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OS EFEITOS, NOS RENDIMENTOS DOS TRABALHADORES E DAS FAMILIAS, 
 DO AUMENTO ENORME DO IRS NO GOVERNO PSD/CDS E DA REDUÇÃO 

INSUFICIENTE DO IRS PELO GOVERNO PS 
 

 

Este estudo incide sobre os rendimentos do trabalho e as pensões, porque representam 
mais de 92,6% dos rendimentos declarados para efeitos de IRS. Na análise macro (IRS 

total cobrado pelo Estado) utilizam-se os dados dos Relatórios que acompanham o 
Orçamento do Estado para cada ano elaborados pelo governo. Para a analise dos efeitos 
das alterações do IRS nos rendimentos dos trabalhadores e das famílias, utilizaram-se os 
ganhos médios dos trabalhadores do setor privado a nível nacional e ganhos médios da 
Função Pública (total, do Técnico superior, do Assistente técnico, do Assistente Operacional, e 

do enfermeiro), referentes aos anos de 2011, 2015, 2017 (E) e 2018 (P). Em relação ao 
setor privado utilizaram-se os dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social;  
para a Função Pública os dados da DGAEP do Ministério das Finanças. 
 

A EVOLUÇÃO DO IRS PAGO PELOS PORTUGUESES COM O GOVERNO PSD/CDS E PS 
 

O quadro 1, com dados dos relatórios dos Orçamentos do Estado do período 2012/2018, 
mostra a receita que o Estado obteve com IRS nos governos do PSD/CDS e com o atual 
governos PS (considerou-se períodos de 3 anos- 2012/2015 e 2015/2018 – para comprações). 

 

Quadro 1- Evolução do IRS cobrado aos portugueses pelos governos PSD/CDS e PS 

 
 

Em 3 anos de governo PSD/CDS a receita de IRS cobrada aos portugueses aumentou 
37,5%, o que correspondeu a um corte no rendimento disponível calculado em mais 
3.461 milhões €, pois o IRS pago passou de 9.235 milhões € para 12.696 milhões €. 
Durante 3 anos de governo PS, a carga fiscal de IRS diminuiu apenas em 4,4%, ou seja, 

ALGUMAS CONCLUSÕES DESTE ESTUDO 
Neste estudo analiso, de uma forma quantificada, não só em termos globais (receita total de 
IRS cobrada) mas também para os trabalhadores e famílias as alterações feitas no IRS pelos 
governos do PSD/CDS e do PS. Para isso, utilizo os ganhos médios dos trabalhadores do setor 
privado a nível nacional e os ganhos médios dos trabalhadores da Função Pública (de todos os 

trabalhadores, do Técnico superior, do Assistente técnico, do Assistente Operacional, e do enfermeiro), 
referente aos anos de 2011, 2015, 2017 (E) e de uma previsão para 2018 (P). E com base 
nestes valores fizemos inúmeras simulações para saber qual foi a variação verificada nas 
retenções do IRS dos trabalhadores e quais foram os aumentos concretos que sofreram estes 
trabalhadores e suas famílias de IRS em 2011, portanto antes do enorme aumento de 
impostos feito pelo governo PSD/CDS; em 2015, ou seja, depois desse enorme aumento IRS; e 
em 2017 e 2018, isto é, já com o atual governo PS. E as conclusões, como o leitor 
rapidamente concluirá, são chocantes. O aumento do IRS entre 2011 e 2015, em relação a aos 
ganhos médios dos trabalhadores do setor privados (1.085€ em 2011), foi de 99%; e, em 
relação à Função Pública, tomando como base o ganho médio (1.601€ em 2011), o aumento 
de IRS atingiu 33,6%. Por categorias profissionais, com ganhos médios diferentes, a variação 
dos aumentos de IRS são enormes.  Finalmente, o impacto das alterações feitas no IRS pelo 
governo do PS ainda são insuficientes para reverter o enorme aumento de impostos realizado 
pelo governo PSD/CDS. Tomando como base o ganho médio de uma família, entre 2015 e 
2018, o IRS pago deverá no setor privado diminuir, em média, -6,5% e, na Função Pública, em 
média também -5,3%, valores insuficientes. No estudo encontra uma explicação detalhada 
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em 553 milhões €, o que corresponde a menos de um sexto do enorme aumento de IRS 
imposto pelo governo PSD/CDS e “troika”. A reversão de enorme aumento de IRS é 
ainda pequena e insuficiente, embora não se possa deixar de valorizar a inversão 
verificada nesta área importante para a esmagadora maioria dos portugueses.  

 

UM AUMENTO ENORME E DESIGUAL DO IRS E UMA REVERSÃO PEQUENA MAS 
TAMBÉM DESIGUAL DO IRS PAGO PELOS PORTUGUESES 

 

No entanto, nem o aumento enorme do IRS verificado durante o governo do PSD/CDS foi 
igual para todos os portugueses, nem a redução do IRS, ainda muito pequena para 
reverter aquele aumento enorme de impostos, feita pelo governo PS tem sido igual para 
todos os portugueses. Para tornar claro essa desigualdade, selecionamos 6 ganhos 
médios de portugueses: (a) O primeiro, o ganho médio dos trabalhadores do setor 
privado de acordo com dados dos quadros de pessoal recebidos, tratados e divulgados 
pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social; (b) E 5 ganhos 
médios dos trabalhadores da Função Pública (dados divulgados pela DGAEP do Ministério 

das Finanças) a saber: ganho medio total de todos os trabalhadores da Função Pública, 
ganho médio dos Técnicos superiores, dos Assistentes Técnicos, dos Assistentes 
operacionais e dos Enfermeiros. A estes ganhos médios, aplicou-se a tabela de retenção 
de IRS para o Continente referente ao trabalho dependente, dois titulares com um 
descendente, e obteve-se assim os valores das retenções de IRS para os anos de 2011, 
2015 e 2017 e 2018. Os resultados obtidos constam do quadro 2. No entanto, como 
iremos mostrar mais à frente, o aumento de IRS para as famílias portuguesas foi muito 
maior que o registado nas retenções 
 

Quadro 2 – Variação da retenção mensal de IRS por trabalhador no período 2011-2018 

 
 

Os dados do quadro 2, referem-se a dois períodos distintos que interessa analisar: um 
primeiro, que vai de 2011 a 2015, de governo PSD/CDS, em que se verificou um 
aumento enorme do IRS; um 2º período, que vai de 2015 a 2018, com o governo do PS 
apoiado pelos partidos da esquerda, em que se verifica uma inversão. Em 2018, com a 
eliminação para todos os contribuintes da sobretaxa de IRS, e com as alterações em 
alguns escalões do IRS, a redução de IRS será certamente mais acentuada. 
 

A análise por profissões constantes do quadro 2, revela diferenças grandes na variação 
das retenções de IRS causadas tanto pelo governo PSD/CDS como pelo governo PS. Se 
comparamos as retenções em 2011 com as de 2015, ou seja, durante o governo do 
PSD/CDS, o aumento das retenções de IRS, que teve um impacto imediato (mensal) no 
rendimento disponível dos portugueses, varia entre 7,5% e 34,9%; enquanto, entre 2015 
e 2018, já com o governo PS, há uma inversão nas retenções  de IRS: verifica-se uma 
redução da retenção de IRS que varia entre – 3,6% e -18,3% que, no entanto,  ainda não 
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é suficiente para inverter o enorme aumento das retenções que tiveram lugar com o 
PSD/CDS  e “troika” em 2015 que variou entre +7,5% e + 34,9%.  

 

O IRS PAGO POR CADA CONTRIBUINTE É DIFERENTE DAQUELE QUE  
RESULTA DAS RETENÇÕES MENSAIS DE IRS  

 

No entanto, há uma diferença importante entre as retenções de IRS realizadas em cada mês 
e o IRS que acaba por ser pago. E isto porque com base na declaração de IRS que é feita no 
inicio do ano seguinte, em que são abatidas todas as deduções quer no rendimento quer na 
coleta a que cada agregado tem direito (dedução especifica, deduções na coleta por sujeito 
passivo, por descendentes, por despesas com saúde, com a educação, etc.), e que variam de 
contribuinte para contribuinte, é então apurado o valor final de IRS que cada agregado tem de 
pagar. E este valor assim calculado pela Autoridade Tributária é que determina o que cada 
contribuinte tem direito a ser reembolsado ou a pagar mais do que a retenção.  

 

No quadro 3, encontra-se calculado para os mesmos agregados do quadro 2 (neste foi 
considerado apenas o IRS por trabalhador, no quadro 3 é já o IRS por agregado) o valor final 
de IRS a pagar. Como o total de IRS que resulta das retenções mensais, ou seja, a soma 
destas, é, na maioria dos casos, muito maior que o IRS calculado pela Autoridade Tributária 
que cada agregado tem efetivamente de pagar, o Estado é depois obrigado a reembolsar 
centenas de milhões € de retenções feitas em excesso, o que permite ao governo utilizar 
esse dinheiro durante mutos meses sem pagar juros.  

 

Quadro 3 – IRS anual pago por agregado (2 titulares cada um com igual ganho mensal, e com um filho) 

 
 

Fizemos algumas simulações tendo como base ganhos médios quer a nível de todo o setor 
privado quer em relação a todos os trabalhadores da Função Pública, quer ainda para 
algumas profissões concretas da Função Pública. Para isso utilizamos, no 1º caso, dados 
divulgados pelo Ministério do Trabalho e, no 2º caso, dados da DGAEP do Ministério das 
Finanças. Chamamos mais uma vez a atenção que são ganhos médios destas profissões e 
não o que cada trabalhador recebe. E utilizamos vários pressupostos a saber: O IRS 
calculado tem como base um agregado constituído por 2 titulares trabalhadores, com um 
filho, em que os dois trabalham e têm o mesmo ganho. Para além disso, consideramos que 
deduzem no IRS de despesas saúde, educação e formação, habitação, lares,um valor que, 
em 2011, tem em conta que não existe máximo e que, em 2015 e 2018, respeitam os limites 
máximos. Os resultados constam do quadro 3. A subida do IRS causada pelo enorme 
aumento de impostos do governo o PSD/CDS é muito mais elevada do que a registada nas 
retenções mensais de IRS, embora estas continuem a ser mais elevadas do que o IRS pago. 
 

E os resultados a que chegaram (quadro 3) podem-se resumir assim. Para agregados 
cujos titulares auferiam 1.095€/mês em 2015 (ganho médio dos trabalhadores do setor privado), a 
subida no IRS foi de 99% (e a subida no ganho médio desses trabalhadores, nesse período, foi apenas 
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de 1,1%). Em relação à Função Pública, o aumento do ganho médio total, entre 2011 e 
2015, foi de 1,1% segundo a DGAEP, enquanto o aumento do IRS neste período foi de 
33,6%. Entre os trabalhadores da Função Pública, os mais penalizados pelo aumento 
enorme dos impostos do governo PSD/CDS, foram os Assistentes Técnicos, uma das 
categorias mais numerosas e presente em todos os ministérios, que, entre 2011 e o 
2015, viu o seu ganho médio diminuir em -1,1%, mas o IRS pago aumentar 97%. Com o 
governo PS, ou seja, no período 2015-2018, verificou-se uma subida nos ganhos médios, 
embora de reduzida dimensão, acompanhada de uma redução do IRS paga pelas 
famílias ainda muito insuficiente para reverter o enorme aumento de impostos feito pelo 
governo PSD/CDS. Assim, entre 2015 e 2018, o aumento no ganho médio dos 
trabalhadores do setor privado deverá rondar +3,5%, e o IRS pago deverá diminuir em -
6,5%. Em relação aos trabalhadores da Função Pública, o ganho médio, entre 2015 e 
2018, deverá aumentar +4,3%, e o IRS pago deverá diminuir -5,3%. 
 

No entanto, é preciso ter presente (quadro 3), que o aumento de ganhos e a redução de 
IRS varia muito de categoria profissional para categoria profissional, de acordo com o seu 
ganho médio. Há categorias profissionais da Função Pública onde a redução de IRS, 
entre 2015 e 2018, será de -9,6% (Assistentes técnicos) e outras onde é ZERO 
(Assistentes operacionais). Tanto o aumento enorme de IRS no governo PSD/CDS como 
a redução de IRS no governo PS foram extremamente desiguais, mas esta última ainda é 
manifestamente insuficiente para reverter o enorme aumento de impostos do PSD/CDS. 

 

O AUMENTO ENORME DE IRS DURANTE O GOVERNO PSD/CDS RESULTOU TAMBÉM DA 
REDUÇÃO DOS ABATIMENTOS NA COLETA “ESQUECIDOS” PELO GOVERNO PS 

 

No debate todos os anos do Orçamento do Estado, tem sido objeto de grande atenção a 
tabela de IRS, nomeadamente a redução de número de escalões e das taxas marginais e 
médias de IRS e das sobretaxas do governo PSD/CDS, mas tem sido sistematicamente 
esquecido os enormes cortes feitos pelo governo de Sócrates e do PSD/CDS na dedução 
de despesas no IRS essenciais das famílias (saúde, educação, habitação, etc.), o que 
contribuiu também para o aumento enorme do IRS. O quadro 4, mostra os cortes 
significativos feitos nessas deduções pelo governo PSD/CDS que se têm mantido 
praticamente inalteráveis com o atual governo PS, e de que ninguém fala normalmente. 
 

Quadro 4 – As deduções no rendimento e na coleta (IRS) com os governos PSD/CDS e PS 

DEDUÇÕES 2011 2015 (entrou em vigor em 2013 e 

mentem-se com o governo PSD/CDS)

2018                                                                 
(mantém-se com o governo PS)

A) DEDUÇÕES NO RENDIMENTO 

A.1 - Trabalho dependente 4 104 € 4 104 € 4 104 €

A.2- Pensões 6 000 € 4 104 € 4 104 €

B) DEDUÇÕES NA COLETA (Imposto)

B.1 Despesas de saúde (artº 82, 

atual 78ºC do CIRS)

30% das despesas de saúde isentas de IVA 

ou sujeitas à taxa de 6%

15% das despesas de saúde 

isentas de IVA ou sujeitas à taxa 

de 6% com o limite 1000€ 

15% das despesas de saúde isentas 

de IVA ou sujeitas à taxa de 6% com 

o limite 1.000€/ano

B.2 Despesas de educação e 

formação (artº 83, atual 78º-D do 

CIRS)

30% das despesas ddas despesas com a 

educação e de formação com limite de 

160% do valor do IAS

30% das despesas das despesas 

com a educação e de formação 

com limite de 800€/ano

30% das despesas das despesas 

com a educação e de formação com 

limite de 800€/ano

B.3 Despesas com lares (apoio a 

familiares- artº 84, CIRS)

25% dos encargos com lares, apoio 

domiciliário e instituições de poio à 3ª idade 

para pessoas com rendimento inferior ao 

RMMG com o limite de 85% do IAS

25% dos encargos com lares, 

apoio domiciliário e instituições 

de poio à 3ª idade com o limite 

403,75€

25% dos encargos com lares, apoio 

domiciliário e instituições de poio à 

3ª idade com o limite 403,75€

B.4 Encargos imóveis (credito de 

habitação, rendas- artº 85, atual 78º-E doCIRS)
30% dos encargos com limite 574€

15% dos encargos contratos até 

31/12/2011 com limite de 296€

15% dos encargos contratos até 

31/12/2011 com limite de 296€

DEDUÇÕES NA COLETA                  
(IRS a pagar)

ATÉ 2011
2015 (entrou em vigor em 2013 

aprovado pelo governo PSD/CDS)

2018                                                    
(Governo PS)

Sem limite para rendimentos coletáveis 

até 66.045€

Sem limite apenas até 7.000€ de 

rendimento coletável

Sem limite apenas até 7.091€ de 

rendimento coletável

Mais de 66.045€ até 153.300€ de rendimento 

coletável, 1,666% do rendimento coletável 

com o limite de 1.100€

Mais de 7000€ até 20.000€ de 

materia coletável o limite 

máximo de todas as deduções é 

1.250€

Superior a 153.300€ de matéria coletável 

limite maximo 1.100€

De 20.000€ até 40.000€, o limite 

máximo das deduções é 1.000€

De 40.000€ até 80.000€, o limite 

máximo das deduções é 500€

Superior a 80.000€ de 

rendimento coletável o limite é 

ZERO

Superior a 80.640€ de rendimento 

coletável o limite máximo de 

dedução é 1000€

B.1 Limites máximos

2º LIMITE: EM RELAÇÃO AS DEDUÇÕES NA COLETA DE DESPESAS COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, E COM ENCARGOS COM LARES E 

IMÓVEIS , A SUA SOMA NÃO PODE ULTRAPASSAR OS SEGUINTES LIMITES MÁXIMOS

1º LIMITE NA DEDUÇÃO DESPESAS NO IRS

DEDUÇÃO NO RENDIMENTO ANTES DO CÁLCULO DO IRS (dedução especifica)

NOTA: Limites máximos de 2015 eram majorados em 10% por cada filho e, em 2018,  nos agregados com 3 ou mais filhos os limites máximos são majorados em 5% por cada dependente 

Para agregados com rendimento 

tributável superior a 7.091€ e 

inferior a 80.640€, o limite máxido 

de dedução é igual a 1000€ mais 

(2500€ -1000€) x ((valor do ultimo 

escalão - Rendimento coletável do 

agregado)/(80.640€ - 7.091€))

 
 

 

Tenha-se presente que a sobretaxa de IRS, que já existia em 2011, e que se calculava 
até 2017, aplicando-se a taxa de 3,5% à remuneração ilíquida  do trabalhador deduzida 
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da contribuição para a Segurança Social ou CGA, do IRS pago e do salário mínimo 
nacional só foi alterada em 2017 permanecendo, embora com taxas mais reduzidas, 
neste ano (remuneração bruta mensal até 1705€ a taxa é zero; até 3.094€ a taxa é 1,75%; até 

5.862€ a taxa é 3%; e superior a 5.862€ a taxa é 3,5%), só sendo totalmente eliminada em 
2018. 
 

No entanto, em 2018 continua inalterável o essencial das alterações feitas pelo governo 
PSD/CDS a nível da tabela de IRS, e mantêm-se os enormes cortes feitos pelo governo 
PSD/CDS nas despesas com a saúde, com a educação e a formação, com a habitação e 
com os lares que podem ser deduzidas no IRS, nomeadamente em relação aos 
rendimentos coletáveis do agregado superiores a 7.091€ até 66.045€ que até 2011 não 
estavam sujeitos a qualquer limite máximo global; a partir daquele ano, com o governo do 
PSD/CDS é estabelecido um limite máximo global muito baixo para a soma daquelas 
deduções na coleta com despesas de saúde, educação e formação, habitação e lares do 
agregado (entre 1.250€ e 0€). As alterações feitas pelo governo do PS nestes limites 
máximos globais continuam a ser manifestamente insuficientes ((em relação aos agregados 
não sujeitos a este limite máximo, o valor da matéria coletável apenas sobe de 7.000€ de matéria 
coletável para 7.091€, e para agregados com rendimentos tributáveis entre 7.091€ e 66.045€, que 
até 2011, não tinham limites, agora os limites variam entre 2.500€ e 1.297,7€, que é o valor da 

soma daquelas despesas que são dedutíveis no IRS).  É a manutenção desta situação de 
injustiça que tem permitido também ao atual governo reduzir o défice orçamental na 
dimensão que tem realizado tão elogiado pela Comissão Europeia.  
 

O quadro seguinte, com os últimos dados divulgados pelo Ministério das Finanças, 
mostra o aumento enorme do IRS causado pela da redução significativa das despesas 
das famílias que podem ser deduzidas no IRS.  

 

Quadro 5 – Variação das deduções no IRS de despesas saúde, educação e formação,  
habitação (juros de credito à habitação, rendas) e lares entre 2011 e 2015 

 
 
 

Entre 2011 e 2015, as deduções no IRS (imposto a pagar) de despesas essenciais das 
famílias – saúde, habitação, educação e formação, e apoio social a familiares – 
diminuiram de 1.626 milhões € para 881 milhões €, ou seja, sofreram um corte 745 
milhões €, o que significou um aumento do IRS a pagar pelas famílias neste montante só 
por este motivo (cortes nas dedução feitas pela PSD/CDS), e não por alteração das tabelas 
de IRS. O Ministério das Finanças não divulgou dados de anos mais recentes para se 
poder fazer uma avaliação dos resultados das alterações feitas nesta área pelo governo 
PS, mas é de prever que os efeitos sejam reduzidos. A acrescentar a tudo isto, de quem 
ninguém também fala, há ainda o congelamento da dedução especifica no rendimento 
(trabalho e pensões) que se mantém inalterável – 4.104€ - desde 2010 e que, por isso, 
determina um aumento automático da carga fiscal todos os anos sobre os rendimentos 
do trabalho e pensões.  
 
A injustiça fiscal que atinge trabalhadores e pensionistas continua a ser muito 
grande em Portugal, apesar das declarações oficiais que isso está a ser alterado e 
dos pequenos passos dados nessa direção, mas tudo isto não nos deve impedir de 
ver a floresta. 
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