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PROPOSTA DE ADITAMENTO

TÍTULO II

Disposições fiscais

CAPÍTULO I

Impostos diretos

SECÇÃO I

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

Artigo 220.º - B

Aditamento ao Código Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares

É aditado o artigo 85.º- A ao Código do IRS, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, com a seguinte redação:

Artigo 85.º- A

Deduções ambientais

1 - São dedutíveis à coleta, desde que não suscetíveis de serem 

considerados custos para efeitos da categoria B, 35 % das 

importâncias despendidas com a aquisição dos seguintes bens, 

desde que afetos a utilização pessoal, com o limite de (euro) 1 500:
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a) Equipamentos e obras de melhoria das condições de 

comportamento térmico de edifícios, dos quais resulte diretamente 

o seu maior isolamento;

b) Equipamentos de captação e aproveitamento de energia solar 

térmica para aquecimento de água;

c) Equipamentos de captação e aproveitamento de energia solar para 

produção de eletricidade para autoconsumo.

2 - As deduções referidas, em cada uma das alíneas do número 

anterior, apenas podem ser utilizadas uma vez em cada período de 

dois anos.

Nota justificativa: 

As despesas com as ações e obras para a requalificação e melhoria do 

comportamento energético dos edifícios, levadas a cabo pelas famílias nas 

suas habitações, nomeadamente a substituição de janelas e portas pouco 

eficientes por equipamentos mais eficientes, a instalação de materiais para 

aumentar o isolamento térmico das estruturas de edifícios, a instalação de 

equipamentos para aquecimento solar para águas sanitárias) ou equipamentos 

para geração descentralizada de energia, com destaque para o fotovoltaico são 

ações determinantes para a melhoria da eficiência energética do parque 

habitacional e redução da fatura da eletricidade assim como da emissão de 

Gases com Efeito de Estufa (GEE).

O consumo de energia nos edifícios em Portugal continua a ser um importante 

fator responsável pela emissão de GEE e está longe de otimizado. Portugal 

continua a ter uma elevada taxa de pobreza energética muito devido ao fraco 

desempenho energético do parque habitacional e o consumo energético é 

muito elevado para o potencial existente.

Para atingir os objetivos de neutralidade carbónica a que o Governo de 

Portugal se comprometeu, assim como cumprir com os objetivos do Acordo de 

Paris e reduzir substancialmente a emissão de GEE contribuindo assim para a 

redução dos fatores que promovem as Alterações Climáticas, é fundamental 

melhorar a eficiência energética dos edifícios do nosso parque habitacional.

Essa eficiência energética passa inevitavelmente pela melhoria do isolamento 

térmico, por um lado, implicando muitas vezes portas e janelas pouco 
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isoladoras ou demasiado obsoletas, e por instalação de materiais isolantes, 

seja nas paredes, tetos ou pavimento.

Por outro lado, é importante que o acesso aos benefícios fiscais possa ser 

possível de forma faseada uma vez que muitas famílias nem sempre

conseguem proceder à remodelação de todo o edifício/habitação de uma só 

vez, o que muitas vezes só se torna possível com processos faseados, tendo em 

conta os baixos rendimentos da generalidade da população.

Assim o acesso aos benefícios fiscais deve ser concedidos na aquisição dos 

equipamentos e materiais, independentemente de perfazerem a totalidade do 

edifício ou parcialmente.

Por outro lato a descentralização da produção elétrica nomeadamente com a 

instalação de painéis fotovoltaicos para autoconsumo, assim como os 

equipamentos energéticos de solar térmico permitem uma redução da 

utilização de energia nomeadamente de origem fóssil.

Estas três opções permitem reduzir o consumo de combustíveis fósseis e as 

emissões de GEE subsequentes. Além disso, permitem ainda reduzir o saldo 

importador de petróleo, a dependência energética externa nacional e melhorar 

a qualidade de vida dos Portugueses.

Por fim, as deduções ambientais (Artigo 85.º-A) já fizeram parte do Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares na sequência do 

Orçamento de Estado de 2010, importando agora a sua reposição (com 

algumas alterações) dada a cada vez maior premência e urgência do combate

às alterações climáticas.

Palácio de S. Bento, 12 de novembro de 2020.

Os Deputados,

José Luís Ferreira Mariana Silva
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