MOÇÃO SETORIAL AO
XXII CONGRESSO NACIONAL
PELO FIM DA ISENÇÃO DE IMPOSTOS
DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

Caros e caras camaradas,
Abril trouxe-nos conquistas inúmeras, e entre elas a Educação que os nossos
anteriores não conseguiram ter.
Um ensino superior digno e capaz de responder aos problemas do futuro, cada
vez mais inclusivo e justo.
Muitas das promessas das nossas gerações futuras estão no nosso ensino
superior. Enquanto jovens e socialistas, reconhecemos desde há muito esse facto, pelo
que batalhamos a urgência da propina zero. Portugal, graças à pressão da Juventude
Socialista muito conseguiu nos últimos anos, com a redução progressiva do teto
máximo de propinas.
As nossas batalhas continuam. É tempo de agir no sentido de terminar com a
isenção de impostos da Universidade Católica Portuguesa, um obstáculo que
certamente nos atrasa na nossa luta pela igualdade de oportunidades e conquista de
um Estado Social mais forte.

A primeira subscritora,
Maria Catarina Silva
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A ISENÇÃO DE IMPOSTOS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
A Universidade Católica Portuguesa é atualmente reconhecida como uma grande
instituição de ensino superior privado de renome. Nascida no início da década de 70, surge
perante a clara a necessidade de maior oferta a nível Universitário: em 1968 só existiam em
Portugal três grandes Universidades, a de Coimbra, Lisboa e Porto, sendo o leque de oferta
bastante reduzido e pouco atrativo.
Todavia, reconhecer o seu papel importantíssimo na criação de décadas de formação
universitária não pode ser compatível com a aceitação do facto de que esta é a única
instituição de ensino particular que nunca pagou qualquer imposto ao Estado Português1.
Este é, desde logo, um privilégio perante as demais instituições de ensino básico,
secundário e superior, e é acima de tudo um privilégio perverso, pois trata-se de uma pessoa
coletiva privada com as propinas mais elevadas do país, gerando consequentemente lucros
astronómicos.
Esta discriminação positiva permitiu que a UCP crescesse exponencialmente na década
de 80 e que permanecesse em contínuo desenvolvimento e expansão. Na atualidade, a
instituição virá a ser a primeira Universidade privada com o curso de Medicina, uma clara
manifestação da competição desleal perante as restantes instituições de ensino particular.
O crime político perfeito foi cometido em 1990, por três membros do governo com
ligações à instituição: o Primeiro-Ministro, Aníbal Cavaco Silva, que de acordo com o seu
curriculum vitae foi professor catedrático da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade;
o Ministro das Finanças, Miguel Beleza, que foi diretor da revista Economia, publicação da
mesma Universidade; e o Ministro da Educação, Roberto Carneiro, doutorado em honoris causa
pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e atual professor
na mesma instituição.
Inclusive, quando entrevistado em reportagem de 2019, o ex-Primeiro-Ministro
Cavaco Silva defendeu que o diploma foi aprovado sem qualquer peso ético em conselho de
ministros para manter o regime do Estado Novo, de modo a privilegiar uma ligação histórica
entre a Igreja e o Estado português.
Não é coerente que este mesmo governo tenha sido responsável pelo primeiro
aumento das propinas do ensino universitário em anos, logo em 1991: certamente que os
impostos não tributados da UCP poderiam servir para favorecer o ensino público, caso as
escolhas executivas tivessem estado menos comprometidas com interesses particulares.
Este diploma inconstitucional permanece no nosso ordenamento jurídico: não só viola a
Constituição da República Portuguesa ao violar o consagrado princípio da igualdade2, como a
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Ao abrigo do artigo 9.º do decreto-Lei n.º 128/90, de 17 de abril não são cobrados impostos,
contribuições, taxas camarárias, IRC , imposto de 2 3 selo e despesas de tribunal à UCP;
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Conforme artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa;
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isenção de impostos é reconhecida pela doutrina como uma matéria de reserva relativa da
Assembleia da República3, pelo que o governo não poderia legislar sobre esta matéria sem
autorização da Assembleia, órgão representativo da vontade dos Portugueses.
Três décadas depois, a UCP não paga impostos, mas a Universidade Lusíada, a
Universidade Lusófona, e tantas outras, pagam.
Três décadas depois, a UCP não paga impostos, mas o Colégio Maristas, o Colégio
Moderno, e tantos outros, pagam.
Três décadas depois, as Universidades Públicas não têm o investimento necessário
para serem as mais avançadas a nível tecnológico, e a UCP não paga impostos.
Neste momento, decorre um processo em tribunal intentado pela Autoridade
Tributária contra a UCP, processo iniciado em 2015 após a tentativa de cobrança de IRC ter
sido contestada pela Instituição . Essa nota de liquidação foi validada por dois ministros de dois
governos socialistas, Paulo Núncio e Fernando Rocha Andrade. Não obstante, o processo será
sempre declinado perante a existência de um decreto-Lei que dê razão à UCP.
À política cabe a tomada de decisões, decisões estas que deverão pautar pela justiça.
Não é justo que um país tenha sofrido políticas de austeridade tão severas, e que estas tenham
passado por cortes no ensino, quando persistia tremenda injustiça.
Como tal, apresenta-se a vontade da Juventude Socialista de que seja discutido o
problema na Assembleia da República, de forma a se verificar finalmente a revogação do
decreto-Lei n.º 128/90 e consequente seguimento do processo que decorre.
São subscritores desta moção, nos termos do art. 8.º do Regulamento do XXII
Congresso Nacional da Juventude Socialista, os militantes:

Conforme artigo 165.º n.º 1 alínea i), seria necessária uma lei de autorização legislativa por parte da
Assembleia para que o Governo pudesse legislar sobre o sistema fiscal.
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