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I. Implicações do Código Contributivo 

 

(1) Agrava o custo com o factor trabalho, principalmente através do aumento das 

contribuições patronais para a Segurança Social. 

 

a. Que efeito terá sobre a competitividade? 

 

b. Que efeito terá sobre o desemprego? 

 

 

(2) Alarga a base de incidência destas contribuições, por forma a incluir os chamados 

fringe benefits.  

 

a. Haveria um ganho de eficiência se este alargamento da base fosse 

compensado por uma redução nas taxas. 

 

b. Provavelmente nem haverá um ganho de equidade, dado que as empresas 

alterarão a composição do pacote de remunerações (aumentando as 

componentes isentas de contribuições e diminuindo a componente pecuniária e 

a que está dependente do desempenho do empregado – perda de eficiência 

económica). 

 

 

(3) Com vista a combater a precariedade e a dualidade do mercado de trabalho, reduz a 

Taxa Social Única (TSU) na contratação sem termo e aumenta a TSU nos contratos a 

termo e nos “recibos verdes”.  

 

a. Para minimizar os seus custos com o factor trabalho, as empresas 

pressionarão os seus colaboradores a criar as suas próprias empresas (já há 

notícia deste comportamento nas seguradoras). 

 

b. O custo para a empresa da contratação sem termo não foi suficientemente 

desagravada. 
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II. Que efeito sobre a competitividade? 

 

Definição de competitividade segundo a OCDE: “Capacidade de um país, em condições de 

concorrência, vender os bens e serviços que produz nos mercados internacionais e ainda 

garantir um crescimento sustentado do rendimento real da sua população.” 

 

Índice de Competitividade do World Economic Forum (WEF)                                                                                                  

(Harvard University – Profs. Michael Porter e Xavier Sala-i-Martin) 

A. Requisitos básicos 

 

1. Instituições (direitos de propriedade, corrupção, ineficiência do sector público, 

segurança) 

2. Infraestruturas (transportes, electricidade, comunicações) 

3. Estabilidade macroeconómica (dívida pública, saldo orçamental, spread das taxas 

de juro, inflação) 

4. Saúde e educação primária 

 

B. Factores de maior eficiência 

 

1. Educação superior e formação profissional (quantidade e qualidade) 

2. Eficiência no mercado do produto (tributação, grau de concorrência, abertura ao 

exterior) 

3. Eficiência no mercado de trabalho (flexibilidade, contribuições sociais, outros 

custos não salariais, fuga de cérebros, prémios de desempenho) 

4. Sofisticação do mercado financeiro 

5. Grau de adopção de novas tecnologias 

6. Dimensão do mercado (doméstico e internacional) 

 

C. Factores de inovação 

 

1. Sofisticação empresarial 

2. Inovação (patentes, colaboração entre universidades e empresas) 



4 
 

A competitividade de custos é apenas uma entre várias 

componentes da competitividade. 

 

 

 

Figura 1. O Custo unitário do trabalho não é uma variável estatisticamente significativa 

 

Quadro 1 

29 observações 

R2 = 0:0872 

Estatística-t = 1.61 

 

Conclusões da Figura 1 e do Quadro 1 

- O Código Contributivo não parece ser relevante para a competitividade. 

- Primeiro os países concorrem em preço, depois em qualidade e finalmente em inovação. 
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Factores que os empresários referiram como os mais problemáticos em Portugal  

Global Competitiveness Report 2008-2009 (World Economic Forum) 

i) Legislação e regulamentação laboral ………….…………………….  21.6% 

ii) Burocracia do sector público ………………………….………………  20.2% 

iii) Legislação e regulamentação fiscal ………………….………………  14.1% 

iv) Baixas qualificações dos trabalhadores ………………..……………….  12.6% 

v) Instabilidade das medidas de política ……………………………….    8.8% 

vi) Difícil acesso a financiamento …………………………..……………….    8.1% 

vii) Carga fiscal ……………………………………………..………………….    4.0% 

 

Quase dois terços (64.7% das respostas) referiram a complexidade jurídica e ou 

instabilidade nas políticas. Este factor é 16 vezes mais importante que a carga fiscal. 

 

III. Que efeito sobre o desemprego? 

 

 

 

Figura 2. As contribuições patronais como percentagem do custo total com o factor 

trabalho são uma variável estatisticamente significativa 
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Quadro 2 

25 observações 

R2 = 0:1645 

Estatística-t = 2.13 

 

 

Conclusões da Figura 2 e do Quadro 2 

- O Código Contributivo parece ser relevante para o desemprego. 

 

 

IV. Recomposição contributiva/fiscal precisa-se! 

 

Quadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCDE, Quadro 3.6 (página 46), Consumption Tax Trends – 2008. 

 

País 

 
Share do IVA no total da 

receita fiscal e contributiva 
(% em 2006) 

 

Dinamarca 20.8 

Polónia 24.2 

Reino Unido 18.1 

Finlândia 19.9 

Portugal 24.8 

República Checa 17.9 

França 16.3 

Itália 14.9 

Suécia 18.5 

Bélgica 16.4 
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Conclusões do Quadro 3 

- Os países em que as contribuições patronais para a Segurança Social representam uma 

percentagem mais baixa do custo total com o factor trabalho tipicamente dependem mais do 

IVA (ou de outros impostos sobre o consumo) para financiar a despesa pública.  

- Portugal já depende muito do IVA; para financiar uma eventual redução da Taxa Social 

Única deve ou (1) reduzir a despesa pública (a melhor solução), ou (2) aumentar a taxa 

efectiva de imposto em sede de IRS e de IRC [por exemplo, alargando a base de incidência 

através do corte em benefícios fiscais]. 

- No início de 2007 a Alemanha baixou as contribuições patronais e aumentou o IVA. 

 

 

Fontes estatísticas 

 

Figura 1 

Índice de competitividade do WEF: The Global Competitiveness Report 2008-2009, Quadro 5 

(página 12), disponível em http://www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf 

Custo total com o factor trabalho (para a economia como um todo): OECD, disponível em 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryName=426&QueryType=View&Lang=en 

 

Figura 2 

Taxa de desemprego (%): Eurostat, disponível em 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsie

m110 

Contribuições patronais como percentagem do custo total com o factor trabalho (%): Eurostat, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps0

0114 

 

Quadro 3 

Share do IVA no total da receita fiscal e contributiva (%): OCDE, Consumption Tax Trends – 

2008, Quadro 3.6 (página 46).  

http://www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryName=426&QueryType=View&Lang=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsiem110
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsiem110
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00114
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00114

