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A	 enorme	 desigualdade	 de	 remunerações	 é	 a	 causa	 dos	 maiores	
problemas	 sociais	 com	 que	 as	 sociedades	 actuais	 se	 confrontam.	 O	
problema	 tem	 sido	 largamente	 abordado	 e	 a	 maior	 parte	 das	
tentativas	feitas	até	hoje	tentam	definir	qual	a	remuneração	máxima	
socialmente	 aceitável	 em	 função	 da	 produtividade	 de	 uma	
determinada	estrutura	económica.	
	
O	 critério	 principal	 para	 avaliar	 a	 qualidade	 de	 uma	 democracia	
deveria	ser	a	percentagem	de	cidadãos	que	está	isenta	de	pagamento	
de	 IRS.	 Quanto	 maior	 fosse	 essa	 percentagem	 menor	 seria	 a	
qualidade	dessa	democracia.	Isso	significa	que	o	estado	em	que	tal	se	
verifica	 reconhece	 que	 esses	 cidadãos	 vivem	 abaixo	 do	 limiar	 que	
garanta	 uma	 vida	 com	 dignidade.	 Um	 estado	 genuinamente	
democrático	 deveria	 fazer	 tudo	 para	 que	 essa	 situação	 fosse	
ultrapassada	o	mais	brevemente	possível.		
	
Quando	 falo	 em	 remuneração	 estou	 a	 incluir	 todos	 os	 rendimentos	
auferidos,	 em	 que	 as	 remunerações	 do	 trabalho	 são	 apenas	 uma	
parte.	 Sendo	 mais	 claro,	 a	 remuneração	 é	 a	 totalidade	 dos	
rendimentos	 auferidos,	 ou	 seja,	 para	 além	 do	 rendimento	 do	
trabalho,	 todos	 os	 outros	 rendimentos,	 como	 sejam,	 rendas	
imobiliárias,	rendimentos	financeiros,	dividendos,	obrigações,	etc.		
	
Não	 se	 tem	chegado	a	 acordo	porque	 se	 trata	quanto	a	mim	de	um	
problema	mal	posto.	É	bem	mais	fácil	definir	a	remuneração	mínima	
que	 garanta	 uma	 vida	 com	 dignidade	 dentro	 de	 uma	 determinada	
estrutura	 económica.	 Claro	 que	 quando	 tentamos	 definir	 a	
remuneração	 mínima	 digna,	 ela	 corresponde	 quase	 sempre	
exclusivamente	 a	 remunerações	 de	 trabalho,	 ou	 seja,	 a	 salários	 ou	
vencimentos.	
	
Para	 construirmos	 uma	 estrutura	 teórica	 que	 não	 dependa	 de	
nenhuma	unidade	monetária,	o	salário	mínimo	que	permita	uma	vida	
com	um	mínimo	de	dignidade,	e	que	representamos	por	Rm	,	passaria	
a	 ser	 a	 nova	 unidade,	 ou	 seja,	 fazemos	 	Rm	=	 1.	 Portanto,	 para	 cada	
economia	 ter-se-ia	 de	 definir	 o	 valor	 do	 salário	 mínimo	 digno	 na	
unidade	 monetária	 correspondente	 e,	 em	 seguida,	 para	



desenvolvermos	 o	 tratamento	 teórico	 faríamos	 a	 mudança	 de	
unidade	que	acabei	de	definir.	
	
Podemos	 considerar	 este	 o	 primeiro	 postulado	 do	 exercício	 que	
iremos	fazer,	ou	seja,	
	
1º	postulado:		
	
Partimos	da	adopção	de	uma	remuneração	mínima	que	garanta	uma	
vida	digna	a	cada	pessoa	singular.	Em	seguida	faríamos		 	
	 	

𝑅! 	= 1	
	
Depois	 de	 definido	 o	 salário	 mínimo	 porque,	 como	 disse,	 quase	
sempre	ele	coincide	com	a	remuneração	mínima,	já	que,	nestes	casos,	
não	 existem	 por	 norma	 outras	 fontes	 de	 rendimento,	 temos	 de	
assumir	um	 segundo	postulado	 através	de	uma	decisão	de	 carácter	
eminentemente	 político.	 Qual	 a	 desigualdade	 aceitável?	 Vamos	
admitir	 que	 a	 remuneração	 máxima	 líquida	 (RM)	 mensal	 aceitável	
nunca	poderia	ser	superior	a	D	salários	mínimos,	ou	seja,		
	
2º	postulado:	
	

𝑅" = 𝐷	𝑅!,	
	
que	na	nova	unidade	(𝑅! = 1)	assumiria	a	forma	
	

𝑅" = 𝐷		
	

Convém	 chamar	 a	 atenção	 para	 que	 estamos	 sempre	 a	 falar	 de	
remunerações	 mensais,	 tal	 como	 a	 referência	 ao	 salário	 mínimo	 já	
implicitamente	assume.	
	
A	 imposição	 anterior	 para	 uma	 desigualdade	 máxima	 teria	 de	 ser	
assegurada	 por	 via	 fiscal.	 Para	 isso	 teríamos	 de	 romper	 com	 a	
existência	de	escalões.	Os	escalões	não	garantem	a	existência	de	um	
limite	 máximo	 para	 a	 remuneração	 mensal.	 De	 facto,	 dado	 que	 a	
partir	 do	 último	 escalão	 a	 taxa	 da	 contribuição	 deixa	 de	 aumentar,	
concomitantemente	deixa	de	existir	um	máximo	para	a	remuneração	
máxima	mensal.	
	



Para	que	esse	máximo	se	torne	possível	é	assim	necessário	que	a	taxa	
da	 contribuição	 nunca	 deixe	 de	 aumentar.	 A	 expressão	matemática	
que	o	pode	garantir	é	a	seguinte:	
	
	

𝑹𝑳 = 𝑹𝑴(𝟏 − 𝒆#𝒂𝑹𝑰)	
	
	
em	que	RL		é	a	remuneração	 líquida	depois	de	 IRS	(imposto	sobre	o	
rendimento	de	pessoas	singulares/indivíduos).		
	
RI	 é	 a	 remuneração	 ilíquida	que	nunca	poderá	 ser	 inferior	 a	Rm,	 ou	
seja,	RI	≥	Rm	,		que,	na	nova	unidade	se	transformaria	em	RI	≥	1	.	
	
RM	é	a	remuneração	líquida	máxima.	
		
O	parâmetro	a	é	definido	através	da	equação	
	

𝒂 =
𝟏

𝒃	𝑹𝑴
	

	
em	que,	por	sua	vez,	b	é	um	parâmetro	que	tem	de	estar	confinado	ao	
intervalo	𝟏 ≤ 𝒃 ≤ 𝟏, 𝟓.		
	
O	parâmetro	b	não	pode	ser	menor	que	1	porque	isso	corresponderia	
a	 uma	 situação	 em	 que	 a	 remuneração	 líquida	 seria	 maior	 que	 a	
remuneração	 ilíquida,	 o	 que	 não	 faria	 sentido.	 O	 parâmetro	 b	
também	 não	 deve	 ser	 maior	 que	 1,5	 porque	 a	 taxa	 de	 IRS	 seria	
demasiado	elevada	para	as	remunerações	mais	baixas	
	
Além	 disso,	 à	 medida	 que	 o	 valor	 de	 b	 se	 aproxima	 de	 1	 a	
desigualdade	final	aumenta,	enquanto	que	à	medida	que	o	valor	de	b	
se	 aproxima	 de	 1,5	 a	 desigualdade	 final	 diminui.	 Depois	 desta	
argumentação	concluímos	que	o	intervalo	aceitável	para	o	valor	de	b	
deve	estar	entre	1,4	e	1,5,	ou	seja,	𝟏, 𝟒 ≤ 𝒃 ≤ 𝟏, 𝟓.		
	
Para	valores	de	b	menores	que	1,4	a	desigualdade	que	se	verificaria	
no	final	seria	excessiva,	para	o	que	mais	tarde	consideraremos	como	
a	zona	de		funcionamento	aceitável	de	uma	economia.	
	
A	primeira	equação	poderá	ser	então	escrita	na	forma		



	

𝑹𝑳 = 𝑹𝑴 	0𝟏 − 𝒆
%𝟏𝒃	

𝑹𝑰
𝑹𝑴3		

	
Dado	que,	pelo	2º	postulado,		
	

𝑅" = 𝐷		
	
a	equação	anterior	assume	na	nova	unidade	a	forma:	
	

𝑹𝑳 = 𝑫	 0𝟏 − 𝒆%
𝟏
𝒃
𝑹𝑰
𝑫 3	

	
Simplificando	ainda	mais	viria:	
	

𝑹𝑳 = 𝑫	 0𝟏 − 𝒆%	
𝑹𝑰
𝒃	𝑫	3	

	
A	 variável	 independente	 é	 RI	 (rendimento	 ilíquido)	 e	 a	 variável	
dependente	é	RL	(rendimento	líquido).	
	
Para	 traçarmos	 o	 gráfico	 desta	 função	 basta	 definirmos	 dois	
parâmetros:	
	
1	-	O	parâmetro	b	que,	como	vimos,	deve	estar	confinado	ao	intervalo	
1,4	≤	b	≤	1,5.		
	
2	 -	 O	 parâmetro	 de	 desigualdade	D,	 o	 qual,	 como	 dissemos,	 é	 um	
factor	escolhido	através	de	um	critério	essencialmente	político.	
	
Nota:		
	
Esta	proposta	pode	ser	aplicada	a	cada	caso	particular,	ou	seja,	a	cada	
economia	em	causa.	
	
Para	 podermos	 traçar	 um	 gráfico	 desta	 função,	 vamos	 fazer	 o	
parâmetro	𝒃 = 𝟏, 𝟒	e	o	parâmetro	de	desigualdade	𝑫 = 𝟓𝟎.		
Este	 parâmetro	 é,	 como	 disse,	 de	 escolha	 eminentemente	 política.	
Tem	 de	 ser	 escolhido	 por	 forma	 a	 que	 não	 afecte	 a	 esmagadora	
maioria	 dos	 cidadãos.	 Visa	 impedir	 a	 manutenção	 de	 uma	
oligarquia/plutocracia,	 que	 tem	 capacidade	 financeira/política	 para	
desvirtuar	os	estados	democráticos.	



	
O	gráfico	da	remuneração	líquida	e	do	IRS	pago	está	representado	na	
figura	seguinte:	
	
	

	
	

1	 -	 A	 linha	 verde	 representa	 a	 remuneração	 máxima	 teórica	
permitida	nestas	unidades,	ou	seja,	50	vezes	a	remuneração	mínima	
que	permita	uma	vida	digna,	a	qual	é	tomada	como	a	unidade.	A	linha	
que	 representaria	 a	 remuneração	 mínima	 não	 está	 representada	
dado	que	como	a	consideramos	como	a	nova	unidade	de	medida	ela	
confundir-se-ia	 com	 a	 linha	 das	 abcissas	 onde	 está	 representada	 a	
remuneração	ilíquida.	
	
2	-	A	linha	azul	representa	a	remuneração	líquida	recebida	após	IRS,	
a	 qual	 tenderá	 assintoticamente	 para	 a	 remuneração	 máxima	
permitida.	
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	3	-	A	linha	amarela	representa	o	IRS	pago.	A	tendência	para	a	 linha	
amarela	 se	 tornar	 progressivamente	 paralela	 à	 linha	 vermelha	 à	
medida	que	a	remuneração	ilíquida	fosse	aumentando,	tem	a	ver	com	
o	 limite	 imposto	 à	 remuneração	 máxima	 permitida.	 A	 distância	 na	
vertical	 entre	 estas	 as	 linhas	 amarela	 e	 vermelha	 tende	
assimptoticamente	 para	 o	 valor	 dessa	 remuneração	 máxima	
permitida.	
	
4	 –	 A	 linha	 vermelha	 está	 representada	 apenas	 como	 referência,	
porque	representaria	a	situação	em	que	não	se	pagaria	IRS	qualquer	
que	 fosse	 a	 remuneração	 auferida,	 ou	 seja,	 em	 que	 a	 remuneração	
ilíquida	seria	sempre	igual	à	remuneração	líquida.	
	
Vemos	que	a	linha	azul	intersecta	a	linha	amarela	num	ponto	em	que,	
neste	caso,	a	 remuneração	 ilíquida	seria	cerca	de	53,3	unidades,	ou	
seja,	 53,3	 remunerações	 mínimas.	 Esta	 situação	 corresponderia	 a	
uma	taxa	de	IRS	de	50%.	Ela	estabeleceria	um	valor	da	remuneração	
ilíquida,	a	partir	do	qual	a	sua	ultrapassagem	em	larga	escala	deixaria	
de	 fazer	 sentido.	 Deixaria	 de	 fazer	 sentido	 porque	 esse	 cidadão	
passaria	 a	 pagar	 uma	 contribuição	 ao	 estado	 desmesuradamente	
maior	 do	 que	 a	 remuneração	 líquida	 efectivamente	 recebida.	 Nesta	
situação	limite	a	remuneração	líquida	correspondente	seria	cerca	de	
26,7	vezes	a	remuneração	líquida	mínima.	Este	seria	o	limite	máximo	
para	 a	 zona	 de	 funcionamento	 democraticamente	 aceitável	 de	 uma	
economia.	 Isto	 significa	 que	 este	 processo	 faria	 com	 qua	 a	
desigualdade	 efectiva	 pouco	 ultrapassasse	 metade	 da	 inicialmente	
escolhida.	
	
Vamos	 agora	 ampliar	 o	 gráfico	 anterior	 para	 esta	 zona	 de	
funcionamento	aceitável	de	uma	economia.	
	
	
	



	
	

Neste	gráfico	retirámos	a	linha	vermelha.	Como	acabámos	de	referir,	
a	 diferença	 de	 remuneração	 que	 na	 prática	 iria	 existir	 seria	 pouco	
mais	 de	 metade	 da	 inicialmente	 admitida.	 Este	 processo	 tem	 esse	
objectivo	 explicitamente	 referido,	 ou	 seja,	 diminuir	 a	 desigualdade	
remuneratória	para	níveis	aceitáveis.	Níveis	que	permitam	premiar	o	
mérito	 (não	 crematista),	mas	que	não	permita	 criar	uma	oligarquia	
plutocrática.	 Todos	 os	 cidadãos	 deveriam	 ser	 contribuintes	 para	 o	
funcionamento	 do	 estado.	 Um	 estado	 que	 seria	 o	 garante	 do	
funcionamento	de	uma	democracia,	ao	garantir	aos	cidadãos	tudo		o	
que	 a	 declaração	 universal	 dos	 direitos	 dos	 seres	 humanos	
estabelece	e,	simultaneamente,	 imporia	o	cumprimento	dos	deveres	
sociais	 a	 que	 todos	 estariam	 obrigados.	 Resumindo,	 o	 direito	 a	 ter	
uma	vida	social	e	pessoalmente	digna.	
	
No	limite	inferior,	ou	seja,	para	a	remuneração	mínima,	a	taxa	de	IRS	
seria	cerca	de	29%.	Isto	levanta	outro	problema.	Nesta	situação,	que	
seria	comum	a	todas	as	actuais	democracias,	a	remuneração	 líquida	
actual	 seria	 inferior	 à	 remuneração	 líquida	 mínima	 digna	
estabelecida.	 Por	 essa	 razão	 seria	 ilegítimo	 cobrar	 IRS	 antes	 que	 o	
valor	líquido	recebido	comece	a	ser	superior	à	remuneração	mínima	

10 20 30 40 50 60
Ri

10

20

30

40

50

RL(azul) e T = Ri-RL(amarelo)
Rendimentos recebidos versus taxas pagas



digna.	 Ter-se-ia	 de	 considerar	 uma	 situação	 transitória	 que	
poderemos	 estudar	 com	 a	 ajuda	 de	 uma	 nova	 figura	 onde	
ampliaremos	o	gráfico	para	a	zona	dessa	remuneração	mínima.	
	
	
	

	

	
	
A	linha	vermelha	corresponde	à	remuneração	líquida	mínima	digna,	
a	 qual,	 como	 vimos	 no	 início,	 consideramos	 como	 a	 unidade	 de	
referência.	Se	numa	situação	inicial	a	remuneração	mínima	existente	
fosse,	 de	 facto,	 inferior	 à	 remuneração	 líquida	 mínima,	 o	 objectivo	
desta	 proposta	 que	 é	 diminuir	 a	 enorme	 desigualdade	 existente,	
obrigaria	 a	 alterar	 essa	 situação	 o	 mais	 rapidamente	 possível.	 Na	
figura	acima	introduzimos	duas	linhas	suplementares.		
	
1	 -	 A	 linha	 roxa	 que	 representa	 o	 valor	 da	 remuneração	 ilíquida	
mínima	 actual.	 Estamos	 a	 admitir	 que	 este	 valor	 é	 de	 0,4	 vezes	 a	
remuneração	mínima	digna.	
	
2	 –	 A	 linha	 amarela	 representa	 a	 forma	 como	 o	 aumento	 da	
remuneração	 se	 faria	 enquanto	 esta	 se	 mantivesse	 inferior	 à	 que	
garantiria	uma	vida	com	um	mínimo	de	dignidade.	Esse	aumento	far-
se-ia	de	 forma	 linear,	porque	nesta	situação	não	se	cobraria	 IRS,	ou	
seja,	uma	situação	em	que	a	remuneração	líquida	permaneceria	igual	
à	remuneração	ilíquida.		
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Claro	 que	 a	 remuneração	 mínima	 digna	 teria	 de	 ser	
permanentemente	 afectada	 pela	 taxa	 de	 inflação.	 Como	 toda	 esta	
proposta	 faz	 depender	 a	 remuneração	 máxima	 permitida	 da	
remuneração	mínima	digna,	estaria	garantido	que	também	o	valor	da	
remuneração	máxima	iria	sendo	actualizado	de	acordo	com	a	taxa	de	
inflação.	
	
Este	aumento	inicial	da	remuneração	líquida	permite	estabelecer	três	
situações	diferentes:	
		
1	 -	 A	 primeira,	 tal	 como	 dissemos	 atrás,	 verificar-se-ia	 enquanto	 a	
remuneração	 líquida	 se	 mantiver	 inferior	 à	 mínima	 digna,	 ou	 seja,	
enquanto	 a	 linha	 amarela	 se	 mantiver	 abaixo	 da	 linha	 vermelha.	
Neste	caso,	tal	como	dissemos	atrás,	não	se	cobraria	qualquer	IRS.		
	
2	 -	 A	 segunda	 verifica-se	 quando	 a	 linha	 amarela	 passar	 acima	 da	
linha	vermelha.	Neste	caso	iniciar-se-ia	a	cobrança	de	IRS,	a	qual	iria	
aumentar,	 não	 de	 acordo	 com	 a	 regra	 geral,	mas	 de	 forma	 a	 que	 a	
remuneração	líquida	se	mantivesse	igual	à	mínima	digna.		
	
3	-	A	terceira	verifica-se	quando	a	linha	vermelha	interceptar	a	linha	
azul.	Neste	caso	passar-se-ia	a	aplicar	a	regra	geral,	porque	a	partir	
daí	 essa	 regra	 garante	 que	 a	 remuneração	 líquida	 passaria	 a	 ser	
sempre	superior	à	mínima	digna.	
	
Até	 aqui	 esta	 proposta	 tratou	 a	 situação	 da	 desigualdade	 de	
remunerações	 de	 forma	 abstracta	 com	 o	 objectivo	 de	 a	 diminuir.	
Vamos	agora	aplicá-la	a	um	caso	concreto.	
	 	



APLICAÇÃO	À	ACTUAL	SITUAÇÃO	ECONÓMICA	PORTUGUESA.	
	
Neste	momento	em	Portugal	o	salário	mínimo	actual	(Rma	)	é	de	600	
€.	 Penso	 que	 este	 valor	 está	 claramente	 abaixo	 do	 necessário	 para	
garantir	uma	vida	com	um	mínimo	de	dignidade.		

	
𝑅!+ = 600	€	

	
Depois	 de	 conhecido	 o	 salário	 mínimo	 actual,	 porque,	 como	 disse,	
quase	sempre	ele	coincide	com	a	remuneração	mínima	mensal,	já	que	
normalmente	nestes	casos	não	existem	outras	fontes	de	rendimento,	
temos	de	definir	qual	a	remuneração	mínima	que	garanta	uma	vida	
com	um	mínimo	de	dignidade.	Depois	de	estabelecido	esse	valor,	que,	
neste	exercício,	faremos	arbitrariamente	igual	a	1500	€,	definir-se-ia	
a	 desigualdade	 máxima	 D.	 Qual	 a	 desigualdade	 aceitável?	 Como	 o	
salário	 mínimo	 actual	 é	 muito	 inferior	 ao	 que	 garantiria	 uma	 vida	
com	um	mínimo	de	dignidade,	vamos	admitir,	exagerando	um	pouco	
para	 que	 esta	 proposta	 não	 afectasse	 senão	 a	 pequeníssima	
percentagem	da	população	que	pretende	atingir,	que	a	remuneração	
máxima	 líquida	 (RM)	mensal	 aceitável	nunca	poderia	 ser	 superior	 a	
100	salários	mínimos	actuais,	ou	seja,		
	

𝑹𝑴 ≤ 100	𝑅!+,	
	

que	neste	caso	seria	
	

RM	≤	60	000	€	
	

Esta	 proposta	 teria	 sempre	 a	 feroz	 oposição	 da	
oligarquia/plutocracia,	que	contra	ela	fariam	recair	todo	o	excessivo	
poder	político	e	mediático	que	possuem.	Por	isso,	tem	a	necessidade	
limitar	o	seu	raio	de	acção	à	retirada	desse	excessivo	poder,	sem	dar	
nenhum	 motivo	 para	 que	 uma	 percentagem	 significativa	 da	
população	 possa	 ser	 atraída	 para	 a	 defesa	 desses	 ilegítimos	
privilégios.	 A	 plutocracia	 representa	 cerca	 de	 0,01%	 a	 0,02%	 da	
população.	O	argumento	de	que	uma	percentagem	tão	pequena	não	
afectaria	 fortemente	a	distribuição	de	 riqueza	é	 inaceitável,	 quando	
estamos	 a	 observar	 uma	 cada	 vez	 maior	 concentração	 da	 riqueza	
numa	percentagem	cada	vez	menor	de	cidadãos.	Além	disso,	estamos	
a	 falar	 de	 fenómenos	 não	 lineares,	 ou	 seja,	 em	 que	 uma	 acção	
aparentemente	 limitada	 pode	 gerar	 efeitos	 muito	 significativos.		
Estamos	a	falar	de	uma	alteração	das	mentalidades	que	é	o	que	esta	



proposta	pretende	acima	de	tudo	provocar.	Pretende	actuar	a	prazo	
nas	 mentes	 para	 que	 nenhum	 cidadão	 possa	 ter	 a	 tentação	 de	 se	
considerar	 acima	da	 sociedade	a	que	pertence.	Pretende	 conciliar	 a	
liberdade	 individual	 com	 a	 necessidade	 de	 tornar	 as	 sociedades	
funcionais	através	de	um	processo	de	retroalimentação	negativa,	ou	
seja,	 um	 processo	 que	 combata	 a	 tendência	 que	 um	 capitalismo	
desregrado	 tem	 de	 concentrar	 a	 riqueza	 produzida	 por	 uma	
sociedade	 numa	 percentagem	 cada	 vez	 menor	 de	 cidadãos,	
inquinando	 inexoravelmente,	 por	 essa	 via,	 o	 seu	 funcionamento	
democrático.		
	
De	acordo	com	o	que	foi	dito	atrás	representando	novamente	o	factor	
multiplicativo	pela	letra	D,	fá-lo-emos	igual	a	100,	ou	seja,		
	

𝐷 = 100.	
	
Estes	 valores	 poderão	 à	 primeira	 vista	 parecer	 exagerados,	 mas,	
como,	 já	 vimos,	 a	 própria	 aplicação	 do	método	 proposto	 diminuirá	
para	cerca	de	metade	o	valor	inicial.	A	situação	que	estamos	a	tratar	
não	é	a	situação	dentro	de	uma	empresa,	mas	na	sociedade	como	um	
todo.	
	
Convém	 relembrar	 que	 estamos	 sempre	 a	 falar	 de	 remunerações	
mensais,	 tal	 como	 a	 referência	 ao	 salário	 mínimo	 assume	
implicitamente.	
	
Fazendo	b	=	 1,4	 o	 gráfico	 da	 última	 equação,	 em	 que	 nas	 abcissas	
figuraria	 o	 rendimento	 ilíquido	 RI	 e	 nas	 ordenadas	 figuraria	 o	
rendimento	 líquido	RL	 ,	 está	 representado	 na	 próxima	 figura	 pela	
curva	 a	 azul	 que	 tende	 assimptoticamente	 para	 a	 remuneração	
máxima	de	60000	€	(linha	vermelha),	juntamente	com	outras	linhas	
que	referiremos	na	legenda	da	figura.		
	
	



	
	

Legenda	da	figura	anterior	
	

1	 –	 A	 linha	 amarela	 é	 novamente	 apenas	 uma	 linha	 de	
referência,	 em	que	o	 rendimento	 ilíquido	 seria	 igual	 ao	
rendimento	 líquido,	 ou	 seja,	 correspondente	 a	 uma	
situação	em	que	não	existissem	contribuições,	qualquer	
que	fosse	a	remuneração	auferida.	
	
2	–	A	linha	vermelha	representa	o	valor	da	remuneração	
máxima	permitida	RM.	Neste	caso	60	000	€.	
	
3	–	Na	 linha	azul	está	 representada	a	equação	anterior,	
ou	seja,	o	valor	da	remuneração	líquida	correspondente	
a	 cada	 remuneração	 ilíquida,	 que,	 como	 vemos,	 se	
aproxima	 assintoticamente	 do	 valor	 da	 remuneração	
máxima	RM.	
	
4	 –	 A	 linha	 verde	 representa	 a	 contribuição	 paga	 por	
cada	contribuinte	em	função	da	remuneração	ilíquida.	Se	
somarmos	a	curva	azul	com	a	curva	vermelha	obteremos	
a	linha	amarela,	ou	seja,	a	remuneração	ilíquida.	
	
5	 –	 A	 linha	 verde	 tende	 a	 tornar-se	 paralela	 à	 linha	
amarela	 à	 medida	 que	 a	 remuneração	 líquida	 (linha	
azul)	 se	 aproxima	 assintoticamente	 da	 remuneração	
máxima	(linha	vermelha).	A	distância	vertical	entre	elas	
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tende	 para	 o	 valor	 da	 remuneração	 máxima	 líquida	
teórica.	

	
	
Leitura	do	gráfico	anterior:	
	
Deste	 gráfico	 notamos	 que	 a	 curva	 azul	 que	 representa	 a	
remuneração	 líquida	 intersecta	 a	 linha	 verde	 que	 representa	 as	
contribuições	 pagas	 num	 ponto.	 Isto	 significa	 que	 nesta	 situação	 a	
contribuição	 paga	 iguala	 a	 remuneração	 líquida,	 ou	 seja,	 é	 uma	
situação	em	que	a	taxa	de	IRS	seria	de	50%.	O	valor	da	remuneração	
ilíquida	 em	 que	 isto	 acontece	 é,	 para	 os	 valores	 introduzidos,	 de	
63960,4	€.		
	
A	 remuneração	 líquida	 seria	 de	 31980,2	 €	 e	 a	 contribuição	 seria	
exactamente	a	mesma.	Desta	forma	podemos	concluir	que	apesar	da	
remuneração	líquida	máxima	ser	teoricamente	de	60	000	€,	passaria	
a	 ser	 pouco	 razoável	 pagar	 muito	 mais	 do	 que	 63960,4	 €	 como	
remuneração	 ilíquida,	 porque,	 a	 partir	 daqui,	 o	 estado	 passaria	 a	
receber	 uma	 contribuição	 que	 seria	 cada	 vez	 maior	 face	 à	
remuneração	líquida	efectivamente	recebida.	
	
Concluímos	 que	 deste	 cálculo,	 apesar	 do	 factor	 de	 desigualdade	
inicial	 proposto	 ter	 sido	𝑫 = 𝟏𝟎𝟎,	 a	 desigualdade	 final	 seria	 dada	
pelo	quociente	do	valor	31980,2	€	pela	 remuneração	mínima	digna	
proposta,	ou	seja,	1500	€.	Desta	forma	o	factor	de	desigualdade	final	
entre	 remunerações	 líquidas	 passaria	 a	 ser	 pouco	 superior	 a	 20	
vezes,	ou	seja,	𝑫 = 𝟐𝟏, 𝟑.	
	
Se	 tivéssemos	 feito	 o	𝑫 = 𝟓𝟎 ,	 a	 remuneração	 máxima	 líquida	
rondaria	 os	16000	€	 e	 a	desigualdade	 final	 seria	pouco	mais	de	10	
vezes	 a	 remuneração	mínima	digna,	mas	 aumentaríamos	o	 risco	de	
afectar	 uma	 percentagem	 da	 população	 demasiado	 elevada	 que	 se	
sentiria	 levada	 a	 aderir	 à	 defesa	 dos	 ilegítimos	 interesses	 da	
oligarquia/plutocracia.	
	
Mais	uma	vez,	 o	 funcionamento	 saudável	de	uma	economia	deveria	
confinar-se	a	remunerações	entre	o	salário	mínimo	digno	e	este	valor	
que	 acabámos	 de	 referir,	 desde	 que	 o	 salário	mínimo	 garanta	 uma	
vida	digna	a	quem	o	aufere.		
	



Outro	 ponto	 importante	 a	 relembrar	 é	 que	 todos	 os	 cidadãos	
deveriam	pagar	IRS,	incluindo	aqueles	que	auferem	o	salário	mínimo.	
Esta	seria	uma	maneira	de	responsabilizar	 todos	na	gestão	da	coisa	
pública,	porque	todos	passariam	a	financiar	a	República.		
	
Claro	 que	 esta	 situação	 seria	 apenas	 exequível	 quando	 o	 salário	
mínimo	líquido	ultrapassasse	o	valor	que	garantisse	uma	vida	digna	a	
quem	o	auferisse,	o	que	não	acontece	ainda	na	maior	parte	dos	países	
do	mundo.		
	
Vamos	 agora	 representar	 o	 gráfico	 anterior	 ampliando-o	 para	 a	
região	de	funcionamento	saudável	da	economia,	para	o	caso	em	que		
𝑫 = 𝟏𝟎𝟎.	
	

	
	
Esta	 seria,	 no	 caso	 de	 um	 salário	 mínimo	 digno,	 a	 zona	 de	
funcionamento	 saudável	 de	 uma	 economia.	 Enquanto	 esse	 salário	
mínimo	 digno	 não	 fosse	 atingido,	 deveríamos	 manter	 estável	 a	
remuneração	máxima	actualizando-a	apenas	de	acordo	com	a	taxa	de	
inflação,	 tal	 como	 iria	 acontecendo	 para	 a	 remuneração	 mínima	
digna.	 Esta	 situação	 manter-se-ia	 até	 que	 os	 sucessivos	 aumentos	
desse	 salário	 mínimo	 o	 fizessem	 atingir	 a	 dignidade	 referida.	 Isto	
corresponderia	à	diminuição	da	desigualdade	 social	de	partida,	que	
deve	ser	o	objectivo	de	qualquer	democracia	digna	desse	nome.		
	
Vamos	 agora	 ampliar	 ainda	 mais	 o	 gráfico	 para	 a	 zona	 do	 salário	
mínimo	 digno.	 Neste	 gráfico	 acrescentámos	 a	 linha	 castanha	 que	
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representa	a	remuneração	ilíquida	em	que	a	aplicação	da	regra	geral	
faria	 com	 que	 a	 remuneração	 líquida	 fosse	 igual	 à	 remuneração	
mínima	digna.	Este	valor	é	cerca	de	1,4	vezes	a	remuneração	mínima	
digna,	 o	 qual,	 admitindo	 que	 o	 salário	 mínimo	 que	 garantiria	 uma	
vida	 com	 um	mínimo	 de	 dignidade	 seria	 de	 1500	 €,	 seria	 cerca	 de	
2121	€.	O	valor	de	1500	€	é	uma	mera	proposta	para	que	o	exercício	
que	 estamos	 a	 fazer	 possa	 prosseguir.	 Este	 valor	 teria	 de	 ser	
calculado	 por	 forma	 a	 que	 um	 cidadão	 comum	 pudesse	 aceder	 aos	
bens/direitos	 consignados	 na	 declaração	 universal	 dos	 direitos	
humanos.		
	
	

	
	
	
Neste	caso,	em	que	o	princípio	referido	anteriormente	de	que	todos	
deveriam	 contribuir	 para	 a	 República	 deve	 vigorar,	 a	 uma	
remuneração	ilíquida	de	600	€	haveria	de	corresponder	uma	taxa	de	
IRS	de	28,8	%,	o	que	seria	inadmissível,	pois	o	salário	líquido	seria	de	
apenas	 427	 €.	 Tal	 como	 foi	 dito	 anteriormente,	 enquanto	 o	 salário	
líquido	 mínimo	 digno	 não	 fosse	 atingido,	 apenas	 os	 que	 auferiam	
desde	 logo	 uma	 remuneração	 ilíquida	 que	 corresponderia	 a	 uma	
remuneração	líquida	igual	a	esse	salário	mínimo	digno	começariam	a	
estar	sujeitos	ao	pagamento	de	uma	taxa	de	IRS.	
	
O	 salário	 líquido	 mínimo	 digno,	 arbitrariamente	 escolhido	 neste	
exercício,	de	1500	€	está	representado	no	gráfico	anterior	pela	recta	
horizontal	 a	 vermelho.	 Nesse	 caso,	 até	 se	 atingir	 esse	 valor,	 a	
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remuneração	líquida	seria	igual	à	remuneração	ilíquida,	ou	seja,	não	
se	 pagaria	 qualquer	 IRS.	 Dessa	 forma,	 até	 que	 esse	 valor	 fosse	
atingido	 seria	 a	 recta	 amarela	 que	 representaria	 a	 remuneração	
líquida.		
	
Esta	situação	manter-se-ia	até	esta	recta	amarela	intersectar	a	recta	
horizontal	 vermelha	 que	 representa	 a	 remuneração	 líquida	mínima	
digna.	 A	 partir	 daí	 a	 remuneração	 líquida	 permaneceria	 igual	 à	
remuneração	 líquida	 mínima	 digna,	 ou	 seja,	 seguiria	 a	 recta	
horizontal	 vermelha	 até	 que	 a	 recta	 amarela	 intersecte	 a	 recta	
castanha,	 ou	 seja,	 até	 que	 o	 valor	 da	 remuneração	 ilíquida	
correspondente	 a	 uma	 remuneração	 líquida	 igual	 à	 mínima	 digna,	
neste	caso	1500	€,	fosse	atingido.	Nesta	nova	situação	começar-se-ia	
a	pagar	IRS,	ou	seja,	a	remuneração	ilíquida	continuaria	a	aumentar,	
mas	 a	 remuneração	 líquida	 permaneceria	 constante,	 apenas	
actualizada	 pela	 taxa	 de	 inflação.	 Nesta	 zona	 o	 IRS	 pago	 iria	
aumentando	 linearmente	 com	 a	 remuneração	 ilíquida.	 O	 IRS	 pago	
seria	neste	caso	igual	à	diferença	entre	a	remuneração	ilíquida	(RI)	e	
a	remuneração	mínima	digna	(Rm),	ou	seja,		
	

𝐼𝑅𝑆 = 𝑅, − 𝑅!	
	
Como	 não	 poderia	 deixar	 de	 ser,	 nesta	 situação	 intermédia,	 a	
remuneração	 líquida	 permaneceria	 igual	 à	 remuneração	 mínima	
digna.	De	facto,	como	a	remuneração	líquida	é	igual	à	diferença	entre	
a	remuneração	ilíquida	e	o	IRS	pago,	viria	
	

𝑅- = 𝑅, − 𝐼𝑅𝑆 = 𝑅, − (𝑅, − 𝑅!) = 𝑅!	
	
Quando	a	linha	amarela	ultrapassar	a	linha	castanha,	ou	seja,	a	partir	
da	 remuneração	 ilíquida	 que,	 de	 acordo	 com	 a	 fórmula	 adoptada,	
daria	 uma	 remuneração	 líquida	 igual	 à	 mínima	 considerada	 digna,	
esta	passaria	a	seguir	a	curva	azul,	ou	seja,	passaria	a	ser	calculada	de	
acordo	 com	 essa	 fórmula.	 O	 valor	 da	 remuneração	 ilíquida	 para	 o	
qual	 esta	 situação	 acontece	 é	 de	 cerca	 1,4	 vezes	 a	 remuneração	
líquida	mínima	digna,	ou,	mais	exactamente,		
	

𝑅, = 1,4141	𝑅!	
	
O	valor	dessa	remuneração	ilíquida	seria,	como	vimos,	(sem	inflação)	
de	2121	€.	A	correspondente	remuneração	líquida	seria	de	1500	€	e	



o	IRS	pago	seria	de	621	€.	Isto	corresponderia	a	uma	taxa	de	IRS	de	
cerca	de	29,3%.	
	
Estes	valores	da	taxa	de	IRS	podem	parecer	altos,	mas	teriam	vários	
objectivos.		
	
1	-	O	primeiro	seria	que,	apesar	de	altos,	só	se	começariam	a	aplicar	
desde	 que	 estivesse	 garantido	 o	 direito	 a	 ter	 uma	 vida	 com	 um	
mínimo	de	dignidade.		
	
2	 -	 O	 segundo	 seria	 o	 de	 fazer	 com	 que	 todos	 os	 que	 tenham	
garantido	uma	vida	 com	um	mínimo	de	dignidade	 se	 sentissem	 co-
responsabilizados	 na	 gestão	 da	 coisa	 pública,	 na	 sua	 condição	 de	
contribuintes.		
	
3	 -	 O	 terceiro	 seria	 o	 de	 permitir	 que	 os	 serviços	 fornecidos	 pelos	
Estados	passassem	a	ser	também	eles	dignos,	porque	os	Estados,	que	
inevitavelmente	teriam	de	ser	soberanos,	até	porque	sem	soberania	
não	é	possível	a	democracia,	estariam	em	condições	de	fornecer:	
	
a) um	ensino	de	qualidade	para	todos,	
b) um	Serviço	Nacional	de	Saúde	(SNS)	de	qualidade	para	todos,		
c) infra-estruturas	de	qualidade,	
d) transportes	públicos	de	qualidade	para	todos,		
e) uma	justiça	digna	para	todos,	etc.	

	
Regressando	ao	tema	da	desigualdade,	este	processo	faria	com	que	a	
potencial	desigualdade	inicial	de	100,	ou	seja,		
	

𝑅" = 100	𝑅!,	
	
passasse	a	ser	de	apenas	21,3,	ou	seja,		
	

𝑅" = 21,3	𝑅!.	
	

Se	um	processo	como	este	fosse	politicamente	possível,	um	processo	
que	 afectaria	 negativamente	 em	 termos	 de	 remuneração	 líquida	
apenas	 uma	 pequeníssima	 percentagem	 dos	 cidadãos,	 significaria	
que	 as	 sociedades	 passariam	 a	 ser	 democracias	 de	 qualidade	
superior.	A	mentalidade	plutocrática	deixaria	de	 ter	 condições	para	
se	manifestar	e	a	solidariedade	social	passaria	a	ser	a	regra.	

		



Um	 processo	 destes	 representaria	 uma	 profunda	 alteração	 das	
mentalidades.		Esta	alteração	expressar-se-ia	também	na	alteração	da	
moldura	 penal	 para	 crimes	 de	 corrupção,	 peculato	 e	 tráfico	 de	
influências,	 para	 quem	 exercesse	 cargos	 públicos.	 Essa	 moldura	
penal	passaria	a	ser	 idêntica	à	do	crime	de	homicídio.	Esta	situação	
justifica-se,	 porque	 crimes	 deste	 tipo	 podem	 provocar	 mais	 danos	
sociais,	 incluindo	 mortes,	 bem	 superiores	 em	 número	 à	 que	 um	
“serial	killer”,	ou	um	terrorista	podem	provocar.			
	
Para	 evitar	 confusões	 faço	 notar	 que	 a	moldura	 penal	 em	 Portugal	
para	crimes	de	homicídio	 tem	como	pena	máxima	25	anos.	É	a	esta	
moldura	penal	que	me	estou	a	referir.	
	
Este	 processo	 faria	 com	 que	 que	 as	 empresas	 deixassem	 de	 pagar	
salários	 desmesurados	 aos	 gestores	 e	 de	 distribuir	 dividendos	
desmesurados	 aos	 accionistas.	 Faria	 com	 que	 esses	 recursos	
passassem	 a	 ser	 dirigidos	 para	 o	 investimento	 aumentando	 a	
eficiência	dos	processos	produtivos.	
	
Volto	 a	 realçar	 que	 uma	 proposta	 destas	 apenas	 iria	 afectar	
significativamente	 uma	 parte	 ínfima	 de	 cidadãos.	 Só	 afectaria	
significativamente	 os	 que,	 pela	 capacidade	 financeira	 que	 possuem,	
podem	 desvirtuar	 o	 funcionamento	 democrático	 de	 uma	 sociedade	
exercendo	 corrupção	 activa.	 São	 estes	que	usualmente	 se	designam	
por	plutocratas.	 Plutocratas	 que,	 pelo	 enorme	poder	 financeiro	 que	
possuem,	 subvertem	 as	 democracias	 ao	 conseguirem	 enviesar	 o	
processo	 legislativo	 a	 favor	da	defesa	dos	 ilegítimos	privilégios	que	
possuem.	
	

	
Nota	final	sobre	o	IRS:	
	
Estimei	qual	seria	o	montante	do	IRS	pago	em	Portugal	se	tudo	isto	
estivesse	em	vigor.	Modelei	a	 fórmula	proposta	com	uma	gaussiana	
centrada	 no	 salário	 mínimo	 e	 considerei	 apenas	 a	 parte	 positiva	
dessa	 gaussiana.	 Parti	 da	 assunção	 de	 que	 o	 salário	 mínimo	 seria	
aquele	que	mais	pessoas	receberiam	e	que,	a	partir	daí,	o	número	de	
pessoas	 que	 receberia	 remunerações	 superiores	 diminuiria	 de	
acordo	 com	 essa	 gaussiana.	 O	 resultado	 obtido	 para	 o	 total	 do	 IRS	
pago	 ao	 estado	 seria	 ligeiramente	 superior	 ao	 actual,	 o	 que,	 nesta	
aproximação,	 tornaria,	 com	 base	 nesta	 estimativa,	 esta	 proposta	
orçamentalmente	viável.	



Agora	quanto	ao	IRC	
	

(Imposto	sobre	o	rendimento	de	pessoas	colectivas/empresas)	
	
Não	 é	 eticamente	 defensável	 que	 um	 gestor,	 ou	 um	 accionista,	
possam	 auferir	 remunerações	 elevadíssimas	 quando	 pagam	 um	
salário	 que	 não	 garante	 uma	 vida	 digna	 aos	 trabalhadores	 da	
empresa	de	que	são	gestores	ou	accionistas.	
	
Desta	 forma,	 o	 estado	 deve	 contrariar	 a	 excessiva	 desigualdade	
salarial	dentro	das	empresas.	Uma	empresa	que	exceda	dentro	dela	a	
desigualdade	existente	nesse	período	na	sociedade	em	geral,	deveria	
ser	 penalizada	 em	 sede	 de	 IRC.	 Os	 danos	 sociais	 que	 essa	 empresa	
provoca	 seriam	 assim	 penalizados	 e	 combatidos	 por	 esse	
agravamento	 do	 IRC,	 que,	 nestes	 casos,	 deveria	 servir	 para,	 tanto	
quanto	 possível,	 compensar	 directamente	 os	 trabalhadores	 dessa	
empresa.		
	
Uma	 empresa	 que	 praticasse	 uma	 diferença	 salarial	 igual	 à	 que	
existiria	 na	 sociedade	 em	 geral	 pagaria	 a	 taxa	 normal	 de	 IRC,	 dado	
que	 a	 sua	 acção	 seria	 neutra.	 Não	 agravaria	 nem	 diminuiria	 a	
desigualdade	existente	na	sociedade	em	geral.		
	
Finalmente,	 uma	 empresa	 que	 praticasse	 uma	 diferença	 salarial	
inferior	 à	 desigualdade	 que	 existiria	 na	 sociedade	 em	 geral	 seria	
beneficiada	 em	 sede	 de	 IRC.	 Este	 benefício	 seria	 um	 sinal	 que	 o	
Estado	dava	a	essa	empresa	de	que	estaria	a	 levar	a	sociedade	num	
sentido	 considerado	 positivo.	 Isto	 levaria,	 a	 prazo,	 à	 diminuição	 da	
desigualdade	 social	 até	 se	 atingir	 uma	 situação	 de	 equilíbrio	
dinâmico.	
	
Esta	seria	a	forma	de	internalizar	os	custos	sociais	nas	empresas	que	
praticassem	dentro	de	si	uma	desigualdade	salarial	excessiva.	Tudo	o	
que	estou	a	dizer	sobre	o	IRC	tem	por	objectivo	de,	a	prazo,	ao	criar	
uma	pressão	evolutiva	social	que	tenderia	a	diminuir	a	desigualdade	
para	 valores	 cada	 vez	 menores,	 até	 se	 atingir	 um	 coeficiente	 de	
desigualdade	que	permita	premiar	o	mérito,	mas	fazendo	com	que	os	
premiados	 não	 esqueçam	 que,	 se	 conseguiram	 atingir	 o	 êxito	 que	
obtiveram,	e	pelo	qual	 foram	premiados,	 foi	porque,	em	larguíssima	
medida,	a	sociedade	em	que	estão	inseridos	o	proporcionou.	O	êxito	
pessoal	 jamais	 deve	 ser	 desligado	 do	 bem	 estar	 social,	 ou	 seja,	 da	



garantia	 de	 um	 funcionamento	 saudável	 de	 uma	 democracia	 digna	
desse	nome.		
	
Para	 além	 disso,	 devemos	 colocar	 em	 pé	 de	 igualdade	 os	 custos	
sociais	e	os	custos	ambientais,	internalizando	ambos	no	desempenho	
dessas	empresas.	Consequentemente,	defendemos	que	uma	empresa	
cuja	 actividade	 tem	 custos	 ambientais	 elevados,	 teria	 de	 ser	
fortemente	penalizada	em	sede	de	IRC.	Esta	seria	a	forma	mais	eficaz	
de	 obrigar	 as	 empresas	 a	 internalizar	 os	 custos	 ambientais,	
obrigando-as,	 por	 esta	 via,	 a	 diminuir	 os	 danos	 ambientais	
provocados	 pela	 sua	 actividade.	 À	 medida	 que	 esses	 custos	
ambientais	 fossem	diminuindo,	 iria	 concomitantemente	 diminuindo	
a	penalização	em	sede	de	IRC.	
	
Ainda	 quanto	 às	 empresas/pessoas	 colectivas,	 à	 imagem	 do	 que	
fizemos	 para	 os	 cidadãos/pessoas	 singulares,	 deveria	 ser	 instituída	
legalmente	 a	 impossibilidade	 de	 terem	 uma	 quota	 de	 mercado	
superior	 a	 uma	 determinada	 percentagem,	 por	 exemplo	 20%,	 com	
uma	margem	 de	 erro	 superior	 que	 não	 deverá	 exceder	 os	 5%,	 em	
cada	 economia	 nacional.	 Isto	 significaria	 que	 nenhuma	 empresa	
poderia	controlar	mais	de	1 4⁄ 	do	mercado	desse	país	na	sua	área	de	
actividade.	 Empresas	 que	 ultrapassassem	 este	 limite,	 ou	 seja,	
empresas	com	tendência	monopolista	seriam	penalizadas,	reduzindo	
os	 seus	 lucros	 para	 a	 situação	 em	 que	 tivessem	 controlado	 apenas	
1 4⁄ 	do	mercado.	Estas	regras	deveriam	estar	definidas	a	priori.	
	
Já	 houve	 em	 tempos	 leis	 “anti-trust”	 em	 alguns	 países.	 Essas	 leis	
desapareceram,	 ou	 não	 são	 aplicadas.	 O	 que	 estamos	 a	 observar	 é	
uma	 cada	 vez	 maior	 concentração	 de	 quotas	 de	 mercado	 num	
número	 cada	 vez	menor	de	 empresas.	 Estas	 estão-se	 a	 transformar	
em	 verdadeiros	 impérios.	 Verdadeiros	 impérios,	 porque	 adquirem	
um	poder	que	ultrapassa	largamente	o	das	instituições	democráticas	
representativas	 das	 comunidades	 onde	 exercem	 a	 sua	 actividade.	
Usam	e	abusam	do	conceito	de	estado	mínimo	para	mais	facilmente	
atingirem	 os	 seus	 objectivos.	 Tentam	 convencer	 os	 cidadãos	 da	
ineficácia	 do	 estado	 endeusando	 as	 empresas	 privadas	 enquanto	
únicas	responsáveis	pela	criação	de	emprego.	Isto	é	um	claro	sofisma,	
pois	são	os	mesmos	que	inquinam	o	funcionamento	democrático	das	
sociedades,	 que	 vêm	 criticar	 a	 disfuncionalidade	 dessas	 mesmas	
sociedades.	Usam	a	táctica	do	ladrão	que	foge	a	gritar	“agarra	que	é	
ladrão”!	
	



A	tentativa	de	impor	tratados	como	o	TTIP	é	uma	clara	manifestação	
da	assunção	de	um	poder	cada	vez	mais	excessivo,	em	que	os	estados	
aparecem	 como	 instituições	 subalternas.	 Estamos	 a	 caminhar	 para	
uma	situação	que,	quer	à	escala	local,	ou	seja,	à	escala	de	cada	um	dos	
países,	 quer	 à	 escala	 global,	 se	 afasta	 cada	 vez	 mais	 de	 um	
funcionamento	 democrático	 das	 sociedades	 actuais.	 Este	 é	 o	maior	
perigo	para	o	mundo	actual.	
	
	
As	empresas	tendencialmente	monopolistas,	e	que,	além	disso,	a	sua	
actividade	 esteja	 ligada	 a	 necessidades	 básicas	 dos	 seres	 humanos,	
teriam	 de	 ser	 obrigatoriamente	 socializadas,	 ou	 seja,	 teriam	 de	 ser	
detidas	 por	 essa	 comunidade.	 Resumindo,	 teriam	 de	 ser	 empresas	
públicas.		
	
Para	evitar	o	perigo	de	governamentalização	dessas	administrações,	
ou	seja,	para	que	elas	não	fossem	escolhidas	apenas	pelo	governo	da	
altura,	estas	teriam	de	ser	escolhidas	a	partir	de	um	acordo	de	pelo	
menos	 2/3	 dos	 representantes	 legitimamente	 eleitos	 dessa	
comunidade,	 que,	 no	 caso	 português,	 seriam	 os	 deputados	 da	
Assembleia	 da	 República.	 Esta	 condição	 serviria	 para	 aumentar	 a	
garantia,	através	do	escrutínio	cruzado	dos	representantes	das	várias	
co	 correntes	 ideológicas	 representadas,	 de	 que	 essa	 administração	
seria	 constituída	por	 gestores	 com	comprovada	 competência	 e	 que,	
além	disso,	nunca	viessem	a	perder	de	vista	as	escolhas	estratégicas	
de	desenvolvimento	dessa	comunidade.		
	
Qualquer	 empresa	 que	 praticasse	 actos	 de	 corrupção	 teria	 de	 ser	
fortemente	 penalizada.	 Os	 sócios	 são	 em	 última	 análise	 os	
responsáveis	pelos	actos	dos	administradores,	porque	os	elegem	em	
Assembleia	Geral	da	empresa.	Se	alguns	membros	da	administração	
fossem	 julgados	e	 condenados	 como	corruptores	 activos,	para	 além	
de	 incorrerem	 enquanto	 indivíduos	 na	 moldura	 penal	 que	 atrás	
defini,	ou	seja,	na	moldura	penal	idêntica	à	de	homicídio,	a	empresa	
seria	 imediatamente	 socializada	 perdendo	 os	 sócios	 o	 capital	 que	
possuíam	 na	 empresa.	 Isto,	 é	 claro,	 se	 ela	 fosse	 economicamente	
viável	 e/ou	 economicamente	 estratégica.	 Esse	 capital	 passaria	
imediatamente	 para	 a	 comunidade,	 ou	 seja,	 essa	 empresa	 passaria	
imediatamente	a	 ser	uma	empresa	pública,	 com	uma	administração	
escolhida	 pelo	 processo	 atrás	 referido.	 Caso	 contrário,	 ou	 seja,	 se	
essa	 empresa	 não	 fosse	 economicamente	 viável,	 nem	 fosse	 de	 uma	
área	 estratégica,	 entraria	 imediatamente	 em	 processo	 de	 falência,	



garantindo	 o	 estado	 o	 subsídio	 de	 desemprego	 a	 todos	 os	 seus	
funcionários	 que	 não	 fossem	 responsabilizados	 pelos	 crimes	
cometidos.	
	
	
Conclusão	
	
Toda	esta	proposta	tem	como	objectivo	primordial	a	necessidade	de	
reduzir	 a	 desigualdade	 social.	 Qualquer	 estrutura	 natural,	 e	 uma	
sociedade	humana	tem	de	ser	considerada	como	tal,	só	pode	persistir	
se	 os	 seus	membros	 se	 sentirem	 confortáveis	 nela.	 A	 desigualdade	
nunca	deixará	de	existir,	porque	o	mérito	(não	crematista)	deve	ser	
premiado,	 mas	 tem	 de	 ser	 atenuada	 para	 níveis	 que	 não	 causem	
danos	 sociais.	 A	 actual	 desigualdade	 é	 desmesurada	 e	 constitui	 o	
cadinho	onde	 se	 está	 a	 preparar	mais	 um	desastre	 social.	Qualquer	
democrata	considera	uma	ditadura	um	desastre	social.	Uma	ditadura	
é,	 por	 sua	 vez,	 o	 cadinho	 onde	 se	 geram	 as	 revoluções.	 Uma	
sociedade	 democrática	 de	 alta	 qualidade	 tem	 de	 ser	 capaz	 de	 se	 ir	
constantemente	regenerando,	ou	seja,	de	estar	munida	de	processos	
de	realimentação	negativa	para	que	se	possa	atingir	uma	situação	de	
equilíbrio	dinâmico.		
	
Nesta	 perspectiva,	 hoje	 é	 difícil,	 mesmo	 nas	 democracias	 que	
consideramos	 mais	 avançadas,	 encontrar	 sociedades	 democráticas	
de	 alta	 qualidade.	 Algumas	 aproximam-se,	 mas	 as	 desigualdades	
existentes	continuam	a	ser	exageradas.		
	
O	 primeiro	 passo	 a	 dar	 seria	 definir	 o	 salário	 mínimo	 que	 possa	
permitir	uma	vida	digna.	Depois,	 seria	necessário	que	 se	 esse	valor	
não	fosse	atingido	por	uma	percentagem	da	população	que	excedesse	
um	 valor	 considerado	 normal,	 executar	 um	 processo	 em	 que	 essa	
situação	deixasse	de	existir	num	prazo	o	mais	curto	possível.		
	
Claro	 que	 casos	 marginais	 existirão	 sempre,	 casos	 em	 que	 a	
solidariedade	social	teria	de	representar	o	papel	primordial,	mas	que	
seriam	 facilmente	 acolhidos	 pela	 sociedade	 dada	 a	 sua	 exígua	
percentagem.		
	
Em	segundo	lugar,	tal	como	fizemos	nesta	proposta,	é	indispensável	
definir	 uma	 desigualdade	 máxima	 teórica	 admissível.	 Como	 vimos	
nesta	 proposta	 a	 desigualdade	 efectiva	 seria	 sempre	 menor	 que	 a	
desigualdade	teórica	inicialmente	definida.	



	
Se	nada	disto	se	verificar	e	a	desigualdade	atingir	valores	chocantes,	
essas	 sociedades	não	 são	dignas	de	 se	 chamarem	democracias.	Não	
passam	de	plutocracias,	em	que	uma	minoria	vai	fazendo	as	leis	por	
forma	a	perpetuar	essa	situação,	o	que,	 inevitavelmente,	 leva	ao	seu		
agravamento.	É	o	que	 constatamos	estar	 a	 acontecer	no	mundo	em	
geral.	 Se	 não	 nos	 desviarmos	 da	 actual	 rota,	 continuaremos	 a	
caminhar	para	um	desastre	social	global	de	dimensões	nunca	vistas	
ao	longo	da	História.	
	
Volto	 a	 dizer	 que	 tudo	 isto	 se	 poderia	 aplicar,	 com	 as	 devidas	
adaptações,	 a	 todos	 os	 países.	 A	 remuneração	 mínima	 variaria	 de	
país	 para	 país	 de	 acordo	 com	 o	 desenvolvimento	 da	 sua	 economia,	
mas	 o	 factor	multiplicativo	 para	 encontrar	 o	 valor	 da	 remuneração	
máxima	devia	ser	o	mais	homogéneo	possível,	bem	como	a	tendência	
para	o	diminuir.		
	
Como	vimos,	esta	proposta	pode	ser	aplicada	em	qualquer	economia	
utilizando	a	normalização	adoptada	no	início	deste	texto.	Quero	dizer	
com	 isto	que,	 tal	 como	 fizemos	no	 início	desta	proposta,	 em	vez	de	
utilizarmos	 o	 Euro	 como	 unidade	 de	 medida,	 poderíamos	 usar	 o	
salário	 líquido	mínimo	digno	 como	 a	 nova	 unidade	 de	medida.	 Isto	
tem	a	vantagem	de	poder	ser	aplicado	independentemente	da	moeda	
utilizada	 em	 cada	 caso.	 Estaríamos	 apenas	 a	 falar	 de	 desigualdade	
sem	 o	 “ruído”	 introduzido	 pela	 referência	 a	 uma	 qualquer	 unidade	
monetária.	
	
	
Nota	final:	
	
Tudo	 o	 que	 foi	 afirmado	 antes	 pressupõe	 que	 os	 estados	 de	 que	
estamos	 a	 falar	 tenham	 soberania	monetária,	 ou	 seja,	 possuam	 um	
banco	 central	 emissor	 de	 moeda,	 enquanto	 prestamista	 de	 última	
instância	 do	 respectivo	 estado,	 e	 o	 controle	 da	 emissão	 de	 moeda	
implícita	ao	funcionamento	de	um	sistema	financeiro	em	que	existam	
bancos	privados.	
	
Seria	 o	 banco	 emissor	 de	 moeda,	 politicamente	 vinculado	 a	 esse	
estado,	o	regulador	de	todo	o	sistema	financeiro.	
	
Dado	o	poder	que	o	sistema	financeiro	tem	vindo	a	demonstrar,	ter-
se-ia	de	diminuir	ainda	mais	a	percentagem	de	mercado	que	cada	um	



dos	 bancos	 privados	 poderia	 possuir.	 Em	 vez	 do	 máximo	 de	 25%	
atrás	 referido	 para	 empresas	 privadas,	 deveria	 impor-se	 que	 cada	
banco	privado	não	poderia	 controlar	mais	do	que	15%	do	mercado	
dos	produtos	financeiros.	Deixaria	de	se	poder	aplicar	a	frase	“to	big	
to	fail”.	
	
A	 moldura	 penal	 atrás	 referida	 deveria	 aplicar-se	 no	 sistema	
financeiro	 com	 todo	 o	 rigor.	 Quanto	mais	 poder	 se	 possui,	maior	 a	
responsabilidade	pelos	crimes	cometidos.	
	
Os	 bancos	 públicos	 e	 o	 banco	 emissor	 não	 estariam	 sujeitos	 a	 este	
limite.	As	administrações	dos	bancos	públicos,	por	maioria	de	razão,	
a	 do	 banco	 emissor	 de	 moeda	 e	 regulador	 do	 sistema	 financeiro,	
seriam	 escolhidas	 pelo	 processo	 atrás	 referido,	 ou	 seja,	 através	 da	
decisão	 de	 pelo	 menos	2 3⁄ 	dos	 deputados	 do	 parlamento	 desse	
estado.	 Como	 é	 evidente,	 a	 competência	 técnica	 seria	 uma	 das	
premissas	 inevitáveis	para	essa	escolha.	Escolhas	 feitas	apenas	pela	
filiação	partidária	deixariam	de	ser	possíveis.	
	
	
	
	


