
 

Imposto sobre as Transacções Financeiras:  

Qual o conteúdo técnico que se deve visar? 

 

 

Plano: 

1. Um ITF para quando? A partir de 2011. 

2. Evitar a armadilha de uma unanimidade Zona Euro, UE27 ou G20. 

3. Funcionamento do ITF: modo de colecta; quem fará a colecta; anti-deslocalizações; 

volumes colectados; quem vai pagar?  

4. Um ITF para financiar o quê? 

5. Como sabemos, o dinheiro será bem gasto? 

 

 

1. Um ITF para o financiamento do desenvolvimento e da saúde em  2011. 

É agora em 2011 ou nunca que deve ser implementada um ITF para financiar programas de 

desenvolvimento e saúde aptos para salvar vidas nos países em vias de desenvolvimento. 

Enquanto a crise financeira de 2008 se dissipa, também o campo de acção possível para um 

ITF se está a fechar. No entanto, 2011 é um ano único – o presidente do G8/G20 (França, 

Nicolas Sarkozy) manifestou-se publicamente a favor de um ITF, e encontra-se no início de 

uma campanha presidencial de grande visibilidade. A probabilidade para que as 

presidências do G20 de 2012-2013 voltem a abordar o tema é muito mais fraca. Não 

obstante, a obtenção dos contornos e a estrutura de um ITF revela-se um elemento 

fundamental enquanto alavanca política.  

 

2. Evitar a armadilha de uma unanimidade: porque é que um acordo Eurogrupo, UE27 ou G20 

não é necessário?  

 

Já existem ITF unilaterais no Brasil, África do Sul, Índia, Reino Unido e Estados Unidos de acordo 

com o documento de trabalho do FMI publicado em Março de 2011. Tal prova, sem sombra 

de dúvidas, que os ITF unilaterais, sem acordos internacionais, são perfeitamente exequíveis 

na prática.  

 

A implementação de um ITF não necessita um acordo unânime nem do G20, nem da UE27 

nem do Eurogrupo. Se visarmos um imposto que, na sua elaboração técnica, necessite ser 

implementado à escala de toda uma zona, tornamo-nos dependentes da possibilidade de 

um acordo unânime à escala desta zona (Zona Euro, UE27, G20). A unanimidade implica dar 

o poder de bloquear um acordo a qualquer Estado envolvido. O risco de não se chegar a 

um acordo em 2011 torna-se, assim, muito elevado. 

 

É, portanto, sensato visar um imposto que, na sua elaboração técnica, não necessite 

nenhuma implementação paralela noutro país. Este imposto unilateral poderá assim ser 

implementado por cada um dos países parceiros que, com a França, desejam ser os 

pioneiros do ITF. Existe uma equipa de pioneiros a favor do ITF, que é composta pelos 

seguintes países: França, Alemanha, Japão, Espanha, Brasil, África do Sul, Áustria, Bélgica, 

Noruega e Equador. Depois deste grupo de pioneiros, ao longo dos anos, outros países se 

juntarão aos participantes do ITF (por exemplo, os Estados Unidos). 

 



 

 

 

3. Funcionamento do ITF 

Colecta do ITF a nível dos registos centrais de propriedade mobiliária 

Da mesma forma que existe um registo para os títulos de propriedade imobiliária, existe um 

registo central de títulos de propriedade mobiliária (acções, obrigações), que identifica a 

quem pertence cada título. Em França, este registo designa-se Euroclear-France. 

 

A que nível seria colectado o imposto?  

Actualmente, quando se pretende alterar o nome do proprietário de um bem tal como se 

encontra inscrito no registo predial, não só é necessário pagar várias despesas associadas ao 

custo técnico do processo, como é igualmente necessário pagar um imposto de 5%, 

contabilizado pela Fazenda Pública. A alteração de proprietário não é válida enquanto este 

imposto predial não for pago: se o imposto não for pago, não se é proprietário. 

Em contrapartida, quando os operadores financeiros compram um título financeiro e 

solicitam a alteração do nome do proprietário no registo dos títulos, fazem-lhe pagar o custo 

técnico do processo sem lhe fazerem pagar qualquer imposto. O ITF vem pôr fim ao 

desequilíbrio entre uma forte tributação das transferências de títulos de propriedade fundiária 

e não tributação das transferências de propriedade mobiliária: contabiliza um imposto sobre 

as transferências de propriedade mobiliária, para além das despesas técnicas já 

contabilizadas. Se não se pagar o ITF, o registo dos títulos financeiros mantém-se inalterado, e 

não se é proprietário legal do título.  

 

Quem faria a colecta do ITF? 

Da mesma forma que a colecta do IVA é confiada às empresas, que o pagam ao Estado, a 

colecta do ITF seria confiada a dois tipos de actores do universo financeiro:  

1. os registos nacionais de títulos que existem nos vários países (da mesma forma que o 

registo nacional das acções britânicas faz actualmente a colecta do ITF britânico) 

2. as câmaras de compensação centrais1 criadas para estabilizar os principais mercados 

financeiros. Estas entidades compreendem o sistema CLS (Continuous Linked Settlement – 

Sistema de Liquidação em Contínuo), órgão Suíço criado pelos bancos centrais do G10 

que gere todas as transacções interbancárias de câmbio a nível mundial. Estas câmaras 

de compensação deduzem já as despesas mínimas em troca dos seus serviços. O ITF seria 

simplesmente uma despesa adicional deduzida para além destas despesas existentes.  
 

Como evitar que as transacções não se deslocalizem para países sem ITF? 

Um ITF colectado ao nível dos registos centrais ou câmaras de compensação centrais 

permite que o local onde se realiza a transacção não tenha qualquer impacto sobre o 

imposto2. A deslocalização para um país sem ITF não protege ninguém do ITF. Além disso, a 

                                                        
 
2 A deslocalização não tem qualquer impacto sobre o imposto: Exemplo: o ITF é criado em França e um banco americano decide 

especular sobre as acções Total, porque pensa que a acção vai subir muito em breve. Assim, deseja comprar muitas acções Total, 

para as revender um mês depois e obter uma forte mais-valia. Se o banco americano necessita para a sua operação de ser proprietário 

legal das acções Total desejadas, ora existe apenas um local no mundo onde o banco as poderá adquirir: junto do registo central das 

acções de empresas francesas. O banco americano pode bem deslocalizar os seus escritórios para Hong-Kong, ou ainda fazer passar 

as suas ordens de compra de acções Total através da Bolsa de Londres: tal não muda o facto de que os títulos que deseja se 

encontrem inscritos no registo das acções francesas e que se não pagar o imposto junto do registo, o banco nunca será proprietário 

legal das acções desejadas. 



 

deslocalização seria onerosa e não pouparia os traders dos efeitos de um ITF. Assim, é pouco 

provável que um ITF concebido para ser colectado ao nível dos registos centrais conduza à 

deslocalização das transacções.  

 

 

Quanto renderia o ITF? 

No final, o imposto sobre as diversas categorias de transacções financeiras poderia render 

entre 200 e 300 mil milhões de dólares por ano, a nível mundial. Mais precisamente:   

- acções: o ITF britânico, que apenas se aplica às acções de empresas britânicas, rende 5 mil 

milhões de dólares por ano. O seu imposto é portanto muito reduzido: apenas 0,5% 

(comparado aos 5% para as transacções imobiliárias). Aplicado a nível mundial (a todas as 

acções, não apenas às britânicas), renderia aproximadamente 120 mil milhões de dólares por 

ano. 

- obrigações: um imposto semelhante sobre as obrigações renderia aproximadamente o 

mesmo (120 mil milhões de dólares) 

- câmbios: um imposto à taxa insignificante de 0,005% sobre as transacções de câmbio entre 

bancos renderia 40 mil milhões de dólares por ano, de acordo com o Grupo 

Intergovernamental sobre os Financiamentos Inovadores para o Desenvolvimento3. 

- produtos derivados: um imposto mais elevado sobre os intercâmbios de contratos derivados 

(que são, por natureza, mais especulativos que as acções, obrigações ou câmbios) renderia 

aproximadamente 60 mil milhões de dólares por ano. 

 

Quem pagará o ITF?  

Os investidores médios não sentirão o impacto de um ITF. Em contrapartida, os 

especuladores, ou seja, os operadores financeiros que intervêm frequentemente nos diversos 

mercados, poderiam sentir o impacto deste imposto. Os investidores que se interessam ao 

que o activo representa em si mesmo (taxas de juro das obrigações, dividendos de acções) 

manterão os seus títulos muito mais tempo que os especuladores. Assim, realizarão poucas 

transacções e pagarão pouco em termos de impostos. 

 

O que acontece nos países onde as transacções financeiras já são tributadas?  

Alguns países já cobram impostos sobre determinadas transacções financeiras. Por exemplo, 

existe um imposto sobre as transacções de títulos no Reino Unido e na África do Sul; um 

imposto sobre as obrigações na Suíça e no Chile; um imposto sobre as transacções de 

câmbio no Brasil e um imposto sobre os contratos de futuros na Índia e em Taiwan. No 

entanto, actualmente nenhum destes países tributa em simultâneo acções, obrigações, 

valores de câmbio e derivados.  

 

Um imposto internacional de solidariedade que abrangesse todos estes mercados financeiros 

conduziria os ITF limitados existentes a um novo nível de cobertura/alcance.    

 

Os ITF nacionais que pré-existam ao imposto internacional de solidariedade manter-se-ão: os 

países continuarão a cobrar os seus impostos existentes e a utilizar as receitas para financiar 

os seus orçamentos gerais, como actualmente se passa. No entanto, estes países contribuirão 

                                                        
3 Ver o relatório dos peritos do Grupo Intergovernamental sobre os Financiamentos Inovadores para o Desenvolvimento: 
www.leadinggroup.org/IMG/pdf_RapportFR.pdf 



 

para o sistema internacional comum de solidariedade através de um excedente gerado pela 

extensão da cobertura do ITF a todos os mercados.  

 

Além disso, para as transacções que antes não eram tributadas, as receitas provenientes 

destas últimas serão totalmente concedidas ao plano de solidariedade internacional.  

 

 

 

 

4. Um ITF para financiar o quê? 

 

Os principais Fundos Internacionais existentes e susceptíveis de serem financiados pelo ITF são: 

o o Fundo Mundial de luta contra a Sida, a Tuberculose e o Paludismo;  

o o Programa Alimentar Mundial; 

o a iniciativa Fast Track para a Educação; 

o o Fundo Mundial para o Ambiente;  

o e outros fundos que reconhecidamente se dedicam ao desenvolvimento e ao ambiente 

 

Já existe um organismo deste tipo: UNITAID. A UNITAID é principalmente financiada por um 

imposto solidário cobrado nos bilhetes de avião. Em 4 anos, a UNITAID conseguiu mais de mil 

milhões de dólares e comprou produtos contra a Sida, a Tuberculose e o Paludismo para mais 

de 21 milhões de pessoas. 

 

Um tratado internacional selará o acordo entre países precursores que serão os primeiros a 

lançar o ITF (França, Alemanha, Japão, Espanha, Brasil, África do Sul, Coreia, Áustria, Bélgica, 

Noruega, Equador4).  

 

Este tratado fixará as modalidades de afectação do produto do imposto, entre os vários 

temas (saúde, alimentação, educação, ambiente, etc.), e mesmo entre os vários organismos. 

Fixará igualmente as modalidades de seguimento das receitas e despesas, e a revisão das 

disposições aferentes. As modalidades de afectação, seguimento e revisão serão o resultado 

de uma ampla consulta, que incluirá os primeiros interessados: as populações dos países 

pobres, as suas sociedades civis e os seus aliados externos, bem como os seus governos.  

 

O tratado preverá que o produto do imposto seja concedido directamente dos organismos 

de colecta do ITF aos fundos internacionais que o aplicarão, sem passar pelos orçamentos de 

Estado signatários do tratado. Tal já acontece em França no que respeita aos impostos 

alfandegários, que são colectados pelas alfândegas francesas e seguidamente concedidos 

directamente aos fundos europeus, sem passar pelo Orçamento francês. 

 

Quais os países que serão elegíveis para receberem fundos através do ITF?  

Tal dependerá dos fundos internacionais designados como destinatários das receitas do ITF, 

da evolução da capacidade de absorção destes fundos e da composição geográfica 

destes fundos de investimento.  

 

Qual é a vantagem para as economias emergentes?  

                                                        
4 Lista dos paíes cujos governos se declararam publicamente a favor da introdução do ITF. 



 

As economias emergentes têm muito a ganhar ao apoiarem a criação de um ITF para o 

desenvolvimento e a saúde.  

i) As estratégias de desenvolvimento macroeconómicas das economias emergentes 

baseiam-se na economia real e não na especulação finaceira. Os países que 

representam a maioria das especulações financeiras serão os principais pagadores de 

um ITF: os Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, França e outros. As 

economias emergentes que não tenham uma economia orientada para a 

especulação não terão de pagar muito.  

ii) No entanto, as economias emergentes são essenciais para a exequibilidade política 

de um acordo sobre um ITF. A França e a Alemanha, por exemplo, necessitarão ter do 

seu lado outras grandes economias como o Brasil e a África do Sul para justificar um ITF 

aos públicos francês e alemão.  

iii) Os países de rendimentos médios continuam a ter milhões de cidadãos presos na 

pobreza. Assim, estes países poderiam pensar que não podem dar-se ao luxo de 

apoiar um ITF que visará como beneficiários apenas os países de rendimentos mais 

baixos, enquanto eles próprios devem lutar contra a pobreza no interior das suas 

fronteiras.  

 

Estes países de rendimentos médios poderiam estruturar um ITF de forma a que os fundos 

multilaterais que recebem as receitas do ITF se certifiquem que estes países de rendimentos 

médios recebem pelo menos 90% do total da sua contribuição. A África do Sul, por exemplo, 

enfrenta consideráveis níveis de desigualdade e 20% dos adultos vivem com o VIH. Uma crise 

de saúde desta dimensão implica que o país não possa lutar contra a mesma apenas com os 

seus próprios recursos. Se a África do Sul e os países pioneiros do ITF determinassem que o 

OMD6 é um dos objectivos no qual o ITF deveria ser aplicado e que as receitas sejam 

canalizadas através de um fundo que a comunidade internacional já estabeleceu para este 

objectivo (O Fundo Mundial de Luta contra a Sida, Tuberculose e Paludismo), então um país 

como a África do Sul beneficiaria muito do ITF e tal permitiria alcançar um objectivo público 

global – uma redução drástica, a nível mundial, da pandemia da SIDA.  

 

 

5.Como sabemos, o dinheiro será bem gasto? 

 

1. 100% de utilização transparente do produto do imposto: 

O dinheiro vai diretamente do mercado financeiro, infra-estruturas que 

recolher o imposto, para os fundos internacionais que passam o imposto. 

Não haverá nenhum risco de ver a parte sequestro dos tesouros nacionais da 

receitas fiscais para outros fins que não a saúde, educação, alimentação e clima. 

 

2. O dinheiro será canalizado através dos fundos internacionais que são 100% 

transparente 

Atualmente, organizações como o Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose 

ea malária são as empresas mais transparentes do mundo todo 

programas sociais [1]. O Fundo Internacional vai publicar em seu site: 

(A) quanto dinheiro é dado a cada país beneficiário; (b) a execução 

conteúdo de cada projeto / país financiado, (c) os relatórios anuais de desempenho 

que mostram a posteriori como o dinheiro foi gasto e que resultados foram alcançados 

com ele. 



 

 

3. Representantes da sociedade civil farão parte da governança desses 

Fundos Internacionais 

A sociedade civil já faz parte da governança de muitos Internacional 

Fundos. Por exemplo, no Conselho do Fundo Global contra Aids, 

Tuberculose e Malária, há três representantes da sociedade civil (pessoas 

vivendo com o HIV, o desenvolvimento de ONGs dos países combate às pandemias, e 

ONGs dos países desenvolvidos de combate às pandemias). Cada sociedade civil 

representante tenha privilégios de voto como qualquer doador ou receptor 

governos no Conselho. 

Estes representantes da sociedade civil não são nomeados pelo governo. Eles 

são selecionados pela sociedade civil, através de um processo projetado e operado por 

da sociedade civil. [2] 

 

==> O dinheiro vai ser gasto de uma forma totalmente transparente, e da sociedade civil 

Estarão presentes na governança dos fundos internacionais, e capaz de 

criar problemas caso o dinheiro não seja bem gasto. 

 

 

[1] No site do Fundo Global ¹, qualquer um pode acessar: (a) todas as políticas e 

regras sobre como o Fundo Global de obras e gasta o seu dinheiro, incluindo detalhados 

critérios e procedimentos de doação, (b) os montantes prometidos e pagos por cada 

país doador, por ano, (c) Os montantes obtidos por cada país beneficiário, conforme 

bem como os montantes efectivamente pagos; (d) cópias do contrato de concessão 

entre o Fundo Global e de cada país destinatário, incluindo um detalhado 

plano de trabalho e acompanhamento detalhado e plano de avaliação, (e) anual 

detalhado 

relatórios de subvenção por cada país beneficiário, incluindo número de pessoas 

recebendo tratamento. 

 

[2] Processo de seleção dos representantes da sociedade civil no Conselho de 

Fundo Global: os representantes têm mandatos limitados a 2 anos apenas. 

Quando o prazo terminar, o representante ¹ s questões de uma delegação de concurso, 

procurando um substituto. A chamada contém Termos de Referência para 

posição, e é distribuída em toda a sociedade civil internacional 

lista serve utilizados pelos grupos de trabalho sobre CS HIV, tuberculose ou malária. Um 

independente 

comissão de seleção é convocada, que analisa os pedidos e 

telefone de entrevistas dos candidatos e, em seguida concorda uma seleção. A 

representantes, em seguida, usar um listserve dedicado à consulta e feed back para 

seus constituintes. 


