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Relatório da Audiência n.º 142-COFAP-XII 

 

 

Dia: 29 de outubro de 2014                                                                       

 

ENTIDADES: ESTA - European Smoking Tobacco Association  

 

ASSUNTO: Proposta de Lei n.º 254/XII (aumento do imposto do tabaco de corte fino 

destinado a cigarros de enrolar)   

      

 

Recebido pelos Senhores Deputados: 

 Fernando Virgílio Macedo (PSD), Vice-Presidente da Comissão; 

 Cristóvão Crespo (PSD); 

 Elsa Cordeiro (PSD); 

 João Galamba (PS); 

 Vera Rodrigues (CDS-PP). 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

O Vice-Presidente da Comissão, Senhor Deputado Fernando Virgílio Macedo (PSD), 

deu as boas vindas aos representantes da European Smoking Tobacco Association 

(ESTA), dando conta do modo de condução dos trabalhos e do conhecimento que, 

posteriormente, seria dado a todos os membros da Comissão quanto ao teor da 

audiência. 

A delegação da ESTA apresentou a Associação e os interesses que representa, 

dando nota da sua posição quanto ao impacto das medidas propostas pelo Governo 

em sede de Proposta de Lei n.º 254/XII/4.ª (GOV), quanto ao imposto do tabaco de 

corte fino destinado a cigarros de enrolar, defendendo que o tabaco de corte fino deve 

ser menos tributado que os cigarros. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=98691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38742
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Em sede de debate, usaram da palavra os Senhores Deputados Vera Rodrigues 

(CDS-PP), João Galamba (PS) e Cristóvão Crespo (PSD), que tomaram boa nota da 

intervenção da ESTA e deram conta da análise que fariam da proposta apresentada. 

A ESTA efetuou uma intervenção adicional, sublinhando o perigo de aumento da fuga 

fiscal no setor, atenta a elevada fiscalidade a ele associada. 

O Senhor Vice-Presidente da Comissão agradeceu os esclarecimentos adicionais 

prestados pela ESTA, informando 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. 

 

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

consultada na página internet da Comissão. 

 

Palácio de São Bento, 29 de outubro de 2014 

O Vice-Presidente da Comissão  

Fernando Virgílio Macedo 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=98691

