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MOÇÃO 
MOÇÃO – EM TORNO DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2016. 

 

 
O Orçamento do Estado para 2016 constitui um passo importante num processo longo, repleto de 
dificuldades, ao longo do qual, particularmente nos últimos quatro anos, o Poder Local Democrático, os 
seus trabalhadores e organizações profissionais, souberam construir os caminhos, as alternativas e as 
respostas necessárias ao ataque lançado contra o Portugal de Abril, as suas conquistas e alicerces. 
 

Antes dele, em 4 de outubro de 2015, um outro passo de grande importância tinha já sido dado, com o 
derrube do governo PSD/CDS e a demonstração clara que em Democracia não existem inevitabilidades, 
caminhos únicos, destinos pré-concebidos. 

Em Democracia, como os Portugueses bem demonstraram nesse dia e no ato eleitoral que o antecedeu, é 
no debate, na troca de ideias, na ponderação de interesses, aspirações e vontades que determina o 
caminho e o futuro.  

A entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2016 – a sua aprovação, promulgação e publicação – 
refletem isso mesmo. 

Elas demonstram, apesar das limitações que o Orçamento comporta, a existência de caminhos 
alternativos, a possibilidade de soluções novas, a atualidade, a necessidade e a possibilidade efetiva de 
um Portugal de Abril, de sentido reforçado no ano em que a Constituição da República Portuguesa celebra 
o seu 40º aniversário. 

Entre outras medidas, o Orçamento do Estado para 2016 comporta normas importantes no que toca ao 
desagravamento fiscal sobre os trabalhadores, à redução da sobretaxa, à devolução de salários cortados, 
ao combate à precariedade na Administração Pública ou à redução das restrições à contratação na 
Administração Pública, em particular na Administração Local. 

Mas também, desde logo nas áreas sociais, como o descongelamento das pensões, o aumento ou 
majoração de prestações sociais, o rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos 
ou o subsídio por assistência de terceira pessoa. 

Sendo também identificáveis medidas positivas em matéria fiscal, como a redução do IVA na restauração 
para 13%, a reintrodução da cláusula de salvaguarda no IMI, o aumento da contribuição do setor bancário 
ou fim da isenção parcial de IMI para fundos imobiliários, a que se associam, por exemplo, medidas na 
área da saúde, como a redução de taxas moderadoras ou a possibilidade de contratação de mais 
médicos. 

Por tudo isto, o Orçamento do Estado para 2016 é diferente. É, naturalmente, um Orçamento do Estado 
melhor. Percebemos que o seu grande potencial, aquilo que efetivamente o torna diferente, mais que as 
medidas que comporta, são as possibilidades que abre. 
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