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Nos últimos três anos saíram de Por-
tugal 30 mil milhões de euros para
offshores. Um montante que equivale
a mais de três vezes o orçamento do
Serviço Nacional de Saúde e a 15%
do PIB português. E que compara
com os cerca de 18 mil milhões de
euros que os bancos comunicaram
ao Fisco relativos a transferências
para paraísos fiscais, entre 2013 e
2015. A Suíça é o destino de eleição,
tendo absorvido mais de um terço
dos montantes transferidos no ano
passado (ver tabelas). As Finanças
não avançam com quaquer justifica-
ção para o crescimento de 67% das
transferências no ultimo triénio face
aos três anos anteriores. Mas fiscalis-
tas alertam: há cada vez mais particu-
lares e empresas a utilizarem estas
sociedades sediadas em territórios
com tributação mais favorável.

Os dados constam das declarações
que os bancos entregam todos os
anos à Autoridade Tributária (mode-
lo 38), sobre transferências para
‘offshore’. Só no ano passado, mais de
7.200 clientes empresariais e cerca de
seis mil particulares fizeram passar
por paraísos fiscais 8,9 mil milhões de
euros. Os dados da AT mostram que
foram realizadas 113.875 transferên-
cias, mais 11.571 que em 2017. O
crescimento significativo de opera-
ções faz-se sentir desde 2015 (22.291
transferências), devido às novas re-
gras que obrigam os bancos a indicar
as operações fracionadas que somem
12.500 euros. Os responsáveis pores-
tas transferências também aumenta-
ram: em 2017 foram 11.093 orde-
nantes, enquanto em 2018 eram
13.043. Os 30 mil milhões que saí-
ram de Portugal desde 2016 ganham
relevo numa altura em que o Fisco
classifica as transferências transfron-
teiras como área de “risco elevado”,
tendo intensificado as acções de con-
trolo após o “apagão fiscal” relativo à
passagem de 10 mil milhões de euros
para offshores, revelado em 2017. As
ações inspetivas levaram já à abertu-
ra de inquéritos por fraude fiscal.

Para o fiscalista João Espanha, um
dos factores na base destas transfe-
rências são programas como Resi-
dentes Não Habituais e Vistos Gold.

“Estamos a falar de pessoas, essen-
cialmente particulares, de muito
elevados rendimentos que têm es-
truturas montadas, por exemplo
trusts, quer de gestão do património
pessoal quer no domínio da activi-
dade profissional, em jurisdições de
baixa tributação. E que continuam a
usá-las após aderirem aos progra-
mas”, afirma. O fiscalista critica a
lista “interminável” de offshores na
lei portuguesa, “com mais de 80 ju-
risdições”, salientando “a falta de
compreensão das autoridades sobre
estas estruturas que nem sempre
são justificáveis”. E aponta ainda
“um fenómeno psicológico”: “conti-
nuam a não respeitar a propriedade
privada e as pessoas, assim que po-
dem, põem o dinheiro em recato
para não haver surpresas, devido a
essa insegurança”.

Já um antigo dirigente da AT, que
pediu para não ser identificado, não
tem dúvidas: “a utilização de ‘offsho-
re’ é muito mais generalizada e in-
centivada pelas ‘Big Four’ da consul-
toria e pelos advogados”. João Espa-
nha rebate, porém, este argumento,
ao afirmar que “até está a ser desin-
centivado” face ao reforço da troca
automática de informações entre os

offshores e os diversos países. Cerca
de uma centena de territórios envia
ficheiros para Portugal, e vice-versa,
no âmbito da Common Reporting
Standard (CRS), norma da OCDE.

Advogados, solicitadores
e consultores na mira do fisco
Porém, a AT sinaliza, no relatório de
combate à fraude e evasão fiscais de
2018, que está a concentrar a atenção
nos profissionais liberais que actuam
“em nome de terceiros”, para “despis-
tar eventuais situações de omissão de
rendimentos”, ou seja, os chamados
testas-de-ferro. Segundo fonte da
AT, na mira estão advogados, solici-
tadores e consultores fiscais que fa-
zem transferências para ‘offshore’.

Em 2018, a AT realizou 231 pro-
cedimentos inspectivos que resulta-
ram em correções e regularizações
voluntárias de 10,7 milhões de euros
de matéria coletável e 4,2 milhões
em imposto. Outra fonte do fisco diz
que “é uma enorme desilusão consta-
tar que no mandato do atual Gover-
no do PS, com apoio do BE e PCP, as
transferências para offshores cresce-
ram exponencialmente”, conside-
rando que os resultados mostram
que “a política do Governo de com-
bate aos offshores falhou em toda a li-
nha”. Resta saber se as medidas em
vigor antes de 2016 têm sido aplica-
das, como por exemplo a tributação
com taxa especial de 60% dos acrésci-
mos patrimoniais não justificados
acima de 100 mil euros. E também
das transferências para ‘offshores’ se-
rem consideradas na sua totalidade
para efeitos de aplicação do regime
de manifestações de fortuna.

Segundo a AT, o motivo mais in-
vocado para estas operações com
offshores são as transferências de ges-
tão de tesouraria, que movimenta-
ram 19 mil milhões. É assinalado so-
bretudo pelos residentes estrangei-
ros (13 mil milhões de euros), onde
justifica 43% do total. No caso dos re-
sidentes, a gestão de tesouraria con-
tinua também a ser o principal argu-
mento para a saída de dinheiro para
paraísos fiscais (6,5 mil milhões de
euros nos três anos), quase metade
do valor total transferido. Assumem
ainda relevância o pagamento a for-
necedores e o comércio, com 2,9 mil
milhões e 3,9 mil milhões de euros,
respectivamente, nos três anos. ●
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Valor transferido para ‘offshores’ subiu 67% entre 2016 e 2018, face aos três
anos anteriores. Suíça, Hong Kong e Emirados são destinos mais comuns.
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RATING DA SEMANA

Coube-lhe encerrar o debate do Estado da Nação e fê-lo numa hábil
combinação de estilos que marcam a sua passagem pelo Ministério
das Finanças. Além do mestre das “contas certas” que arremessa
números e interpretações que os permitem ver da forma mais rosa
possível, voltou a manifestar-se o político aguerrido, versão polida
do registo “animal feroz”, que ataca “os velhos do Caldas e da Lapa”
antes de elogiar os parceiros de “geringonça” que tanto o criticaram.

Por Leonardo Ralha

A-
MÁRIO CENTENO
Ministro das Finanças

RATING:

Pareceu perdido, pelo menos a médio-prazo, para a política quando
entrou para o conselho de administração da Galp, mas o antigo
vice-presidente do CDS-PP não desiste da difícil conciliação entre
a vida empresarial e o gosto pelas políticas públicas. Coordenar o
Programa de Governo de um partido cujo grupo parlamentar poderá
vir a caber num SUV será quixotesco, mas nem isso retira mérito às
medidas de quem não se contentou em ficar a assistir na bancada.

B+
ADOLFO MESQUITA NUNES
Dirigente do CDS-PP

RATING:

O investimento de 827 milhões de euros em cinco KC-390 quase
parece uma falha na “matrix” de Mário Centeno, por muito que a
substituição dos Hercules C-130 que servem a Força Aérea há 40
anos fosse desde há muito uma opção inadiável. Certo é que o
titular da pasta da Defesa termina a legislatura que apanhou a meio
com uma vitória política e que implica um “importante estímulo”
para as empresas portuguesas envolvidas no desenvolvimento dos
aviões da construtora brasileira Embraer.

B+
JOÃO GOMES CRAVINHO
Ministro da Defesa

RATING:

A revelação de que as contas da CP não são aprovadas há vários
anos pela sua dupla tutela governamental é um sinal de tenebrosa
desistência da empresa pública de transportes ferroviários. Mudam
as gerências (Carlos Gomes Nogueira sucedeu a Manuel Queiró),
mudam os ministros (pelo menos Pedro Nuno Santos, visto que o
omnipresente Centeno continua, impávido e sereno), sem que haja
qualquer sinal de luz ao fundo de um túnel interminável e em que o
descarrilamento está iminente.

D
CP
Empresa pública

RATING:

D C- C+ B- B+ A- A+

D C- C+ B- B+ A- A+

D C- C+ B- B+ A- A+

D C- C+ B- B+ A- A+

TRANSFERÊNCIAS
PARA ‘OFFSHORE’
(milhões de euros)

Ano Valor Número de
operações

2016 10.400 91.567
2017 10.648 102.245
2018 8.950 113.875

DESTINOS DE TRANSFERÊNCIAS
EM 2018
(milhões de euros)

Suíça 3.700
Hong Kong 1.240
Emirados Árabes 776
Bahamas 355
Panama 304
Fonte: AT


