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Relatório da Audiência n.º 150-COFAP-XII 

 

 

Dia: 3 de dezembro de 2014                                                                       

 

ENTIDADE: Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente  

 

ASSUNTO: Proposta de Lei n.º 257/XII (Procede à alteração das normas fiscais 

ambientais nos sectores da energia e emissões, transportes, água, 

resíduos, ordenamento do território, florestas e biodiversidade, 

introduzindo ainda um regime de tributação dos sacos de plástico e um 

regime de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, no quadro de 

uma reforma da fiscalidade ambiental)   

      

 

Recebido pelos Senhores Deputados: 

 Eduardo Cabrita (PS), Presidente da Comissão; 

 Cristóvão Crespo (PSD); 

 Pedro Pimpão (PSD); 

 Pedro Farmhouse (PS); 

 João Paulo Viegas (CDS-PP); 

 Vera Rodrigues (CDS-PP); 

 Bruno Dias (PCP). 

 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

O Presidente da Comissão, Senhor Deputado Eduardo Cabrita (PS), deu as boas 

vindas aos representantes do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e 

Ambiente (GEOTA), dando nota do modo de condução dos trabalhos e do 
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conhecimento que, posteriormente, seria dado a todos os membros da Comissão 

quanto ao teor da audiência.  

A delegação do GEOTA agradeceu o agendamento da audiência, efetuando um 

conjunto de considerações sobre a Proposta de Lei n.º 257/XII/4.ª (GOV). 

O GEOTA efetuou um resumo do documento remetido à COFAP, intitulado “Posição 

sobre o projeto de reforma da fiscalidade verde”. 

Em sede de debate, começou por usar da palavra o Senhor Deputado Bruno Dias 

(PCP), que agradeceu a intervenção do GEOTA e as questões suscitadas. Manifestou 

a sua preocupação relativamente à queda progressiva da utilização de transportes 

públicos, com o consequente aumento do transporte individual. Realçou que o preço 

dos transportes públicos é elevado. 

O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD), saudou o trabalho desenvolvido pelo 

GEOTA, realçando que esta reforma é uma base para que, de futuro, se incrementem 

novos comportamentos. Enfatizou o facto de esta reforma visar favorecer uma 

mudança de paradigma no país e a previsão de uma medida de incrementação da 

eficiência energética. 

Interveio, também, o Senhor Deputado Pedro Farmhouse (PS), que também 

agradeceu os contributos do GEOTA. Declarou que algumas das preocupações do 

GEOTAS são comuns ao PS. Destacou a necessidade de incentivo aos transportes 

públicos e terminou referindo que pretendia um debate mais aprofundado. 

A Senhora Deputada Vera Rodrigues (CDS-PP) também saudou o GEOTA, 

defendendo que este é um primeiro passo para padrões de consumo mais 

sustentáveis, para um país mais amigo do ambiente. Recordou um conjunto de 

limitações e constrangimentos de caráter financeiro. Salientou a proposta de alteração 

dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP que visa converter receitas em 

incentivos à eficiência energética. 

Na segunda ronda, o GEOTA efetuou diversas referências ao tratamento e gestão de 

resíduos.  
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Individualmente, o Senhor Engenheiro Eduardo Zúquete saudou os Senhores 

Deputados bruno Dias (PCP) e Pedro Pimpão (PSD) pela sua presença na Plataforma 

Oeste. 

Efetuou diversas considerações sobre a natureza do transporte como consumidor de 

energia e que, como tal, devera ser reduzido ao máximo, bem como sobre a taxa de 

motorização e os custos que essa motorização acarreta, nomeadamente nas zonas 

urbanas. 

Salientou a dificuldade de resolver o problema de Lisboa, mas realçou que é, também, 

um espaço físico com muito potencial em termos de redução de custos. 

Sugeriu o aumento das atribuições das CCDR’s relativamente aos transportes nas 

áreas metropolitanas. 

O Senhor Presidente da Comissão agradeceu as informações, esclarecimentos e 

propostas apresentados pelo GEOTA, dando nota que seria elaborado um relatório da 

audiência, a distribuir para conhecimento de todos os membros da Comissão 

(incluindo os que não tinham podido estar presentes, devido aos trabalhos 

parlamentares), a ser apreciado em reunião da mesma. 

Lembrou ainda que, independentemente de a audição estar relacionada com a 

Proposta de Lei n.º 257/XII, nada invalida que os contributos do GEOTA não sejam 

ponderados noutra sede. 

Diversa informação sobre a audiência, nomeadamente a gravação, pode ser 

consultada na página internet da Comissão. 

Palácio de São Bento, 3 de dezembro de 2014 

 

O Presidente da Comissão  

 

 
Eduardo Cabrita 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=98853

