Friedrich Hayek, de entre um conjunto de neoliberais que se baseavam nas ideias defendidas por 

Adam Smith. Milton Friedman defende que o papel do Estado deve ser limitado, preservar a lei e a 

ordem, valorizando a liberdade e promovendo mercados competitivos, onde todos ganham10. A 

atribuição do prémio Nobel da Economia, em meados da década de setenta do século XX, a Hayek 

deu uma força revigorada ao liberalismo clássico, sendo as suas ideias largamente estudadas e 

referenciadas, inclusivamente por Thatcher e Reagan11. 

A Teoria Neoliberal defendeu o mecanismo da privatização como solução para a redução da 

dimensão do Estado. A partir do segundo mandato de Thatcher, ganho em 1984, foi implementada a 

reforma do Sector Público, consubstanciada nos processos de privatização. 

Os mecanismos de privatização têm sido utilizados nos processos de reforma do Sector 

Público, à escala mundial, desde a década de 80. Existem várias formas de privatização, que 

resultam designadamente de situações de venda de direitos de propriedade ao sector privado, 

contratação directa de prestação de prestação de serviços públicos a entidades privadas – 

contracting-out, contratos de concessão e abertura de mercados de monopólio público à iniciativa 

privada. 

Segundo a OCDE as principais razões que despoletaram os processos de privatização foram 

as seguintes: 

� A existência de vários estudos a comprovar que, tendencialmente, o sector público é menos 

eficiente do que o sector privado; 

� A internacionalização das economias e as consequentes necessidades de alianças 

estratégicas; 

� A necessidade de maior transparência na prestação de serviços públicos.  

Não obstante o facto do modelo das privatizações ser defendido por diversos autores, são 

identificadas algumas limitações do mesmo, nomeadamente: 

� Não estar demonstrado que as organizações privadas são mais eficientes, eficazes e 

produtivas do que as organizações públicas; 

� As privatizações resultam normalmente em situações de desemprego; 

� Uma limitação considerada como externalidade negativa consiste na redução das condições 

de igualdade dos cidadãos no acesso a bens e serviços públicos, uma vez que as 

organizações privadas, que têm como objectivo maximizar o lucro, optam frequentemente 

pela prática do preço mais elevado, não acessível a todos os cidadãos.   

                                                           
10 Catarino, João Ricardo; O Liberalismo em Questão – Justiça, Valores e Distribuição Social; Lisboa; ISCSP; 
2009; p.97 
11 Catarino, João Ricardo; Redistribuição Tributária – Estado Social e Escolha Individual; Coimbra; Almedina; 
2008; p.136 
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A partir de 1986, ano da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia e altura 

em que foi aplicado ao país um plano de recuperação económica, com a superintendência do FMI, 

foram introduzidas directrizes da Nova Gestão Pública, como a privatização de determinados 

sectores estatais, a preparação das empresas nacionais para o mercado aberto e o aumento da 

competitividade e a adopção de métodos e técnicas do sector privado no sector público. 

Outra variante do Modelo Gestionário, que caracteriza a reforma do Sector Público e que 

emergiu no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, a partir de 1988 e 1993, foi a 

descentralização. Através da descentralização pretende-se promover os níveis regionais e locais de 

Governo para a produção de bens e prestação de serviços aos cidadãos, considerando ser esta a 

melhor forma de responder às suas necessidades. 

É ainda identificado por Hugo Silvestre um quarto modelo de administração pública – Modelo 

de Governação, que, segundo alguns autores, referidos pelo primeiro, como Corrner, Drewry, 

Fergusson e Newman, foi impulsionado em Inglaterra, a partir de 1997. Este modelo surge como 

alternativa entre o modelo dominado pelo mercado e o modelo social e de forma a responder à 

necessidade de um maior envolvimento e responsabilização do cidadão, que está cada vez mais e 

melhor informado. Desde que vigora este modelo, todos os níveis do Estado, do central ao local, têm 

sido incentivados a participarem e criarem parcerias com outros actores do desenvolvimento 

económico e social, como as entidades pertencentes ao sector privado e ao terceiro sector. 

 

 

3.2 A descentralização como um sistema de organização 

administrativa 

 

3.2.1 Diferentes perspectivas sobre descentralização e os seus efeitos  

 

De acordo com o Livro Branco sobre Regionalização, referido por João Catarino12, a 

descentralização é definida como “o processo pelo qual a lei transfere poderes de decisão até aí 

pertencentes a órgãos do Estado para órgãos próprios de entidades independentes do Estado, 

designadamente autarquias locais”.  

Martinho de Melo, ao ser citado por João Catarino, no mesmo estudo, refere-se ao conceito de 

descentralização como “toda a transferência de poderes, atribuições e serviços de órgãos centrais 

para órgãos locais, quer se trate de agentes hierárquicos, quer de organismos autárquicos, realizada 

sob a unidade da lei estadual”. 

Numa perspectiva jurídica, Freitas do Amaral13 refere-se a descentralização, como sendo um 

sistema de organização administrativa em que a função administrativa está confiada não apenas ao 

                                                           
12 Catarino, João Ricardo; A Concorrência Fiscal inter-regiões no Quadro Europeu; Ciência e Técnica Fiscal; 
2001; pps. 27 a 28 
13 Amaral, Diogo Freitas; Curso de Direito Administrativo; Coimbra; Edições Almedina; 2006; pps.486 a 489 
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Estado, mas também a outras pessoas colectivas territoriais, designadamente autarquias locais, 

contrariamente ao que acontece com os sistemas centralizados. 

O sistema administrativo português é um sistema descentralizado, tal como decorre do n.º 1 do 

artigo 6.º e do n.º 2 do artigo 267.º da CRP14. 

De acordo com uma abordagem económica e segundo Albano Santos, a descentralização 

contribui para a prossecução dos objectivos da promoção da eficiência na afectação de recursos e da 

equidade ou justiça social15. Nesta linha de pensamento, entende-se ser mais fácil e eficiente, através 

de um conjunto de organismos e serviços públicos, prover às comunidades os níveis adequados de 

bens e serviços públicos, de acordo com as suas preferências. Tal entendimento é fundamentado, 

desde logo, devido a um maior conhecimento que a administração local ou regional detém sobre as 

preferências dos cidadãos dos territórios que administram e do contexto em que se inserem. Por 

outro lado, os órgãos descentralizados devem aprovisionar os bens e serviços cujos benefícios 

ocorrem dentro dos limites da área da sua administração, internalizando os respectivos custos nos 

recursos financeiros utilizados. 

A propósito teorema da descentralização, Albano Santos cita Wallace Oates, que enuncia o 

referido teorema do seguinte modo: “Para um bem público, cujo consumo se circunscreve a 

subconjuntos geográficos da população e para o qual os custos de prover cada nível de produção do 

bem em cada uma das jurisdições são os mesmos para o governo central ou para o respectivo 

governo local (ou seja, sem economias de escala), será sempre mais eficiente (ou pelo menos tão 

eficiente), no sentido de Pareto16, que sejam os governos locais a aprovisionar os níveis de produção, 

para as respectivas jurisdições do que ser o governo central a prover qualquer nível de produção 

uniforme para todas as jurisdições”. Subjacente ao teorema da descentralização está o federalismo 

financeiro, já que, numa perspectiva económica, só se justificam as divisões administrativas num 

país, no caso de contribuírem para uma maior eficiência da afectação de recursos à provisão de bens 

públicos. 

Contudo, não se afigura linear nem facilmente alcançável garantir esta eficiência no provimento 

de bens e serviços públicos com o sistema da descentralização, que como é explanado no ponto 

seguinte deste trabalho apresenta também alguns inconvenientes.  

 

 

3.2.2 Vantagens e inconvenientes da descentralização  

 

São realçadas como principais vantagens da descentralização as seguintes: 

� Assegurar as liberdades locais e limitar o abuso do poder central; 

� É favorável ao desenvolvimento de políticas locais; 

                                                           
14

 VII Revisão Constitucional de 2005 
15 Santos, J. Albano; Economia Pública; Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; 2010; pps. 237 a 247 
16 Vilfredo Pareto definiu o aumento do bem-estar social como o que ocorre nas condições em que é possível 

aumentar o bem-estar de um indivíduo, sem que ninguém fique pior.  
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� Reduzir a distância entre a oferta pública e as preferências dos agentes económicos; 

� Conferir maiores oportunidades de participação e responsabilização dos cidadãos na gestão 

política da coisa pública; 

� Potenciar a  accountability17. e a transparência, em particular ao nível das contas públicas; 

� Gerar, em princípio, soluções economicamente mais eficientes em termos de custo – 

benefício. 

Na perspectiva da teoria da escolha pública e de André Alves e José Moreira18 existe vantagem 

em que a descentralização político-administrativa seja acompanhada de uma descentralização fiscal, 

pela necessidade de estabelecer uma relação entre os benefícios provenientes de projectos, produtos 

ou serviços financiados por despesa pública e a receita arrecadada dos respectivos impostos. Assim 

é defendido como sendo desejável uma descentralização fiscal, aproximando os impostos dos 

contribuintes, de forma a reduzir a expansão da despesa pública e a promover a concorrência entre 

as unidades políticas locais, ao fazer depender os orçamentos locais das suas próprias receitas 

cobradas. 

Albano Santos19 construiu uma ilustração gráfica para evidenciar os ganhos de bem-estar 

resultantes de uma provisão de bens e serviços, considerando a diversidade geográfica das 

preferências individuais, que, por sua vez, são geradores de eficiência na descentralização da 

administração pública. A referida ilustração gráfica traduz a situação hipotética de três comunidades, 

com localizações geográficas distintas, A, B e C, possuem preferências distintas relativamente à 

provisão do bem público X, sendo as mesmas identificadas com XA, XB e XC e que a procura de todos 

os indivíduos pertencentes a cada uma daquelas comunidades, em relação ao bem X, sendo igual, é 

expressa através das funções DA, DB e DC. Admite-se ainda que o bem público X é aprovisionado a 

um custo constante, P: 

 

                                                           
17 Conceito que, na perspectiva de Albano Santos, significa responsabilização política dos dirigentes da 
administração pública  
18 Alves, André Azevedo e Moreira, José Manuel; O que é a Escolha Pública? Para uma análise económica da 
política; Cascais; Principia; 2004; p. 108 
19 Santos, J. Albano; Economia Pública; Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; 2010; pps.247 a 254 
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Nestas condições, a provisão descentralizada do bem, dada pelas quantidades diferentes, XA, 

XB e XC, corresponde às preferências das comunidades, permitindo a maximização do bem-estar 

global. Se o aprovisionamento do bem X for centralizado, tenderá a ser uniforme para todo o país e a 

situar-se próximo do valor mediano da procura, XB. O nível de provisão XB gera perdas de bem-estar 

relativamente ao aprovisionamento às comunidades A e C. Uma das perdas relativa à comunidade A, 

graficamente representada pelo triângulo ABC, expressa o facto do consumo superior à sua 

preferência (XB – XA) ter um custo superior à sua valorização. A outra perda de bem-estar, 

graficamente representada pelo triângulo CDE, traduz-se num nível de consumo inferior à sua 

preferência (XC – XB), com um custo superior. 

A escolha do nível de governo para aprovisionar um bem público local, de acordo com um 

modelo mais ou menos descentralizado deve também ter em consideração as economias de escala, 

decorrentes do aprovisionamento centralizado, dirigido a um grupo alargado de consumidores, com 

um custo médio inferior. 

Trata-se pois de um trade-off entre os ganhos resultantes da maximização das preferências 

individuais e os ganhos associados às economias de escala. 

Há ainda outros aspectos que, de acordo com o que é defendido por diversos autores, têm 

influência sobre os ganhos de eficiência da descentralização, designadamente os custos inerentes à 

instalação e funcionamento de novos níveis da administração pública, os gastos inerentes a 

determinados mecanismos de concorrência entre os poderes regionais ou locais, para atrair capitais, 

tais como a cedência gratuita de infra-estruturas e benefícios fiscais. 

Assim, numa perspectiva económica, a escolha do grau de descentralização não tem regras 

universais, tornando-se importante analisar o caso específico de cada país, tendo em conta o 

respectivo contexto institucional, político e económico. 

São também identificados, por Freitas do Amaral20, como principais inconvenientes da 

descentralização: 

� A descentralização permite que se verifique alguma descoordenação no que respeita à 

função administrativa; 

� Pode proporcionar práticas corruptas decorrentes do mau uso dos poderes discricionários da 

administração, nomeadamente através da concessão de benefícios ilegais. 

Pese embora serem identificadas vantagens e inconvenientes ao sistema da descentralização, 

existem diversas experiências dos diferentes Estados neste âmbito, incidindo este trabalho de 

investigação sobre as experiências do Estado português, sendo abordado no capítulo seguinte a 

autonomia local em Portugal. 

 

  

 

 

                                                           
20 Amaral, Diogo Freitas; Curso de Direito Administrativo; Coimbra; Edições Almedina; 2006; pps. 875 a 877 
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4 O poder local em Portugal 
 

4.1 As autarquias locais  
 

A existência de autarquias locais no seio da administração pública portuguesa encontra-se 

prevista no artigo 235.º da CRP. No nº 2 do referido artigo, encontra-se definido o conceito de 

autarquias locais, como sendo “pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que 

visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas”. 

Segundo o Professor Doutor Freitas do Amaral, a existência de autarquias locais e o 

reconhecimento da sua autonomia, ou seja, do poder local, paralelamente ao poder central, são 

consentâneos com os princípios democráticos21. 

Em 1979, com a promulgação da Lei N.º 1/1979, de 2 de Janeiro, as autarquias veriam 

consagrada a sua autonomia financeira, passando a dispor e gerir o património e as receitas próprias, 

ou seja, dos imprescindíveis meios financeiros para a execução das suas atribuições. Desta forma, 

passou a fazer parte das competências das autarquias, arrecadar as receitas próprias e as que por lei 

lhes são destinadas. 

O n.º 1 do artigo 236.º da CRP define as seguintes categorias de autarquias locais: as 

freguesias, os municípios (que vieram a substituir a anterior denominação de concelho), prevendo 

também a possibilidade de criação de regiões administrativas, tendo o referendo realizado a 8 de 

Novembro de 1998 constituído a última tentativa para este efeito, sem sucesso. 

O município é a autarquia local que visa a prossecução de interesses próprios da população 

residente na circunscrição concelhia, mediante órgãos representativos por ela eleitos, que são a 

Assembleia Municipal (órgão deliberativo) e a Câmara Municipal (órgão executivo).  

Esta investigação vai incidir sobre os municípios portugueses, começando, desde já, no 

próximo capítulo por uma breve resenha histórica dos mesmos, dado que são os municípios que têm 

poderes tributários, designadamente para concessão de benefícios fiscais às empresas, mediante 

proposta da Câmara Municipal e deliberação da Assembleia Municipal, tal como decorre do disposto 

na LFL22, na CRP e no EBF23. 

 

 

 

 

                                                           
21 Amaral, Diogo Freitas; Curso de Direito Administrativo; Coimbra; Edições Almedina; 2006; pps.486 a 489 
22 Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro 
23 Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, alterado pela redacção 

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de Junho.  
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4.2 Breve resenha histórica sobre os municípios em Portugal  
 

Dos estudos desenvolvidos pelo historiador Alexandre Herculano sobre as origens do 

municipalismo, em particular, do municipalismo em Portugal, chegou-se à conclusão de que o 

município medieval português provém do município romano24. Como refere João Bilhim, em 

Governação nas Autarquias Locais, página 8, “o município sendo anterior à fundação de Portugal 

seria, por conseguinte, anterior à formação do próprio Estado”25. 

Nos séculos XII e XIII vão surgindo municípios em diferentes locais, começando a ser 

reconhecidos pelo Rei ou pelos Senhores, através da atribuição de foral. A auto-administração era 

completa. 

Durante os dois séculos seguintes, os municípios propagam-se e todo o território fica dividido 

em concelhos. Com D. Dinis as Câmaras Municipais perdem autonomia, sendo fiscalizadas e 

chefiadas por pessoas nomeadas pela corte. Esta fase marca o início da intervenção do Estado na 

administração municipal. 

Nos séculos XVI e XVIII avança-se no processo de centralização do poder político. Da reforma 

dos forais empreendida por D. Manuel I resulta que os municípios passam a regular apenas matéria 

tributária. 

A partir de 1820, a Revolução liberal tem repercussões na administração local, passando as 

Câmaras a serem consideradas como meros órgãos administrativos e consultivos, dominadas pelo 

poder central. Também em 1836, com a reforma de Passos Manuel são extintos 475 concelhos. 

Com a monarquia constitucional e a 1.ª República até 1926 são devolvidos forais a vários 

municípios. A descentralização retoma os direitos próprios de um Estado liberal. Os corpos 

administrativos das autarquias são democraticamente eleitos, apesar de se encontrarem sob a tutela 

do Governo. 

Durante o Estado Novo (1926 – 1974) é reforçado o controlo do Estado sobre os municípios, 

limitada a autonomia autárquica e reduzida a sua importância. O Presidente da Câmara deixa de ser 

eleito, passando a ser nomeado pelo Governo e os vereadores eleitos a partir da lista do partido 

oficial. As autarquias estavam sujeitas a apertada tutela administrativa e não dispunham de receitas 

próprias. Os municípios funcionam como uma forma especial de administração indirecta do Estado e 

não como administração autónoma, em virtude de terem sido administrativa e politicamente 

diminuídos e desacreditados pelo modelo de Estado centralizador.   

A partir do 25 de Abril de 1974 todos os órgãos municipais voltam a ser democraticamente 

eleitos. A tutela do Estado sobre os municípios é consideravelmente reduzida, tendo sido 

restabelecida a autonomia dos mesmos, o que tem contribuído para o desenvolvimento económico e 

social do país.  

A transferência de atribuições e recursos do Estado para os municípios só muito lentamente se 

vai processando. Mesmo depois da entrada em vigor da nova Lei das Finanças Locais, continua a 

verificar-se um certo grau de dependência dos Municípios relativamente às receitas da Administração 

                                                           
24 Amaral, Diogo Freitas; Curso de Direito Administrativo; Coimbra; Edições Almedina; 2006; pps. 538 a 540 
25 Bilhim, João; Governação nas Autarquias Locais; Porto; SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação; 2004  
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central, o que parece estar relacionado com o nível de desenvolvimento económico dos Municípios, 

não subsistindo dúvidas sobre a sua importância. 

 

 

4.3 Autonomia local 
 

O princípio da autonomia local tem sido entendido sob diversas perspectivas, ao longo das 

diferentes épocas históricas, de acordo com os regimes políticos vigentes. 

O princípio da autonomia local encontra-se consagrado no n.º 1 do artigo 6.º da CRP e no n.º 1 

do artigo 3.º da Carta Europeia de Autonomia Local26.   

De acordo com o disposto no artigo 3.º da Carta Europeia de Autonomia Local, a autonomia 

local traduz-se no “direito e na capacidade efectiva de as autarquias locais regulamentarem e 

gerirem, nos termos da lei, sob a sua responsabilidade e no interesse das respectivas populações, 

uma parte importante dos assuntos públicos”. 

A autonomia local engloba a autonomia administrativa, a autonomia financeira e a autonomia 

regulamentar. 

De acordo com Castanheira Neves27 a autonomia administrativa está relacionada com a 

competência para a prática de actos definitivos e a não dependência hierárquica das autarquias em 

relação ao Estado.  

O poder regulamentar das autarquias locais permite às mesmas criarem os seus próprios 

regulamentos. Este poder está previsto no artigo 241.º da CRP, segundo o qual o mesmo está sujeito 

aos limites da Constituição, das leis e dos regulamentos emanados de grau superior ou das 

autoridades com poder tutelar. 

A autonomia financeira encontra-se estabelecida no n.º 1 do artigo 238.º da CRP, segundo o 

qual “as autarquias locais têm património e finanças próprios.”.  

De igual modo a LFL prevê que os municípios detêm autonomia financeira, constituindo 

receitas municipais, as receitas fiscais próprias (decorrentes da cobrança dos impostos IMI, IMT e 

Derrama, que, de acordo com a tabela 172 em anexo, assumem a maior expressão na estrutura das 

receitas fiscais dos governos locais), as taxas e os preços dos bens e serviços prestados, as 

transferências do Estado que incluem a participação dos impostos nacionais, o recurso ao crédito, a 

cobrança de encargos de mais-valias destinados por lei ao município, multas e coimas que caibam ao 

município, o rendimento de bens próprios, móveis ou imóveis, participação nos lucros de sociedades 

em que o município tome parte. 

Também o artigo 53.º da lei que estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de 

funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias, faz referência à autonomia financeira. 

                                                           
26 Ratificada por Portugal em 1990 e publicada no DR de 23 de Outubro, I Série e que entrou na ordem jurídica 

portuguesa em 1 de Abril de 1991 
27 Neves, Maria José L. Castanheira; Governo e Administração Local; Coimbra Editora; 2004; pps.9 a 12 
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Encontra-se ainda previsto no n.º1 do artigo 9.º da referida Carta Europeia que “as Autarquias 

Locais têm direito, (….), a recursos próprios adequados, dos quais podem dispor livremente no 

exercício das suas atribuições.” 

 

 

5 Enquadramento Teórico sobre Benefícios Fiscais 
 

5.1 Sobre o conceito dos benefícios fiscais 
 

O n.º 1 do artigo 2.º do EBF define o conceito de benefícios fiscais como “medidas de carácter 

excepcional instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores 

aos da própria tributação que impedem”. 

De acordo com Barbot Faria28, os benefícios fiscais possuem um carácter excepcional, em 

virtude de obstarem à tributação normal e têm um fundamento extra fiscal por não serem 

incorporados no próprio sistema de tributação regra29.   

Segundo Sá Gomes, os desagravamentos fiscais, em sentido amplo, abrangem todos os 

desagravamentos fiscais que conduzem à redução da carga fiscal, incluindo os desagravamentos 

previstos na tributação-regra (ou seja, exclusões, deduções, abatimentos à matéria colectável ou à 

colecta de carácter estrutural, previstos nos códigos tributários, como por exemplo, isenção de 

rendimentos e capitais mínimos, isenções para evitar a dupla tributação, entre diversas situações), 

bem como benefícios e incentivos fiscais de natureza excepcional e fundamento extra fiscal, 

assumidos como benefícios fiscais em sentido lato.30 

Alberto Xavier distingue os benefícios fiscais de isenções e outros desagravamentos - regra, 

pelo facto de existir a obrigação de imposto, embora com um conteúdo quantitativo inferior àquele 

que se verificaria na ausência de tais benefícios31. 

Os benefícios fiscais estão previstos no n.º 2 do artigo 103.º da CRP, segundo o qual “Os 

impostos são criados por lei, que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias 

dos contribuintes”, respeitando desta forma o princípio da legalidade. 

Por outro lado, refira-se que dada a alteração de que foi objecto o n.º 1 do artigo 103.º da CRP, 

que, na anterior redacção previa que “O sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras 

do Estado e outras entidades públicas e uma repartição igualitária”, sendo este conteúdo substituído 

por “O sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades 

                                                           
28 Faria, Maria T. Barbot V.; Estatuto dos Benefícios Fiscais Anotado; Lisboa; Edifisco; 1993 
29 Barbot Faria, no Estatuto dos Benefícios Fiscais Anotado, página 2 do artigo 2.º, define tributação-regra como 

“o conjunto de normas ou parâmetros estruturais que são necessários à aplicação de um imposto”. 
30 Gomes, Nuno Sá; Teoria Geral dos Benefícios Fiscais; Lisboa; Ciência e Técnica Fiscal; 1991; pps.35 a 37 
31 Xavier, Alberto; Manual de Direito Fiscal; Coimbra; Almedina; 1981; p.293 



Benefícios Fiscais - Contributos para o Desenvolvimento Económico Local Ana Rita Amaral Soares Tolda 

17 

 

públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza”, se pode inferir que passou a ser dada 

uma maior tónica à questão do desenvolvimento económico e social, que pode, em certas 

circunstâncias, gerar um maior bem-estar para a sociedade do que a igualdade fiscal. Desta forma, 

também à luz do princípio da igualdade ou da capacidade contributiva, os benefícios fiscais são 

constitucionalmente legítimos.  

Alberto Xavier explica muito bem que o princípio da igualdade fiscal32, reportando-se à 

obrigatoriedade que todos os cidadãos, em geral, têm de contribuir, através do pagamento de 

tributos, para os encargos públicos, em função da sua capacidade para tal. Assim, o princípio da 

igualdade deve ser interpretado à luz do princípio da capacidade contributiva. Segundo o mesmo 

autor a igualdade é necessariamente relativa, tendo como padrão ou critério a capacidade 

económica, de riqueza, que independente da sua forma se possa submeter a tributo. Relativamente 

às derrogações do princípio da igualdade, cabe ao legislador definir as situações a que se devem dar 

igual e diferente tratamentos, tendo em conta a faculdade de selecção do mesmo, consubstanciada 

no princípio da capacidade contributiva. Neste âmbito, podem ser legitimamente tratadas situações 

de forma desigual, através da definição de isenções ou outros benefícios fiscais, que mostrem 

desigual aptidão para contribuir para os objectivos da política económica do país. 

De acordo com Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan e Jean-Pierre Lassale o princípio da 

igualdade tributária foi proclamado em nome da justiça fiscal. Na acepção destes autores, a justiça 

fiscal pode apenas ser atingida através de um sistema que não impeça o livre funcionamento do 

mercado e que tribute os contribuintes de modo proporcional ao que retiram da sociedade, segundo a 

lógica subjacente ao imposto único sobre a despesa33.      

 

 

5.2 Tipos de benefícios fiscais 
 

De acordo com o previsto no artigo 2.º, n.º 2 do EBF, os benefícios fiscais podem configurar 

diferentes tipos: 

� Isenções; 

� Reduções de taxas; 

� Deduções à matéria colectável e à colecta (consistem nas deduções específicas e 

abatimentos superiores ao valor normalmente aceite para efeitos de determinação do 

rendimento colectável, quando se trate de deduções à matéria colectável e de créditos de 

imposto no caso das deduções à colecta); 

                                                           
32 Xavier, Alberto; Manuel de Direito Fiscal; Coimbra; Almedina; 1981; pps. 107 a 108 
33 Bouvier, Michel, Esclassan, Marie-Christine e Lassale, Jean-Pierre; Manuel Finances Publiques; Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence; 1993; pps. 561 a 566 
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� Amortizações e reintegrações aceleradas (podendo-se traduzir em deduções legais totais 

logo no primeiro ano da entrada em funcionamento dos elementos do activo em causa); 

� Outras medidas desagravadoras que obedeçam às características enunciadas no número n.º 

1 do referido artigo do EBF.  

Não constituem benefícios fiscais, as imunidades constitucionais tributárias (exclusão do 

mínimo de existência), as restantes exclusões tributárias expressas e implícitas (delimitações 

negativas da incidência) e restantes desagravamentos fiscais estruturais ou desagravamentos – 

regra, os privilégios fiscais concedidos sem qualquer fundamento ou com fundamento 

constitucionalmente irrelevante, sendo, por isso, inconstitucionais34.  

 

 

5.3  Classificações de benefícios fiscais 
 

São diversas as classificações dos benefícios fiscais em função do critério adoptado. Neste 

trabalho são abordados algumas das classificações jurídicas enunciadas por Sá Gomes35. 

Quanto aos modos de funcionamento social, distinguem-se os benefícios fiscais estáticos, que 

se dirigem a situações já consumadas, dos incentivos ou estímulos fiscais (benefícios fiscais 

dinâmicos), que têm como objectivo estimular um comportamento futuro, que se pretende ver 

realizado ou actividades económicas que se pretendem fomentar. De resto, é desta forma que Sá 

Gomes diferencia os conceitos de benefício fiscal e de incentivo fiscal.   

Quanto aos modos operativos da eficácia, os benefícios fiscais classificam-se em automáticos 

e dependentes de reconhecimento, conforme se encontra previsto no artigo 5.º do EBF. Casalta 

Nabais36, que também faz referência a esta classificação, identifica os primeiros como benefícios que 

resultam directa e imediatamente da lei, enquanto que os segundos pressupõem um ou mais actos 

posteriores de reconhecimento da administração tributária, podendo estes traduzirem-se em actos 

administrativos ou na celebração de contratos (consistindo nos chamados benefícios fiscais 

contratuais). Enquadram-se nos benefícios fiscais que dependem de reconhecimento, as situações 

de concessão de incentivos por parte dos organismos do Estado às empresas, em troca do 

compromisso destas últimas relativamente a determinados níveis de produção, de investimento, da 

criação de postos de trabalho, da redução de níveis de emissão de poluentes, entre outras questões 

que se revelam de superior interesse público. Já o caso de alguns municípios atribuírem taxas de 

derrama reduzidas às empresas com um volume de negócios inferior a 150.000€, reveste o tipo de 

concessão automática e decorre da aplicação do n.º4 do artigo 14.º da LFL.    

                                                           
34 Gomes, Nuno Sá; Teoria Geral dos Benefícios Fiscais; Lisboa; Ciência e Técnica Fiscal; 1991; pps. 321 a 322  
35 Gomes, Nuno Sá; Teoria Geral dos Benefícios Fiscais; Lisboa; Ciência e Técnica Fiscal; 1991; pps. 127 a 149 
36 Nabais, José Casalta; Direito Fiscal; Coimbra; Edições Almedina; 2010; pp. 441 
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Quanto às finalidades prosseguidas, são elencados diversos benefícios fiscais, designadamente, 

os dirigidos ao investimento, actividade económica, emprego, rendimento, poupança, área geográfica, 

situação familiar, educação, solidariedade social, internacionalização. 

 

 

6 Benefícios fiscais no quadro da União Europeia 
 

Os factores de atracção do investimento em geral têm sofrido alterações ao longo dos anos. 

Até há poucas décadas, o reduzido custo da mão-de-obra constituía o principal factor de atracção do 

IDE em Portugal, passando tal facto, actualmente, a constituir uma vantagem competitiva das 

economias emergentes do leste da Europa e da Ásia, para onde têm sido transferidos capitais e 

investimentos estrangeiros37. 

Há outros factores que podem funcionar como factores promotores do investimento em geral, 

designadamente: 

� A inovação tecnológica, a transferência de tecnologia e as TIC; 

� A existência de boas infra-estruturas e acessibilidades; 

� Legislação laboral e societária, sistemas fiscal e financeiro favoráveis aos investimentos; 

� Benefícios fiscais; 

� Boas condições de financiamento; 

� Redução dos custos de contexto, que integram custos administrativos, custos de rigidez da 

escala produtiva, entraves burocrático-administrativos inerentes aos circuitos institucionais de 

acompanhamento das actividades económicas; 

� Criação de pólos tecnológicos, centros empresariais e “ninhos de empresas”. 

Nos últimos anos, o enquadramento fiscal tem assumido uma maior importância nas decisões 

de investimento a nível internacional, tendo para tal contribuído em grande medida dois principais 

factores. Por um lado, o surgimento de regimes políticos e sistemas económicos mais liberais, com a 

consequente abertura das economias ao mercado (processos de privatização); por outro lado, a 

redução de barreiras à livre circulação de mercadorias, tecnologias, pessoas e capitais, no crescente 

processo de globalização e integração, contribuíram para que o recurso a instrumentos de natureza 

fiscal se tornasse um factor relevante na atracção de capitais e de investimentos. 

A concorrência fiscal internacional tem-se traduzido numa erosão de receitas fiscais de outros 

                                                           
37 Cunha, Tânia Meireles; O Investimento Directo Estrangeiro e a Fiscalidade; Coimbra; Almedina; 2006; p.91 
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Estados, originando a necessidade de limitar as políticas fiscalmente competitivas prejudiciais, o que 

tem suscitado a preocupação e atenção de organismos internacionais, destacando-se o trabalho 

desenvolvido pela UE e pela OCDE, que vai ser abordado de seguida.  

 

 

6.1 Concorrência fiscal: respectivas vantagens e inconvenientes 
 

São múltiplos e distintos os sistemas fiscais europeus, sendo essas discrepâncias decorrentes 

dos diferentes níveis de desenvolvimento, de factores demográficos, de diferentes políticas 

económicas e orçamentais, de tradições, entre outros aspectos. 

Esta diversidade pode conduzir às disparidades fiscais que estão na origem da concorrência 

fiscal, podendo ocasionar distorções na concorrência e despoletar situações de concorrência fiscal 

prejudicial.38 

A concorrência fiscal internacional está, pois, relacionada com a capacidade dos Estados 

poderem influenciar, através da dimensão das bases tributárias, a deslocação de actividades 

económicas para as jurisdições onde a respectiva tributação seja mais favorável. 

A harmonização fiscal enquadra-se no rumo traçado pela UE para a constituição do Mercado 

Único, encontrando-se presentes no TCE directrizes alusivas à mesma (artigos respeitantes aos 

auxílios de Estado proibitivos). Contudo, as tentativas de aproximação dos sistemas fiscais não são 

compatíveis com o princípio da subsidiariedade dos Estados neste domínio, que prevalece, apesar de 

ser condicionada, como será abordado adiante. 

Uns manifestam-se favoráveis à existência de concorrência fiscal, sendo frequentemente 

referida a experiência da Irlanda como um caso de sucesso nesta matéria. Outros demonstram 

acentuadas reservas por recearem os seus efeitos nefastos. 

No quarto considerando do preâmbulo do Código de Conduta no Domínio da Fiscalidade das 

Empresas39 é referido que “os efeitos positivos de uma concorrência leal e a necessidade de 

consolidar a competitividade internacional da UE e dos Estados membros, embora constatando que a 

concorrência fiscal pode também dar origem a medidas fiscais com efeitos prejudiciais”. 

As vantagens apontadas pelos que defendem a concorrência fiscal são, segundo António 

Santos40, essencialmente as seguintes: 

� Disciplinar as taxas de tributação, reduzindo-as; 

� Travar as despesas públicas; 

� Aumentar a influência dos cidadãos sobre os poderes estaduais, pressionando no sentido 

                                                           
38 Santos, António Carlos dos; Auxílios de Estado e Fiscalidade; Coimbra; Almedina; 2003; pps.88 e 89 
39 Aprovado pela Resolução do Conselho dos Representantes dos Governos dos Estados membros reunidos no 
Conselho ECOFIN de 1 de Dezembro de 1997 
40 Santos, António Carlos dos; Auxílios de Estado e Fiscalidade; Coimbra; Almedina; 2003; pps. 97 a 101 
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destes últimos aplicarem melhor o dinheiro dos contribuintes (induzir o aumento da eficiência 

nos serviços públicos); 

� Promover a livre circulação de capitais. 

Os seus defensores alegam também que os Estados membros são soberanos no domínio da 

fiscalidade, estando a UE sujeita ao princípio da subsidiariedade. 

Já os opositores à concorrência fiscal contestam-na argumentando dois principais 

inconvenientes: 

� Que as medidas que promovem a concorrência fiscal têm influência sobre as receitas 

tributárias e sobre os sistemas fiscais de outros Estados ou regiões, uma vez que as 

vantagens conseguidas em determinadas regiões ou Estados não teriam a correspondência 

em termos de custos, já que estes seriam financiados por receitas até então arrecadadas 

noutros territórios; 

� A concorrência fiscal pode conduzir a uma disputa entre territórios com carga fiscal distinta, 

que, sendo levada ao extremo, através de um mecanismo de “guerra de taxas” pode originar 

perda de eficiência no provimento de bens e serviços públicos, em favor do financiamento de 

investimentos privados. 

Para além das diferentes perspectivas que podem ser consideradas, parece haver algum 

consenso em torno da necessidade de haver regulamentação sobre esta matéria, já que podem 

verificar-se situações extremas de “guerra fiscal”, com acentuadas reduções das receitas fiscais para 

dois ou mais Estados, sem haver vantagem comparativa na atracção do investimento, tornando sub-

óptimo o nível provimento de serviços públicos. Tânia Cunha, referindo Freitas Pereira, identifica 

estas situações como dumping fiscal41. 

José Conti42 argumenta que a “guerra fiscal” gera perdas e prejuízos para a nação, tendo em 

conta o somatório de toda a renúncia fiscal, os benefícios concedidos e os benefícios alcançados 

com o investimento. Para o autor, a “guerra fiscal” consiste numa generalização da competição entre 

poderes públicos subnacionais, através da concessão de benefícios fiscais e renúncia fiscal, com 

vista à captação de investimentos privados, que é, em grande parte, motivada pela inexistência de 

cooperação estratégica entre aqueles poderes e pela ausência de coordenação por parte do governo 

central, que no seu entender deve actuar em prol do desenvolvimento regional, minimizando as 

disparidades existentes entre as diferentes regiões.   

Concordando-se com o que João Catarino defende sobre o combate às práticas fiscais 

prejudiciais, refira-se que só faz sentido se for aplicado à escala global, por decorrerem de um 

fenómeno global. Com as possibilidades geradas pelas TIC, o território e a fronteira fechada, 

deixaram de constituir um paradigma clássico dos sistemas de tributação tradicionais, dando lugar à 

globalização, onde a concorrência fiscal prejudicial pode traduzir-se num “fenómeno de térmitas 

                                                           
41  Cunha, Tânia Meireles; O Investimento Directo Estrangeiro e a Fiscalidade; Coimbra; Almedina; 2006; p. 138  
42 Conti, José Mauricio; Federalismo fiscal; Barueri – SP; Editora Manole; 2004; pps. 200 a 204 
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fiscais devoradoras das entranhas dos sistemas”43. 

A concorrência fiscal prejudicial tem preocupado as organizações internacionais, que têm 

actuado contra o mesmo, através de diferentes mecanismos, salientando-se o Código de Conduta no 

Domínio da Fiscalidade de Empresas e o Relatório do Comité dos Assuntos dos Assuntos Fiscais 

sobre a Concorrência Fiscal Prejudicial – Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, de 28 

de Abril de1998. 

O Código de Conduta no Domínio da Fiscalidade das Empresas é um compromisso político, 

não constituindo um instrumento jurídico, contudo e na opinião de Clotilde Palma44, não 

necessariamente menos vinculativo. O Código de Conduta engloba as medidas fiscais que podem 

afectar negativamente a concorrência. Uma medida será considerada potencialmente prejudicial, 

quando seja susceptível de influenciar a localização das actividades económicas, traduzindo-se a 

mesma num nível de tributação efectivo inferior ao normalmente aplicado. Paralelamente, o Código 

de Conduta promove a cooperação na luta contra a fraude e a evasão fiscais, designadamente, 

através da troca de informações. Os Estados-membros comprometem-se a informarem-se 

reciprocamente sobre as medidas que tenham enquadramento no âmbito de aplicação do Código, 

bem como a congelar ou desmantelar as medidas prejudiciais. 

O ponto G do Código inclui uma excepção, relativamente a “medidas fiscais utilizadas para 

apoiar o desenvolvimento económico de regiões específicas”, sendo proporcionais e orientadas para 

os objectivos pretendidos. 

A Recomendação do Conselho da OCDE que aprova o Relatório do Comité dos Assuntos 

Fiscais, sobre as práticas da concorrência fiscal prejudicial, inclui um conjunto de princípios directores 

para o tratamento dos regimes fiscais preferenciais dos países membros e dezanove recomendações 

que deverão ser acolhidas por estes e, desejavelmente, alargadas, gradualmente, a países não 

membros. Com esta Recomendação, a OCDE pretende combater os efeitos nefastos das distorções 

fiscais que as medidas de concorrência fiscal causam. O Relatório qualifica os regimes fiscais 

preferenciais, como sendo regimes que não tributam ou tributam levemente os rendimentos 

relevantes, que têm um funcionamento sem transparência, quando se verifica ausência de troca de 

informações com os outros países, regimes “ring-fencing”, isto é, regimes de atribuição de vantagens 

a não residentes ou quando os não residentes não têm acesso ao mercado interno45. 

 

 

 

                                                           
43 Catarino, João Ricardo; Competitividade fiscal em economia aberta em XII Congresso Internacional do CLAD 

sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública; Sto. Domingo, Rep. Dominicana; 2007 
44 Palma, Clotilde Celorico e Santos, António Carlos dos; A Regulação Internacional da Concorrência Fiscal 
Prejudicial; Boletim de Ciência e Técnica Fiscal N.º 395; Lisboa; DGCI; 1999; pps. 16 a 22  
45 Palma, Clotilde Celorico e Santos, António Carlos dos; A Regulação Internacional da Concorrência Fiscal 

Prejudicial; Boletim de Ciência e Técnica Fiscal N.º 395; Lisboa; DGCI; 1999; pps. 16 a 29 
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6.2 Regulamentação Comunitária dos Benefícios Fiscais 
 

Os benefícios fiscais configuram auxílios de Estado, na medida em que se traduzem em 

vantagens económicas atribuídas pelos poderes públicos a certas empresas ou actividades 

económicas, podendo ser sujeitos ao princípio da incompatibilidade com o mercado comum, de 

acordo com o estipulado no artigo 107.º do TCE e também usufruir de derrogações. 

Integradas no capítulo 1 do título VII do TCE, sobre as regras comuns relativas à concorrência, 

à fiscalidade e à aproximação das legislações, as normas gerais sobre os auxílios de Estado estão 

actualmente contidas nos artigos 107.º a 109.º do mesmo tratado. 

Os benefícios ou incentivos fiscais, independentemente da modalidade técnica que 

configurarem e dos respectivos objectivos, quando preencham as condições previstas no artigo 107.º 

do TCE, estão, como qualquer outro auxílio de Estado, sujeitos ao princípio da incompatibilidade com 

o mercado comum, podendo, eventualmente, usufruir de derrogações46. 

É à Comissão Europeia, sob o controlo dos órgãos jurisdicionais comunitários, que compete 

verificar se os auxílios de Estado são incompatíveis com o mercado interno, sendo, em grande parte 

das vezes, obrigatória uma notificação prévia dirigida àquele órgão. 

O universo dos auxílios de Estado é muito vasto, sendo o mesmo segmentado pela Comissão 

Europeia, em quatro categorias básicas, que respeitam aos auxílios transferidos na íntegra para o 

beneficiário, como as subvenções, benefícios fiscais; transferências financeiras efectuadas sob a 

forma de participação pública no capital de empresas; empréstimos em condições favoráveis; 

montantes cobertos por regimes de garantias. 

Os auxílios que podem ser considerados compatíveis com o mercado interno, estão previstos 

no n.º 3 do artigo 107.º do TCE: 

� Auxílios de natureza regional, dirigidos às regiões mais desfavorecidas; 

� Auxílios destinados a “fomentar a realização de um projecto importante de interesse 

europeu”, sendo, para tal necessário, que estejam envolvidas as economias de dois ou mais 

Estados membros. 

� Auxílios que visam o desenvolvimento de certas actividades económicas ou regiões, que não 

sejam abrangidos no âmbito dos auxílios regionais, auxílios concedidos às PMEs;  

� Auxílios destinados a promover a cultura e a conservação do património. 

Os auxílios destinados ao desenvolvimento de regiões economicamente desfavorecidas, 

periféricas, visando apoiar o investimento inicial e os grandes projectos de investimento, podem, 

mediante o cumprimento de certas condições (relacionadas com a sustentabilidade do investimento, 

a criação de postos de trabalho), ser autorizados. 

Já os auxílios destinados a apoiar as empresas, em função da sua dimensão (dirigidos às 

                                                           
46 Santos, António Carlos dos; Auxílios de Estado e Fiscalidade; Coimbra; Almedina; 2003; pps.143 a 146 e 311 
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PMEs), da sua situação económico-financeira, independentemente da actividade económica 

desenvolvida ou da região onde se localizem, devem ser submetidos a prévia autorização da 

Comissão, contando com uma atitude geralmente mais benevolente da parte daquele órgão. 

A Comissão Europeia, em primeiro lugar através de uma Comunicação e posteriormente, por 

via do Regulamento47, estabelece a cláusula de mínimis, de acordo com a qual “os auxílios não 

superiores a um limiar de 200.000€ durante um período de três anos não afectam o comércio entre os 

Estados-membros e/ou não falseiam nem ameaçam falsear a concorrência”. 

Através da cláusula de minimis a Comissão Europeia procede à quantificação prévia de certos 

auxílios que, por terem uma importância reduzida, considera-se que não afectam as trocas, não 

sendo, por essa razão, incompatíveis com o mercado comum, ficando isentos da obrigação de prévia 

notificação àquele órgão48. 

Os benefícios fiscais são sem dúvida um importante instrumento de que os Estados dispõem 

para atrair investimentos, porém importa saber em que medida são relevantes ou determinantes para 

o desenvolvimento económico, que é o que vai ser abordado no capítulo seguinte.   

 

 

7 O desenvolvimento económico e os benefícios fiscais  
 

7.1 Abordagens teóricas sobre desenvolvimento económico 
 

Concordando-se com a perspectiva de Graham Bannock, R.E. Baxter e Ray Rees, entende-se 

que o desenvolvimento económico consiste num processo de crescimento do produto, principalmente 

do produto per capita, acompanhado por alterações na estrutura das economias, com vista a 

aumentar o nível de bem-estar social. Estas alterações implicam saltos quantitativos e modificações 

qualitativas no processo económico e traduzem-se geralmente no aumento da actividade industrial 

em detrimento da actividade agrícola, na incorporação de inovação tecnológica no processo 

produtivo, na migração de mão-de-obra das zonas rurais para as zonas urbanas industriais, na 

redução da dependência ao nível das importações e da ajuda financeira de outros países para 

investimento. Associada a este processo económico, são tendencialmente implementadas reformas 

sociais e políticas, com o objectivo principal de contribuir para o aumento do bem-estar social49.   

Segundo Michael Todaro e Stephen Smith50, a literatura do desenvolvimento económico do pós 

                                                           
47 Regulamento da CE n.º 1998/2006, de 15 de Dezembro 
48 Santos, António Carlos dos; Auxílios de Estado e Fiscalidade; Coimbra; Almedina; 2003; pps. 174 a 175, 231 e 
244 a 246 
49 Bannock, Graham, Baxter, R.E. e Rees, Ray; Dicionário de Economia; Lisboa/São Paulo; Verbo; 1987; pps. 
123 e 124 
50 Todaro, Michael P. e Smith, Stephen C.; Economic Development; Harlow; Addison-Wesley; 2009; pps. 109 a 
111  
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- Segunda Guerra Mundial foi dominada por quatro paradigmas sobre desenvolvimento económico, o 

modelo baseado nas fases de crescimento, o modelo das alterações estruturais, a teoria da 

dependência internacional e o modelo neoclássico ou neoliberal. 

De acordo com o modelo baseado nas fases de crescimento, o processo de desenvolvimento 

resulta de uma série de sucessivas fases de crescimento. A este modelo encontra-se associado 

David Ricardo (1772-1823), que considerava que a introdução de novas técnicas de produção 

conduziria ao aumento dos lucros, que seriam reinvestidos na actividade, permitindo a expansão da 

produção, acelerando o crescimento económico. David Ricardo é considerado sucessor de Adam 

Smith (1723-1790), fundador da Escola Clássica, ambos considerados por como verdadeiros 

partidários do liberalismo, defendendo que o Estado deve ter uma intervenção muito reduzida na 

economia. Bernard e Dominique Saby51 referem que para Adam Smith, os indivíduos ao procurarem o 

interesse pessoal, contribuem para o interesse geral. Também André Alves e José Moreira, referem 

que para Adam Smith, uma ordem económica eficiente será a que permita que os interesses 

individuais “egoístas” se exerçam de forma a promover o bem comum52.      

Para os estruturalistas, o desenvolvimento económico implica a obtenção de saltos qualitativos, 

que resultariam de transformações na estrutura de repartição do rendimento e na própria estrutura do 

investimento. Assim, através da repartição do rendimento, seria possível alterar o perfil da procura, 

aumentando o peso relativo dos bens sofisticados no consumo, que, por seu lado, induziria 

alterações no perfil da oferta, sendo necessário incorporar tecnologias mais elaboradas, ou seja, 

progresso tecnológico. É neste contexto que surgem as teses defensoras da criação de “pólos de 

desenvolvimento económico”53. Segundo os estruturalistas, os PVD deveriam adoptar uma estratégia 

baseada numa primeira fase em fomentar o investimento em sectores de “ponta” ou “motores” e 

numa segunda fase o investimento seria direccionado para infra-estruturas assimiladoras de grande 

quantidade de mão-de-obra liberta do sector tradicional. Desta forma, a estrutura produtiva ir-se-ia 

expandindo a partir de “pólos de desenvolvimento” ou “indústrias industrializantes”, para outros 

sectores de actividade económica, o progresso tecnológico intensificar-se-ia, assistindo-se, à 

substituição de importações e exportações, desenvolvendo-se as indústrias nacionais e o sector 

industrial de exportação. Por outro lado, a repartição do rendimento conduziria a alterações no perfil 

da procura, bem como a saltos qualitativos do nível de qualificação da mão-de-obra e das estruturas 

culturais e mentais existentes (necessárias para um efectivo desenvolvimento económico). 

De acordo com a teoria da dependência internacional, o desenvolvimento económico é 

afectado pela política interna e externa. Este modelo defende serem necessárias novas políticas 

públicas, com vista à erradicação da pobreza, a garantir oportunidades de emprego e equidade, entre 

outros objectivos sociais, que não se resolvem por nenhum dos supra mencionados modelos. 

À quarta corrente, denominada neo-clássica ou neoliberal, defendendo a supremacia do 

mercado, estão associados vários autores que provêem da Escola de Chicago e da Escola Austríaca, 
                                                           
51 Saby, Bernard e Saby, Dominique ; As Grandes Teorias Económicas; Porto; Edições Asa; 1997; pps 13 a 18 e 
69 a 70  
52 Alves, André Azevedo e Moreira, José Manuel; O que é a Escolha Pública? Para uma análise económica da 
política; Cascais; Principia; 2004; p. 35 
53Sousa, António Rebelo de; Manual de Economia do Desenvolvimento Social; Lisboa; Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas; 2009; p.43 e pps. 99 a 103  
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como Milton Friedman54 e Friedrich Hayek, de entre um conjunto de neoliberais que se baseavam nas 

ideias defendidas por Adam Smith. É considerada como um prolongamento da teoria Clássica. 

Segundo Arndt, referido por Hugo Silvestre, as principais ideias de Friedman eram as seguintes: 

� A intervenção do Estado deverá estar mais direccionada para garantir a circulação da 

moeda (política monetária), do que para os gastos (política fiscal); 

� Qualquer tentativa para reduzir o nível de desemprego terá como consequência um 

aumento dos preços dos bens e serviços. 

Estas ideias para além de terem repercussões nos E.U.A. e nos anos 80 no Reino Unido, 

também foram implementadas na América Latina, principalmente no Chile, após o golpe de Estado 

protagonizado por Pinochet.  

Friedrich Hayek antecipou temas que viriam a tornar-se centrais para a teoria da escolha 

pública, como a acção dos grupos de pressão, o funcionamento concreto do processo político e a 

importância da limitação do poder arbitrário dos Governos55. A teoria da escolha pública está 

associada a um ressurgimento de interesse nos ensinamentos da Escola Austríaca, tendo fornecido 

instrumentos importantes para explicar a inoperância de esquemas colectivistas de intervenção 

estatal e da acção política e burocrática. De acordo com André Alves e José Moreira, esta teoria 

consiste, genericamente, na aplicação da análise económica e dos seus axiomas da racionalidade e 

da maximização dos interesses individuais ao plano político. Buchanan e Tullock foram os 

fundadores. No âmbito desta teoria, são estudados os processos políticos baseando-se nos 

interesses individuais (individualismo metodológico), sendo o resultado da acção em sociedade, em 

última instância produto das escolhas e acções individuais. Assim, a acção colectiva resulta da acção 

de indivíduos que escolhem agir colectivamente com o propósito de atingirem os seus objectivos, não 

necessariamente por uma razão de desonestidade, mas porque os indivíduos que actuam no 

processo político também actuam na esfera pessoal, em função dos seus interesses. 

É também considerada como fundamental a teoria Keynesiana, que procura preencher uma 

grave lacuna identificada por John Keynes nas teorias clássica e neoclássica e que consiste na 

explicação e solução do problema do desemprego. João Catarino, a propósito da obra de Keynes, 

Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, refere que aquele economista critica a sociedade, por 

ser arbitrária e injusta na desigual distribuição da riqueza, bem como incapaz de proporcionar pleno 

emprego56. A sua teoria defende como variável estratégica, o acréscimo de investimento. O 

investimento adicional gera poder de compra, conduzindo, por sua vez, a propensão para o consumo 

a um acréscimo da produção, do investimento e de postos de trabalho, através do duplo efeito 

multiplicador-acelerador57. Nas décadas de 50 a 70 do século XX, o ocidente adoptou o modelo 

                                                           
54 Silvestre, Hugo; Gestão Pública: Modelos de Prestação no Serviço Público; Escolar Editora; 2010; pps. 42 a 47 
55 Alves, André Azevedo e Moreira, José Manuel; O que é a Escolha Pública? Para uma análise económica da 
política; Cascais; Principia; 2004; pps.25 a 26, 51 e 127 a 130 
56 Catarino, João Ricardo; Redistribuição Tributária – Estado Social e Escolha Individual; Coimbra; Almedina; 
2008; pps.75 a 77 
57

 Sousa, António Rebelo de; Da Teoria Económica à Teoria do Desenvolvimento; Lisboa; Livraria Clássica 
Editora; 1980; p.232 
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keynesiano, baseado no princípio de que as forças do mercado são insuficientes para assegurar o 

desenvolvimento económico sustentado, cabendo ao Estado promover esse desenvolvimento, 

designadamente através de investimentos em sectores estratégicos e da implementação de políticas 

públicas.  

Refira-se ainda e, com especial interesse no âmbito deste trabalho, o modelo dualista do 

desenvolvimento económico de Lewis, que surge na linha dos mecanismos automáticos de David 

Ricardo e que se baseia no desenvolvimento de um sector moderno é produtivo, predominantemente 

industrial, por via da transferência de mão-de-obra proveniente do sector tradicional e do 

reinvestimento sucessivo dos lucros gerados na actividade, de forma a serem criados mais postos de 

trabalho (Lewis defende uma situação de pleno emprego), partindo dos pressupostos de que a oferta 

de mão-de-obra no sector tradicional (caracterizado pela actividade agrícola de subsistência e 

produtividade marginal reduzida ou nula) é ilimitada, equivalendo o salário real ao salário de 

subsistência58. 

São tecidas várias críticas ao modelo de Lewis, designadamente, o facto dos investidores 

reinvestirem os lucros na actividade de forma a criarem mais emprego, o pressuposto assumido por 

Lewis da existência de excesso de mão-de-obra no sector tradicional, a manutenção do nível de 

salários no sector moderno, para além do ponto em que deixa de existir excesso de mão-de-obra no 

sector tradicional. Também o Modelo de Todaro surge como uma crítica ao modelo de Lewis, 

conferindo-lhe mais realismo, porquanto defende que a transferência de recursos não se processa de 

forma automática. A transferência dos agentes económicos do sector tradicional depende das suas 

expectativas relativamente ao rendimento esperado, tendo em conta a diferença de rendimentos 

entre o sector tradicional e o sector moderno, bem como os custos da migração (oportunidades de 

emprego nas zonas urbanas, desemprego, precariedade no mercado de trabalho)59. Assim, no 

modelo de Todaro, ao contrário do que defende Lewis, são necessárias políticas públicas que 

promovam o desenvolvimento económico, devendo a respectiva escolha ser criteriosa.    

 

 

7.2 Vantagens e inconvenientes económicos do recurso aos 
benefícios fiscais  

 

No âmbito dos potenciais efeitos nefastos da concessão de benefícios fiscais, refira-se que 

associadas aos mesmos podem estar práticas empresariais de redução significativa dos preços e/ou 

aumento da quota de mercado, obtenção de fortes vantagens competitivas, sendo por tal facto e dado 

que a concorrência se estrutura, de acordo com o tipo de mercado, tendo em conta factores como o 

número de agentes económicos do lado da oferta e da procura, a dimensão das empresas, a 

                                                           
58 Sousa, António Rebelo de; Manual de Economia do Desenvolvimento Social; Lisboa; Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas; 2009; p.105 
59 Todaro, Michael P. e Smith, Stephen C.; Economic Development; Harlow; Addison-Wesley; 2009; pps. 118 a 
120 e 345 a 347 
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informação disponível designadamente a respeito dos preços praticados, as barreiras à entrada ou à 

saída dos mercados, que se considera que tais benefícios são incompatíveis com o mercado comum 

e com o princípio da livre concorrência60. 

José Santos, em Incentivos Fiscais ao Investimento em Contexto de Subdesenvolvimento e 

Competição Regional: O Caso Moçambicano61, faz referência a Bolnick que enuncia as principais 

vantagens e inconvenientes económicos do recurso aos incentivos fiscais. Constituem as principais 

vantagens, as seguintes: 

� O facto dos benefícios fiscais serem indutores de receita fiscal, através do aumento, a médio 

prazo, das receitas fiscais; 

� Aumentarem a rentabilidade do investimento; 

� Serem compensados pelos benefícios decorrentes do investimento; 

� Constituírem instrumentos de fácil utilização; 

� Sinalizarem positivamente a abertura da economia ao sector privado; 

� Atraírem fluxos de capitais e investimentos; 

� Poderem contribuir positivamente para a concorrência fiscal saudável com outras jurisdições; 

� Compensarem limitações em áreas economicamente desfavorecidas. 

O mesmo autor aponta os seguintes principais inconvenientes económicos do recurso aos 

benefícios fiscais: 

• O facto de serem onerosos, do ponto de vista da receita fiscal que não se arrecada ou da 

despesa fiscal que é gerada; 

• Poderem proporcionar a evasão fiscal; 

• Consumirem tempo e recursos à administração fiscal; 

• Poderem induzir a aumento da carga fiscal sobre outros sectores e actividades; 

• Gerarem distorções na concorrência e na economia, decorrente dos preços praticados pelas 

empresas que, em resultado dos benefícios obtidos, podem ser significativamente menores; 

• Criarem desigualdades entre os contribuintes; 

• O seu controlo ser limitado; 

                                                           
60 Santos, António Carlos dos; Auxílios de Estado e Fiscalidade; Coimbra; Almedina; 2003; p. 61 e 148 
61 Santos, José Carlos Gomes; Incentivos Fiscais ao Investimento em Contexto de Subdesenvolvimento e 

Competição Regional: O Caso Moçambicano; in Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal; Coimbra; Almedina; 

2005; pps. 27 a 28 
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• Poderem induzir práticas de corrupção.        

É praticamente consensual que o recurso aos benefícios fiscais com vista à promoção do 

desenvolvimento regional pode ser justificável, pois tal prática permitirá minimizar as fraquezas de 

certas regiões decorrentes da respectiva localização, recursos naturais e, por outro lado, funcionar 

como alavanca económica na atracção de capitais, investimento e mão-de-obra. 

Igualmente justificável a atribuição de benefícios fiscais para apoiar as actividades de 

investigação e desenvolvimento, dado o seu reconhecido contributo para o desenvolvimento 

económico, a par do facto dos benefícios ou valor acrescentado gerado por estas actividades nem 

sempre serem suficientemente valorizados pelo mercado (via preços/remuneração), conduzindo, na 

perspectiva de José Santos, a um nível sub-óptimo de investigação. 

Contudo, concordando com José Conti não é suficiente oferecer às empresas benefícios 

fiscais, mas também factores de produção de qualidade, de forma a que o factor fiscal seja 

considerado para efeitos de desempate entre opções de localização das actividades económicas. 

Reportando-se às conclusões de um estudo de Sérgio Ferreira, José Conti, em Federalismo fiscal,62 

defende que quando a localização de uma empresa se baseia apenas no factor fiscal, 

desconsiderando os factores de produção, podem resultar perdas de eficiência e produtividade, 

decorrentes, nomeadamente, do aumento dos custos com o transporte e logística, de problemas com 

a mão-de-obra.  

Não obstante o reconhecimento da importância dos benefícios fiscais, o seu recurso deve ser 

acautelado, considerando os riscos inerentes.         

 

 

8 Benefícios fiscais concedidos por municípios 
portugueses (estudo de casos) 

 

8.1 Metodologia da investigação 
 

O universo dos benefícios fiscais é de tal maneira amplo e diversificado que não existe a menor 

veleidade de fazer referência a todos, tendo-se optado por centrar a análise prática do presente 

trabalho nos benefícios fiscais concedidos por municípios portugueses às empresas, seleccionando-

se, para o efeito, uma amostra de cinco casos de municípios que concedem/concederam benefícios 

fiscais e outros cinco que não concedem/concederam tais benefícios, a fim de analisar o impacto que 

pudesse ter a atribuição de tais benefícios na evolução de determinados indicadores económicos.  

                                                           
62

 Conti, José Mauricio; Federalismo fiscal; Barueri – SP; Editora Manole; 2004; pps. 210 a 215 



Benefícios Fiscais - Contributos para o Desenvolvimento Económico Local Ana Rita Amaral Soares Tolda 

30 

 

Dado que era parca a informação disponível sobre benefícios fiscais concedidos em sede de 

IMI e IMT, foi alargado o campo de pesquisa inicialmente limitado, em sede do projecto de 

dissertação, para abranger também aqueles que respeitam a reduções ou isenções da derrama. Da 

pesquisa efectuada neste domínio, obteve-se, através de um ofício circulado da Direcção de Serviços 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas publicado no website da DGCI, informação 

sobre as taxas de derrama lançadas pelos Municípios. 

Na procura de um instrumento que pudesse, em alguma medida, avaliar o contributo da 

concessão de benefícios fiscais para o desenvolvimento económico local, à escala municipal, tornou-

se indispensável a escolha de indicadores económicos, cuja selecção, podendo ser discutível, 

pareceu ser a mais adequada face aos objectivos do presente trabalho. Assim, foi recolhida, no 

website do INE, informação, para o período em análise definido entre 1999 e 2008, dado ser este o 

período temporal a que respeitam os dados oficiais, sobre os seguintes indicadores económicos: 

� Número de empresas localizadas; 

� Número de sociedades localizadas; 

� Número de sociedades constituídas; 

� Número de trabalhadores ao serviço de sociedades.      

Foram ainda pesquisadas no website da Pordata as taxas de crescimento do PIB, a partir das 

contas nacionais anuais (base 2006) do Banco de Portugal e do INE, para ter subjacente a ideia dos 

ciclos de crescimento e de desaceleração verificados na economia portuguesa, no período temporal 

considerado.     

Posteriormente, foram efectuados inquéritos, a responsáveis de alguns Municípios que 

concedem benefícios fiscais, por entrevista, numa primeira fase do processo e, posteriormente, por 

questionário para confirmar algumas hipóteses, tendo sido colocadas as seguintes questões: 

� Se o Município concede/concedeu benefícios fiscais, em sede de IMI, IMT ou derrama. 

� No caso do Município conceder/ter concedido algum dos referidos benefícios fiscais, qual é a 

tipologia que o(s) mesmo(s) configura(m). Reduções ou isenções? Qual a definição das 

taxas de impostos aplicadas neste âmbito? 

� Ao abrigo de que normativos é que é regulada a prática de benefícios fiscais implementada. 

� Mediante o confronto com os diversos dados obtidos, tratados e analisados pelo investigador, 

foi solicitado que fosse manifestada concordância ou discordância, em particular no que 

concerne à importância que a concessão de benefícios fiscais possa ter na instalação de 

unidades empresariais, na criação de postos de trabalho, no desenvolvimento económico 

local. 
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� Foi ainda colocada uma questão sobre outro tipo de iniciativas desenvolvidas pelo Município 

para promover o desenvolvimento económico local, designadamente para potenciar a 

instalação de empresas e a criação dos postos de trabalho.  

A investigação termina com a análise comparativa, através de estudo de casos, entre os 

municípios estudados que concedem/concederam e os que não concedem/concederam benefícios 

fiscais, relativamente aos quais foram apurados e tratados dados e tecidas considerações relevantes 

para o presente trabalho, que puderam ser corroboradas por dirigentes municipais contactados, de 

acordo com o que é explanado no ponto 8.2.   

 

 

8.2 Análise dos dados obtidos 
 

Taxas de crescimento do PIB, a partir das contas nacionais anuais (base 2006) do Banco de 

Portugal e do INE: 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

4,08% 3,93% 1,97% 0,71% -0,93% 1,56% 0,76% 1,44% 2,39% 0,03% 

Fonte: Dados Pordata; Quadro n.º 1: Tolda, Ana   

 

 

 
Fonte: Dados Pordata; Gráfico n.º1: Tolda, Ana 

 

 

Municípios que concedem ou concederam benefícios fiscais a empresas: 

 

Município de Benavente (NUT II - Região do Alentejo e Região de Lisboa até 2001) 

Da parte da Câmara Municipal de Benavente, obteve-se a informação de que o Município tem 
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concedido benefícios fiscais às empresas em sede de derrama, ao abrigo do n.º 4 do artigo 14.º da 

LFL, cobrando uma taxa reduzida de derrama às empresas cujo volume de negócios seja inferior a 

150.000 €. 

Os dados estatísticos dos indicadores económicos estudados que foram obtidos no website do 

INE são os que constam no Quadro n.º 2, abaixo indicado. 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nº Empresas 2.659 2.651 2.678 2.635 2.726 3.090 3.052 2.505 2.497 2.571

Variação % do Nº 

Empresas
 - -0,30% 1,02% -1,61% 3,45% 13,35% -1,23% -17,92% -0,32% 2,96%

N.º de Sociedades 611 646 747 770 895 974 1.083 1.129 917 949

Variação % do Nº 

Sociedades
 - 5,73% 15,63% 3,08% 16,23% 8,83% 11,19% 4,25% -18,78% 3,49%

N.º de Sociedades 

constituídas
71 105 107 97 81 91 83 94 n.d. n.d.

Nº Trabalhadores ao 

Serviço nas 

Sociedades/Empresas 

6.020 6.118 6.734 7.322 7.932 8.029 8.160 a)
 9.822

a) 
9.544

a) 
10.002

Variação % do Nº 

Trabalhadores 
 - 1,63% 10,07% 8,73% 8,33% 1,22% 1,63%  - -2,83% 4,80%

Fonte: Dados INE; Cálculos/Quadro n.º 2: Tolda, Ana  
a) Número de trabalhadores ao serviço nas empresas  

 

Dos dados obtidos através do website do INE, pode-se verificar que no período em análise 

registaram-se, à excepção do ano de 2007 e ainda que alternadamente, crescimentos no número de 

empresas sedeadas no município ou no número de sociedades existentes ou no número de 

trabalhadores. Em quatro anos (2001, 2003, 2004 e 2008) todos os indicadores estudados 

apresentam taxas de crescimento positivas.  

Tais ocorrências permitem considerar que os benefícios fiscais concedidos por esta autarquia 

às empresas constituem um factor que influencia positivamente a realização de investimentos, 

traduzindo-se os mesmos num crescimento praticamente contínuo do número de sociedades, 

sociedades constituídas e de trabalhadores. 

 

 

Município de Pombal (NUT II – Região Centro) 

Dos contactos tidos com a Câmara Municipal de Pombal, obteve-se a informação de que o 

Município tem concedido benefícios fiscais às empresas em sede de derrama, ao abrigo do n.º 4 do 

artigo 14.º da LFL. Até 2006 não cobravam derrama a nenhuma empresa. Desde então, apenas 

cobram a taxa normal de 1,5% às empresas cujo volume de negócios seja igual ou superior a 

150.000 €, continuando isentas as restantes empresas. 

Porém, a actual crise económico-financeira tem dificultado o prosseguimento da concessão de 

benefícios fiscais. 
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Os dados estatísticos dos indicadores económicos estudados que foram obtidos no website do 

INE são os que constam no Quadro n.º 3, abaixo indicado.  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nº Empresas 7.649 7.570 7.695 7.394 7.545 8.148 8.066 6.489 6.479 6.401

Variação % do Nº 

Empresas
 - -1,03% 1,65% -3,91% 2,04% 7,99% -1,01% -19,55% -0,15% -1,20%

N.º de Sociedades 1.536 1.577 2.007 1.990 2.221 2.393 2.692 2.727 2.445 2.440

Variação % do Nº 

Sociedades
 - 2,67% 27,27% -0,85% 11,61% 7,74% 12,49% 1,30% -10,34% -0,20%

N.º de Sociedades 

constituídas
211 188 382 247 141 142 119 143 n.d. n.d.

Nº Trabalhadores ao 

Serviço nas 

Sociedades/Empresas 

10.236 10.431 12.667 13.981 13.993 14.903 15.189 a)
 19.800

a)
 19.769

a)
19.864 

Variação % do Nº 

Trabalhadores 
 - 1,91% 21,44% 10,37% 0,09% 6,50% 1,92%  - -0,16% 0,48%

Fonte: Dados INE; Cálculos/Quadro n.º 3: Tolda, Ana 
a) Número de trabalhadores ao serviço nas empresas 

 

Pode-se verificar que no período em análise registaram-se, à excepção do ano de 2007, ainda 

que alternadamente, crescimentos no número de empresas sedeadas no município ou no número de 

sociedades existentes ou no número de trabalhadores. Registaram-se também três anos (2001, 2003 

e 2004) com crescimentos em todos os indicadores económicos estudados.  

As supra mencionadas taxas de crescimento verificadas, bem como as opiniões de alguns 

responsáveis da autarquia de Pombal, levam a considerar que os benefícios fiscais concedidos pelo 

Município às empresas constituíram um factor que influenciou positivamente a realização de 

investimentos, traduzindo-se os mesmos num crescimento praticamente contínuo do número de 

trabalhadores, frequentemente acompanhado por acréscimos no número de sociedades. 

Para além da atribuição dos benefícios fiscais, o Município de Pombal tem construído e 

ampliado os parques industriais, de forma a apoiar e a fomentar a iniciativa empresarial. 

 

 

Município de Tábua (NUT II – Região Centro) 

Através dos contactos tidos com responsáveis da Câmara Municipal de Tábua, obteve-se a 

informação de que o Município concede benefícios fiscais, em sede de IMT e IMI, mediante a isenção 

total ou parcial (50%) dos impostos, pelo menos desde 1999 ou 2000. 

Os benefícios fiscais em sede de IMT são concedidos ao abrigo do regime da interioridade, 

previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 43.º do EBF, na Portaria n.º 1117/2009, de 30 de Setembro, 

sobre as áreas beneficiárias dos incentivos às regiões com problemas de interioridade, bem como na 

alínea h) do artigo 6.º do CIMT, estando também de acordo com o disposto no artigo 12.º da lei das 

fianças locais e contemplado no regulamento municipal de concessão de apoio ao investidor. 

Os benefícios em sede de IMI são atribuídos, de igual modo, ao abrigo do artigo 12.º da lei das 

fianças locais, bem como do CIMI, estando também contemplados no referido regulamento municipal.    
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Os dados estatísticos dos indicadores económicos estudados que foram obtidos no website do 

INE são os que constam no Quadro n.º 4, abaixo indicado. 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nº Empresas Sedeadas 1.202 1.178 1.205 1.173 1.198 1.185 1.173 1.002 961 965

Variação % do Nº 

Empresas
 - -2,00% 2,29% -2,66% 2,13% -1,09% -1,01% -14,58% -4,09% 0,42%

N.º de Sociedades 236 236 276 277 315 323 366 388 325 316

Variação % do Nº 

Sociedades
 - 0,00% 16,95% 0,36% 13,72% 2,54% 13,31% 6,01% -16,24% -2,77%

N.º de Sociedades 

constituídas
21 26 35 29 30 24 24 25 n.d. n.d.

Nº Trabalhadores ao 

Serviço nas 

Sociedades/Empresas 

1.920 1.942 2.073 2.108 1.942 1.919 2.236 a)
 2.944

a)
 3.006  

a)
 3.020 

Variação % do Nº 

Trabalhadores 
 - 1,15% 6,75% 1,69% -7,87% -1,18% 16,52%  - 2,11% 0,47%

Fonte: Dados INE; Cálculos/Quadro n.º 4: Tolda, Ana 
a) Número de trabalhadores ao serviço nas empresas  

 

Dos dados obtidos através do website do INE, pode-se verificar que no período em análise 

registaram-se, sempre, ainda que alternadamente, crescimentos no número de empresas sedeadas 

no município ou no número de sociedades existentes ou no número de trabalhadores. Também se 

pode verificar que apenas no ano de 2001 todos os indicadores estudados apresentam taxas de 

crescimento positivas.  

As supra mencionadas taxas de crescimento verificadas, em complementaridade com as 

opiniões de alguns responsáveis da Câmara Municipal de Tábua, levam a considerar que os 

benefícios fiscais concedidos por este Município às empresas constituem um factor que influencia 

positivamente a realização de investimentos, traduzindo-se os mesmos num crescimento 

praticamente contínuo do número de sociedades, frequentemente acompanhado pelos acréscimos do 

número de trabalhadores e do número de sociedades constituídas. 

Para além da atribuição dos benefícios fiscais, o Município de Tábua tem construído e 

ampliado os parques industriais e desenvolvido diversas iniciativas em prol do desenvolvimento 

económico local, onde se inscrevem a Agência para o Desenvolvimento Integrado de Tábua e 

Oliveira do Hospital, que visa a promoção e modernização do tecido empresarial dos dois municípios, 

bem como a constituição do fundo Tábua Finicia, que se destina a facilitar o acesso ao financiamento 

às micro e pequenas empresas que pretendam realizar projectos de investimento com reconhecido 

interesse para o município. 

 

Município de Vila Nova de Gaia (NUT II – Região Norte) 

Da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia obteve-se a informação de que, em algumas 

situações, analisadas caso a caso e consideradas relevantes para o município, como seja a fixação 
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de investimentos relevantes, nomeadamente no que respeita ao investimento directo externo, são 

concedidas reduções nas taxas dos impostos municipais, IMI e/ou IMT, ao abrigo do artigo 41.º do 

EBF, dirigido ao investimento produtivo de natureza contratual. 

Os dados estatísticos dos indicadores económicos estudados que foram obtidos no website do 

INE são os que constam no Quadro n.º 5, abaixo indicado. 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nº Empresas 25.645 24.980 25.019 24.461 24.806 29.193 28.731 29.546 29.900 29.983

Variação % do Nº 

Empresas
 - -2,59% 0,16% -2,23% 1,41% 17,69% -1,58% 2,84% 1,20% 0,28%

N.º de Sociedades 6.233 6.206 7.334 7.419 8.322 8.647 9.741 10.010 8.581 8.672

Variação % do Nº 

Sociedades
 - -0,43% 18,18% 1,16% 12,17% 3,91% 12,65% 2,76% -14,28% 1,06%

N.º de Sociedades 

constituídas
n.d. 702 1.158 808 668 567 591 760 n.d. n.d.

Nº Trabalhadores ao 

serviço nas 

Sociedades/Empresas 

60.131 61.320 66.047 67.930 66.237 66.347 64.537 a)
 89.300

a) 
93.771 

a) 
91.614 

Variação % do Nº 

Trabalhadores 
 - 1,98% 7,71% 2,85% -2,49% 0,17% -2,73%  - 5,01% -2,30%

Fonte: Dados INE; Cálculos/Quadro n.º 5: Tolda, Ana 
a) Número de trabalhadores ao serviço nas empresas 

 

Dos dados obtidos através do website do INE, pode-se verificar que no período em análise 

registaram-se sempre, ainda que alternadamente, crescimentos no número de empresas sedeadas 

no município ou no número de sociedades existentes ou no número de trabalhadores. Verificaram-se 

também em três anos (2001, 2004 e 2006) crescimentos em todos os indicadores económicos 

estudados.    

As supra mencionadas taxas de crescimento verificadas, bem como as opiniões de alguns 

responsáveis da Câmara Municipal levam a considerar que os benefícios fiscais concedidos por este 

Município às empresas constituem um factor que influencia positivamente a realização de 

investimentos, consideração corroborada pelo responsável da Amigaia – Agência Municipal de 

Investimento de Vila Nova de Gaia. 

Para além da atribuição dos benefícios fiscais, o Município de Vila Nova de Gaia tem 

construído e ampliado os parques industriais e desenvolvido diversas iniciativas em prol do 

desenvolvimento económico local, onde se inscrevem a gestão e construção de parques empresariais 

e centros tecnológicos, a constituição da Amigaia, que tem como principais objectivos apoiar a 

inovação tecnológica, bem como a modernização e internacionalização de empresas locais, a 

constituição do fundo GaiaFinicia, que se destina a facilitar o acesso ao financiamento às micro e 

pequenas empresas que pretendam realizar projectos de investimento com reconhecido interesse 

para o município (projectos de investimento que contribuam para o reforço da competitividade e/ou 
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diferenciação empresarial do Município). 

 
 

Município de Vila Real ((NUT II – Região Norte) 

Dos contactos tidos com a Câmara Municipal de Vila Real, obteve-se a informação de que, 

entre 2002 e 2010, o Município concedeu benefícios fiscais em sede de IMT, IMI e derrama, tendo 

sido determinado, no presente ano e até 2013, a sua suspensão, por se ter considerado que o 

Município não reúne condições financeiras para prescindir deste tipo de receitas, essencialmente 

devido à quebra de receitas municipais decorrentes da crise que o sector imobiliário atravessa, à 

redução das transferências do Orçamento de Estado de 2011 para o Município e de potenciais 

futuras restrições orçamentais, bem como das necessidades de receitas para o financiamento dos 

projectos municipais. 

Durante o período de 2002 a 2010, o Município concedeu isenções e reduções de IMT, ao 

abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 43.º do EBF, para prédios urbanos ou fracções autónomas de 

prédios urbanos afectos à actividade de empresas, bem como isenções de IMT ao abrigo da alínea j) 

do artigo 6.º do CIMT63, para aquisições de prédios rústicos que se destinem à primeira instalação de 

jovens agricultores. Também, durante o referido período, foram atribuídas reduções de 50% do IMI, 

nos termos do n.º 1 do artigo 45.º do EBF, para prédios urbanos objecto de reabilitação urbanística e 

isenções de IMI no âmbito do n.º 7 do artigo 71.º do EBF, também ara prédios urbanos objecto de 

reabilitação urbanística. No mesmo período, o Município de Vila Real atribuiu ainda uma isenção de 

derrama, ao abrigo do artigo 12.º da lei das finanças locais.      

Os dados estatísticos dos indicadores económicos estudados que foram obtidos no website do 

INE são os que constam no Quadro n.º 6, abaixo indicado. 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nº Empresas 4.170 3.991 3.947 3.888 4.083 4.528 4.482 5.216 5.207 5.107

Variação %                  do 

Nº Empresas
 - -4,29% -1,10% -1,49% 5,02% 10,90% -1,02% 16,38% -0,17% -1,92%

N.º de Sociedades 916 868 993 996 1.244 1.334 1.502 1.561 1.348 1.400

Variação %                  do 

Nº Sociedades
 - -5,24% 14,40% 0,30% 24,90% 7,23% 12,59% 3,93% -13,65% 3,86%

N.º de Sociedades 

constituídas
n.d. 114 179 183 104 142 95 129 n.d. n.d.

Nº Trabalhadores ao 

serviço das 

Sociedades/Empresas 

5.491 5.526 6.213 6.478 7.691 8.150 8.505 a)
 13.335

a)
 13.983 

a) 
13.923 

Variação % do Nº 

Trabalhadores 
 - 0,64% 12,43% 4,27% 18,72% 5,97% 4,36%  - 4,86% -0,43%

Fonte: Dados INE; Cálculos/Quadro n.º 6: Tolda, Ana  
a) Número de trabalhadores ao serviço nas empresas 

                                                           
63 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro 
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Dos dados obtidos através do website do INE, pode-se verificar que, desde que o Município 

começou a conceder benefícios fiscais às empresas, registaram-se sempre, ainda que 

alternadamente, crescimentos no número de empresas sedeadas no município ou no número de 

sociedades existentes ou no número de trabalhadores. Em três anos (2003, 2004 e 2006) verificaram-

se crescimentos para todos os indicadores estudados.  

Tais ocorrências, em complementaridade com as opiniões de alguns responsáveis da autarquia 

de Vila Real, levam a considerar que os benefícios fiscais que foram concedidos por este município 

às empresas foram determinantes na captação de investimentos, traduzindo-se os mesmos num 

crescimento praticamente contínuo do número de trabalhadores (registando-se taxas significativas 

nos anos de 2001 e de 2003), acompanhado quase sempre pelas variações positivas do número de 

sociedades. 

Para além da concessão dos benefícios fiscais, o Município de Vila Real tem desenvolvido 

diversas iniciativas em prol do desenvolvimento económico local, onde se inscrevem, a constituição 

de ninhos de empresas e, em 2001, da Merval – Gestão de Mercados e de Promoção de Projectos de 

Desenvolvimento Local, E.M, responsável pela gestão e promoção de parques industriais, mercados 

e feiras.    

 

  

Municípios que não registam histórico de concessão de benefícios fiscais a 

empresas, em sede de IMI, IMT ou derrama: 

 

Município de Fornos de Algodres ((NUT II – Região Centro) 

Os dados estatísticos dos indicadores económicos estudados, para o período em análise, que 

foram obtidos no website do INE são os que constam no Quadro n.º 7, abaixo indicado. 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nº Empresas  535 524 524 522 527 482 472 409 408 414 

Variação % do Nº 
Empresas - -2,06% 0,00% -0,38% 0,96% -8,54% -2,07% -13,35% -0,24% 1,47% 

Nº de Sociedades 71 71 95 106 117 123 134 136 120 121 

Variação % do Nº 
Sociedades - 0,00% 33,80% 11,58% 10,38% 5,13% 8,94% 1,49% -11,76% 0,83% 

N.º de Sociedades 
constituídas 13 11 22 13 3 6 5 13 n.d. n.d. 

Nº Trabalhadores ao 
Serviço nas 
Sociedades/Empresas  

361 390 482 537 552 545 487 
  

a) 988  a) 941  a) 962 

Variação % do Nº 
Trabalhadores  - 8,03% 23,59% 11,41% 2,79% -1,27% -10,64% - 

  
-4,76% 2,23% 

Fonte: Dados INE; Cálculos/Quadro n.º 7: Tolda, Ana  
a) Número de trabalhadores ao serviço nas empresas 
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Dos dados obtidos através do website do INE, pode-se verificar que, no período em análise, 

registaram-se, à excepção do ano de 2007, ainda que alternadamente, crescimentos no número de 

empresas sedeadas no município ou no número de sociedades existentes ou no número de 

trabalhadores. Por outro lado, pode-se constatar que nos anos de 2003 e de 2008 todos os 

indicadores estudados apresentam taxas de crescimento positivas.  

Este Município é, de entre os estudados, o que apresenta a pior evolução do indicador do 

número de empresas.  

 

 

Município de Miranda do Corvo ((NUT II – Região Centro)  

Os dados estatísticos dos indicadores económicos estudados, para o período em análise, que 

foram obtidos no website do INE são os que constam no Quadro n.º 8, abaixo indicado. 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nº Empresas 1.345 1.329 1.341 1.308 1.322 1.300 1.282 1.239 1.195 1.156 

Variação % do Nº 
Empresas - -1,19% 0,90% -2,46% 1,07% -1,66% -1,38% -3,35% -3,55% -3,26% 

Nº de Sociedades 222 228 286 290 313 322 365 369 311 308 

Variação % do Nº 
Sociedades - 2,70% 25,44% 1,40% 7,93% 2,88% 13,35% 1,10% -15,72% -0,96% 

N.º de Sociedades 
constituídas 33 30 36 31 23 15 23 27 n.d. n.d. 

Nº Trabalhadores ao 
Serviço nas 
Sociedades/Empresas  

1.296 1.303 1.429 1.501 1.445 1.530 1.465 
a) 2.331 a) 2.258 a) 2.181 

Variação % do Nº 
Trabalhadores  - 0,54% 9,67% 5,04% -3,73% 5,88% -4,25% - -3,13% -3,41% 

Fonte: Dados INE; Cálculos/Quadro n.º 8: Tolda, Ana  
a) Número de trabalhadores ao serviço nas empresas 

 

Dos dados obtidos através do website do INE, pode-se verificar que, no período em análise, 

registaram-se à excepção dos anos de 2007 e 2008, ainda que alternadamente, crescimentos no 

número de empresas sedeadas no município ou no número de sociedades existentes ou no número 

de trabalhadores. Relativamente aos decréscimos verificados no ano de 2008, refira-se que os 

mesmos acompanham a redução acentuada registada na taxa de crescimento do PIB a preços 

constantes para o mesmo ano, considerando-se, deste modo, que a desaceleração da economia, 

significativamente afectada pela crise financeira internacional que eclodiu, poderá ter influenciado 

negativamente os investimentos também neste município. Pode também constatar-se que 2001 é o 

único ano em que todos os indicadores estudados apresentam taxas de crescimento positivas.  

Este Município é o que apresenta, a seguir ao Município de Fornos de Algodres e de entre os 
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municípios estudados, a pior evolução do indicador do número de empresas.  

 

 

Município de Sesimbra ((NUT II – Região de Lisboa) 

Os dados estatísticos dos indicadores económicos estudados, para o período em análise, que 

foram obtidos no website do INE são os que constam no Quadro n.º 9, abaixo indicado. 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nº Empresas 4.685 4.651 4.640 4.393 3.508 4.548 4.686 4.950 5.099 5.115 

Variação % do Nº 
Empresas - -0,73% -0,24% -5,32% -20,15% 29,65% 3,03% 5,63% 3,01% 0,63% 

Nº de Sociedades 945 986 1.171 1.212 1.304 1.430 1.664 1.665 1.406 1.407 

Variação % do Nº 
Sociedades - 4,34% 18,76% 3,50% 7,59% 9,66% 16,36% 0,06% -15,56% 0,07% 

N.º de Sociedades 
constituídas 119 183 214 183 122 94 117 123 n.d. n.d. 

Nº Trabalhadores ao 
Serviço nas 
Sociedades/Empresas  

5.421 5.167 5.925 5.896 6.139 6.518 6.578 a) 11.311 a) 11.272 a) 10.994 

Variação % do Nº 
Trabalhadores  - -4,69% 14,67% -0,49% 4,12% 6,17% 0,92% - -0,34% -2,47% 

Fonte: Dados INE; Cálculos/Quadro n.º 9: Tolda, Ana  
a) Número de trabalhadores ao serviço nas empresas 

 

Dos dados obtidos através do website do INE, pode-se verificar que, no período em análise, 

registaram-se sempre, ainda que alternadamente, crescimentos no número de empresas sedeadas 

no município ou no número de sociedades existentes ou no número de trabalhadores. Pode também 

constatar-se que em três anos (2004, 2005 e 2006) todos os indicadores estudados apresentam 

taxas de crescimento positivas. Regista-se também um crescimento praticamente contínuo do 

número de sociedades.  

Relativamente a outras medidas implementadas pelo Município de Sesimbra em prol do 

desenvolvimento económico local, refira-se que são promovidas e dinamizadas feiras e mercados, 

bem como concursos e eventos temáticos relacionados com as actividades do sector da pesca, que 

constitui uma das mais promissoras actividades económicas do concelho. 

 

 

Município de Vila do Conde ((NUT II – Região Norte) 

Os dados estatísticos dos indicadores económicos estudados, para o período em análise, que 

foram obtidos no website do INE são os que constam no Quadro n.º 10, a seguir indicado. 
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  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nº Empresas  6.906 6.781 6.813 6.711 6.883 8.478 8.389 7.181 7.256 7.189 

Variação % do Nº 
Empresas - -1,81% 0,47% -1,50% 2,56% 23,17% -1,05% -14,40% 1,04% -0,92% 

Nº de Sociedades 1.472 1.494 1.876 1.950 2.204 2.273 2.558 2.597 2.224 2.211 

Variação % do Nº 
Sociedades - 1,49% 25,57% 3,94% 13,03% 3,13% 12,54% 1,52% -14,36% -0,58% 

N.º de Sociedades 
constituídas n.d. 187 408 250 161 154 145 165 n.d. n.d. 

Nº Trabalhadores ao 
Serviço nas 
Sociedades/Empresas  

19.451 20.039 20.875 20.317 21.066 21.712 21.634 a) 28.641  a) 27.978  a) 28.290 

Variação % do Nº 
Trabalhadores  - 3,02% 4,17% -2,67% 3,69% 3,07% -0,36% - -2,31% 1,12% 

Fonte: Dados INE; Cálculos/Quadro n.º 10: Tolda, Ana  
a) Número de trabalhadores ao serviço nas empresas 

 

Dos dados obtidos através do website do INE, pode-se verificar que, no período em análise, 

registaram-se sempre, ainda que alternadamente, crescimentos no número de empresas sedeadas 

no município ou no número de sociedades existentes ou no número de trabalhadores. Em três anos 

(2001, 2003 e 2004) todos os indicadores estudados apresentam taxas de crescimento positivas.  

Relativamente a outras medidas implementadas pelo Município de Vila do Conde em prol do 

desenvolvimento económico local, refira-se que foi constituído o fundo Vila do Conde Finicia, para 

apoiar as micro e pequenas empresas. 

 

 

Município de Vila Nova de Poiares (NUT II – Região Centro) 

Os dados estatísticos dos indicadores económicos estudados, para o período em análise, que 

foram obtidos no website do INE são os que constam no Quadro n.º 11, a seguir indicado. 
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  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nº Empresas c/ sede 902 880 896 892 907 898 880 842 814 790 

Variação % do Nº 
Empresas - -2,44% 1,82% -0,45% 1,68% -0,99% -2,00% -4,32% -3,33% -2,95% 

Nº de Sociedades 184 188 228 237 259 273 307 309 282 284 

Variação % do Nº 
Sociedades - 2,17% 21,28% 3,95% 9,28% 5,41% 12,45% 0,65% -8,74% 0,71% 

N.º de Sociedades 
constituídas 33 22 32 28 20 14 12 12 n.d. n.d. 

Nº Trabalhadores ao 
Serviço nas 
Sociedades/Empresas  

1.409 1.430 1.637 1.649 1.636 1.785 1.801 a) 2.387  a) 2.402  a) 2.374 

Variação % do Nº 
Trabalhadores  - 1,49% 14,48% 0,73% -0,79% 9,11% 0,90% - 0,63% -1,17% 

Fonte: Dados INE; Cálculos/Quadro n.º 11: Tolda, Ana  
a) Número de trabalhadores ao serviço nas empresas 

 

Dos dados obtidos através do website do INE, pode-se verificar que, no período em análise, 

registaram-se sempre, ainda que alternadamente, crescimentos no número de empresas sedeadas 

no município ou no número de sociedades existentes ou no número de trabalhadores. Por outro lado, 

apenas no ano de 2001 é que se verifica o crescimento de todos os indicadores estudados em 

simultâneo. Regista-se também um crescimento praticamente contínuo do número de sociedades, 

frequentemente acompanhado por acréscimos do número de trabalhadores.   

Relativamente a outras medidas implementadas em prol do desenvolvimento económico local, 

no Município de Vila Nova de Poiares existe um parque industrial, já praticamente completo, o que 

levou a autarquia a projectar a criação de um pólo empresarial.  

 

Com base nos dados estatísticos analisados e nas taxas de crescimento calculadas, foram 

elaborados os seis gráficos, a seguir indicados, para ilustrar a evolução dos indicadores estudados, 

tanto para os municípios que concedem/concederam benefícios fiscais a empresas, como para os 

que não concedem nem registam histórico de concessão de benefícios fiscais a empresas.   
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Fonte: Dados INE; Gráfico n.º 2: Tolda, Ana 

 

 

 
Fonte: Dados INE; Gráfico n.º 3: Tolda, Ana 

 

Da análise dos gráficos n.ºs 2 e 3, que se refere à evolução do indicador - número de empresas 

no conjunto dos municípios que concedem/concederam benefícios fiscais (gráfico n.º 2) e no conjunto 

dos municípios que não concedem/concederam tais benefícios (gráfico n.º 3) assinalam-se os 

seguintes aspectos: 

� Os Municípios de Vila Real e Vila Nova de Gaia são, de entre os municípios estudados, os 

que registam uma evolução mais positiva relativamente a este indicador, sendo que em 2006 
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apenas estes municípios e o Município de Sesimbra apresentam taxas de crescimento.  

� No ano de 2003, o Município de Sesimbra é o único que apresenta uma taxa de variação 

negativa ao nível do indicador do número de empresas, acompanhando a evolução negativa 

do PIB.  

� No ano de 2004, quando se verificou um crescimento do mesmo indicador para todos os 

municípios que concedem/concederam benefícios fiscais, à excepção de Tábua, apenas dois 

dos municípios que não concedem/concederam tais benefícios é que apresentam taxas de 

crescimento, a acompanhar o sentido ascendente da economia nacional. Neste ano, o 

Município de Sesimbra chega a atingir a taxa de crescimento mais elevada registada neste 

indicador, para o período em análise e os municípios estudados.   

� Os Municípios de Fornos de Algodres, Miranda do Corvo e Vila Nova de Poiares apresentam 

a evolução mais negativa para este indicador, de entre os municípios estudados, com taxas 

de variação negativas em 7 dos 9 anos analisados, seguindo-se-lhes o Município de Tábua.  
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Fonte: Dados INE; Gráfico n.º 4: Tolda, Ana 

 

 

 

Fonte: Dados INE; Gráfico n.º 5: Tolda, Ana 

 

Da análise dos gráficos n.ºs 4 e 5, que se refere à evolução do número de sociedades no 

conjunto dos municípios que concedem/concederam benefícios fiscais (gráfico n.º 4) e à evolução do 

número de sociedades no conjunto dos municípios que não concedem/concederam tais benefícios 

(gráfico n.º 5), realça-se apenas o facto de no ano de 2001 se verificar uma taxa de crescimento mais 

acentuada em Fornos de Algodres e de em 2003 se registar uma taxa de crescimento mais elevada 

em Vila Real. 
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Fonte: Dados INE; Gráfico n.º 6: Tolda, Ana 

 

 

 

Fonte: Dados INE; Gráfico n.º 7: Tolda, Ana 

 

Da análise dos gráficos n.ºs 6 e 7, que se refere à evolução do número de trabalhadores no 

conjunto dos municípios que concedem/concederam benefícios fiscais (gráfico n.º 6) e à evolução do 

número de trabalhadores no conjunto dos municípios que não concedem/concederam tais benefícios 

(gráfico n.º 7) assinalam-se os seguintes aspectos: 

� Em 2003, quando a variação no número de trabalhadores na maior parte dos municípios 
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estudados decresce, apresentando o conjunto dos municípios que não 

concedem/concederam benefícios fiscais decréscimos superiores, destacam-se 

positivamente os Municípios de Vila Real e Benavente com as maiores taxas de crescimento.  

� No ano de 2005, a maior parte dos municípios do conjunto dos que não 

concedem/concederam benefícios fiscais apresenta taxas de variação negativa, sendo todas 

elas decrescentes; já os municípios que concedem/concederam benefícios fiscais 

apresentam todos, à excepção de um, taxas de crescimento, destacando-se positivamente 

Tábua.   

  

 

8.3 Limites da investigação 
 

O facto de não se encontrarem disponíveis dados oficiais sobre os Municípios que 

concedem/concederam benefícios fiscais a empresas e a falta de disponibilidade de interlocutores de 

alguns Municípios contactados, originou restrições no campo de análise, que resultaram numa 

limitação do estudo de caso a um leque restrito de municípios estudados. 

A par das dificuldades encontradas na recolha de dados municipais, também relativamente aos 

dados estatísticos verificou-se uma alteração da fonte de informação de empresas para efeitos de 

difusão, passando o INE a adoptar, desde o ano de 2006, a nova metodologia do Sistema de Contas 

Integradas das Empresas, no âmbito da qual e relativamente ao indicador do número de 

trabalhadores, apenas são disponibilizados os dados do número de trabalhadores ao serviço das 

empresas, deixando de haver registo quanto ao número de trabalhadores ao serviço das sociedades. 

Em resultado desta situação e dado também não haver registo do número de trabalhadores ao 

serviço das empresas, no período entre 1999 e 2005, não se tornou possível fazer a correspondente 

análise da variação deste indicador entre os anos de 2005 a 2008, que apresentavam diferente 

natureza, razão pela qual apenas são indicados os dados nos quadros, sem ser demonstrada a 

respectiva evolução nos gráficos.         

Outra dificuldade que se colocou neste processo é a escassez de estudos sobre os benefícios 

fiscais, designadamente no que respeita à decisiva questão da medição da eficácia da sua utilização, 

dada a dificuldade em proceder a uma rigorosa medição dos efeitos económicos gerados pelos 

benefícios fiscais, a medida em que foram capazes de actuar sobre a realidade que se pretendia 

atingir ou melhorar. 
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8.4 Considerações sobre a investigação 
 

A avaliar pelos resultados quantitativos analisados, a par das opiniões dos responsáveis das 

Câmaras Municipais contactados, julga-se que a atribuição de benefícios fiscais por parte dos 

Municípios às empresas influencia positivamente os investidores e empresários, referindo-se, a este 

propósito as taxas de crescimento do número de empresas verificadas para a generalidade dos 

municípios que concedem/concederam benefícios fiscais, que não foram correspondidas pelo 

conjunto de municípios que não que concedem/concederam tais benefícios. Saliente-se também que 

no ano de 2006, as taxas de crescimento mais elevadas do número de empresas pertencem ao grupo 

de municípios que concedem/concederam benefícios fiscais. Realce-se ainda que as piores 

evoluções do indicador do número de empresas foram registadas nos Municípios de Fornos de 

Algodres e de Miranda do Corvo.  

Contudo, das interpretações explanadas no ponto 8.2, sobre as variações/evoluções, indicadas 

nos quadros e ilustradas nos gráficos elaborados, dos indicadores económicos seleccionados para os 

dois conjuntos de municípios estudados (o conjunto dos municípios que concedem/concederam 

benefícios fiscais às empresas e o dos municípios que não concedem/concederam tais benefícios), 

parece não existir uma relação directa entre a concessão de benefícios fiscais às empresas e o 

crescimento em termos do respectivo número ou do número de sociedades ou do número de 

trabalhadores.  

Assim, refira-se que para o ano de 2006, relativamente à evolução do indicador do número de 

empresas, por um lado, há mais municípios do grupo dos que concedem/concederam benefícios 

fiscais com taxas de crescimento, não sendo menos verdade que dois municípios desse grupo 

apresentam as taxas de variação mais negativas desse ano no total dos municípios estudados 

(Pombal e Benavente). O município que, de entre os estudados, apresenta a taxa de variação mais 

negativa ao nível do indicador do número de empresas pertence ao grupo dos que não 

concedem/concederam benefícios fiscais (Sesimbra, com uma taxa de variação negativa, de cerca de 

-20%, em 2003), sendo também este município o que apresenta a taxa de crescimento mais elevada 

para o mesmo indicador (cerca de 30% em 2004). Já em 2007, a taxa de variação mais negativa do 

número de empresas pertence a um município do conjunto daqueles que concedem/concederam 

benefícios fiscais (Tábua).  

Relativamente ao indicador alusivo aos postos de trabalho existentes, em 2003, quando a 

variação no número de trabalhadores na maior parte dos municípios estudados decresce, destacam-

se positivamente, com as maiores taxas de crescimento, dois municípios pertencentes ao conjunto 

dos que concedem/concederam benefícios fiscais (Vila Real e Benavente). No ano de 2005, quando 

a maior parte dos municípios do conjunto dos que não concedem/concederam benefícios fiscais 

apresenta taxas de variação negativa, sendo todas elas decrescentes, os municípios que 

concedem/concederam benefícios fiscais apresentam todos, à excepção de um (Vila Nova de Gaia), 

taxas de crescimento.     
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9 Conclusões 
 

De acordo com o que foi abordado nesta investigação, particularmente sobre os instrumentos 

de que os Estados e os Municípios, em especial, dispõem para atrair investimentos e em 

concordância com algumas opiniões de responsáveis das Câmaras Municipais contactadas, julga-se 

que a concessão de benefícios fiscais às empresas, em particular e no âmbito desta investigação, de 

reduções e isenções de impostos municipais, influencia positivamente os investidores e empresários, 

não se considerando, contudo, o factor fiscal como determinante na decisão de investimento.  

Também do trabalho realizada e explanada no ponto 8 da presente investigação, pode-se 

concluir que parece não existir uma relação directa entre a concessão de benefícios fiscais às 

empresas e a evolução dos indicadores económicos estudados, em termos do respectivo número de 

empresas, sociedades, sociedades constituídas ou do número de trabalhadores ao serviços das 

sociedades. 

Se, a partir da investigação realizada, foi possível constatar que no ano de 2006, relativamente 

à evolução do indicador do número de empresas, registou-se um maior número de municípios do 

grupo dos que concedem/concederam benefícios fiscais com taxas de crescimento. Por outro lado, os 

dois municípios que apresentam as taxas de variação mais negativas desse ano no total dos 

municípios estudados pertencem ao mesmo grupo de municípios que concedem/concederam 

benefícios.  

A investigação realizada também permite inferir que o grupo de municípios que concedem ou 

concederam benefícios fiscais apresentam uma evolução um pouco mais positiva do indicador – 

número de trabalhadores ao serviço das sociedades/empresas. 

Existem outro tipo de intervenções do poder público tão ou mais valorizados pelos referidos 

agentes económicos e que podem ter um impacto ou eficácia relevante, sendo de destacar, entre 

estes, o acesso à inovação tecnológica e à mão-de-obra qualificada, as acessibilidades, mecanismos 

facilitadores da legalização e operacionalidade das actividades económicas, a construção de pólos 

tecnológicos e centros empresariais, a colaboração na promoção de produtos locais, o 

acompanhamento em processos de financiamento do investimento com eventual partilha de risco, 

entre outros. 

Não deixa de se considerar que possa haver vantagens associadas ao recurso dos mesmos 

benefícios fiscais, julgando-se que a sua criteriosa concessão, tendo em conta as vantagens 

competitivas territoriais e o real contributo de determinadas actividades económicas para o 

desenvolvimento local, designadamente, as desenvolvidas por PME (dado ser esta a tipologia de 

empresas que tendencialmente cria mais postos de trabalho), permitem, em paralelo com as opiniões 

favoráveis dos dirigentes municipais inquiridos, concluir que o factor fiscal, não sendo determinante, 

influencia a localização das empresas e pode contribuir para potenciar o desenvolvimento económico 

local. 
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