
 
 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO 

 

Artigo 2.º 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

Os artigos 2.º, 73.º e 126.º do Código do IRS, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 

de novembro, passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 2.º 

[…] 

 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]:  

a) […] 

b) As remunerações acessórias, nelas se compreendendo todos os direitos, benefícios 

ou regalias não incluídos na remuneração principal que sejam auferidos devido à 

prestação de trabalho ou em conexão com esta e constituam para o respetivo 

beneficiário uma vantagem económica, designadamente:  

1. […];  

2. […];  

3. […];  

4. […];  

5. […];  



 
 

 

 

6. […]; 

7. […]; 

8. […]; 

9. […]; 

10. […]; 

11. O valor atribuído pela entidade patronal ao trabalhador em vales de 

transporte público coletivo, na parte que exceda o valor equivalente ao 

limite definido para efeitos dos vales de refeição, nos termos do número 2 

da presente alínea; 

c) […];  

d) […];  

e) […];  

f) […];  

g) […];  

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – […]. 

7 – […]. 

8 – Não constituem rendimento tributável: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) As importâncias suportadas pelas entidades patronais com a aquisição de passes 

sociais a favor dos seus trabalhadores ou de vales de transportes públicos coletivos 

com vista à sua distribuição pelos mesmos; 

e) […]. 

9 – […]. 

10 – […]. 

11 – […]. 

12 – […]. 



 
 

 

 

13 – […]. 

14 – […]. 

15 – […]. 

 

Artigo 73.º 

[…]  

 

Artigo 126.º 

Entidades emitentes e utilizadoras dos vales de refeição e dos vales de transportes públicos 

coletivos 

1 - As entidades emitentes de vales de refeição e as entidades emitentes de vales de 

transportes públicos coletivos devem possuir registo atualizado do qual conste a 

identificação das entidades adquirentes bem como dos respetivos documentos de alienação 

e do correspondente valor facial. 

2 - As entidades emitentes de vales de refeição e as entidades emitentes de vales de 

transportes públicos são obrigadas a enviar à Direcção-Geral dos Impostos, até ao final do 

mês de maio de cada ano, a identificação fiscal das entidades adquirentes de vales de 

refeição e de vales de transportes públicos coletivos, bem como o respetivo montante, em 

declaração de modelo oficial.  

3 - O disposto no número anterior não dispensa as entidades utilizadoras dos vales de 

refeição e as entidades utilizadoras de vales de transportes públicos coletivos de cumprir o 

disposto no artigo 119.º, relativamente às importâncias que excedam o valor excluído da 

tributação nos termos do n.º 2 da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º. 

4 - As entidades utilizadoras de vales de refeição e as entidades utilizadoras de vales de 

transportes públicos coletivos devem possuir registo atualizado, do qual conste a 

identificação das entidades emitentes, bem como dos respetivos documentos de aquisição, e 

ainda registo individualizado dos beneficiários e dos respetivos montantes atribuídos. 

5 - A diferença entre os montantes dos vales de refeição adquiridos e dos atribuídos, bem 

como a diferença entre os montantes dos vales de transportes públicos coletivos adquiridos 



 
 

 

 

e dos atribuídos, registados nos termos dos números anteriores, deduzida do valor 

correspondente aos vales que se mantenham na posse da entidade adquirente, fica sujeita 

ao regime das despesas confidenciais ou não documentadas.» 

 

 

Palácio de São Bento, 2 de dezembro de 2014 

 

Os Deputados, 

Mota Andrade 

Pedro Farmhouse 

Ramos Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  

 

Artigo 3.º 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

Os artigos 39.º, 43.º e 88.º do Código do IRC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de 

novembro, passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 39.º 

[…] 

 

Artigo 43.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – […]. 

7 – […]. 



 
 

 

 

8 – […]. 

9 – […]. 

10 – […]. 

11 – […]. 

12 – […]. 

13 – […]. 

14 – […]. 

15 – Consideram-se incluídos no n.º 1 os gastos suportados com a aquisição de passes de 

transportes públicos ou vales de transportes públicos coletivos em benefício do pessoal do 

sujeito passivo e respetivo agregado familiar para efeitos de IRS, ainda que revista natureza 

de rendimento do trabalho e desde que tais gastos se encontrem titulados em fatura emitida 

em nome do sujeito passivo, verificados que estejam os demais requisitos aí exigidos. 

16 – Consideram-se ainda incluídos no n.º 1 os custos suportados com a aquisição de frotas 

de velocípedes em benefício do pessoal do sujeito passivo, verificados os requisitos aí 

exigidos e que se mantenham no património do sujeito passivo durante pelo menos 18 

meses, bem como os custos suportados com a reparação e manutenção dos velocípedes 

pertencentes a essas frotas. 

 

Artigo 88. º 

[…].» 

 

 

Palácio de São Bento, 2 de dezembro de 2014 

Os Deputados, 

Mota Andrade 

Pedro Farmhouse 

Ramos Preto 



 
 

 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  

 

Artigo 5.º 

Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA 

É aditada a verba 2.31 à lista I anexa ao Código do IVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-

B/84, de 26 de dezembro, com a seguinte redação: 

«2.31 – Serviços de manutenção e reparação de velocípedes.» 

 

 

Palácio de São Bento, 2 de dezembro de 2014 

 

Os Deputados, 

Mota Andrade 

Pedro Farmhouse 

Ramos Preto 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  

 

Artigo 6.º 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

O artigo 3.º do Código do IMI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 3.º 

[…] 

1 - […]:  

a) Estejam afetos, ou, na falta de concreta afetação, tenham como destino normal uma 

utilização geradora de rendimentos agrícolas e aquícolas, tais como são considerados 

para efeitos do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS);  

b) […].  

2 - São também prédios rústicos os terrenos situados dentro de um aglomerado urbano, 

desde que, por força de disposição legalmente aprovada, não possam ter utilização geradora 

de quaisquer rendimentos ou só possam ter utilização geradora de rendimentos agrícolas e 

aquícolas e estejam a ter, de facto, esta afetação.  

3 - […]:  



 
 

 

 

a) Os edifícios e construções diretamente afetos à produção de rendimentos 

agropecuários e aquícolas, quando situados nos terrenos referidos nos números 

anteriores.  

b) […].  

4 - […].»  

 

 

Palácio de São Bento, 2 de dezembro de 2014 

 

Os Deputados, 

Mota Andrade 

Pedro Farmhouse 

Ramos Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO 

 

 

Artigo 10.º 

Aditamento ao Estatuto dos Benefícios Fiscais 

[…]: 

«Artigo 44.º-A 

[…] 

 

Artigo 44.º-B 

[…] 

1 - Eliminado. 

2 - Eliminado.  

3 - […]. 

4 - Os benefícios previstos no número anterior iniciam-se no ano, inclusive, ao da 

verificação do facto determinante da redução da taxa. 

5 - Os benefícios previstos no número anterior dependem de reconhecimento do 

chefe do serviço de finanças da área da situação do prédio, em requerimento 

devidamente documentado, que deve ser apresentado pelos sujeitos passivos 

no prazo de 60 dias contados da verificação do facto determinante do referido 



 
 

 

 

benefício. 

6 - […].  

7 - […].  

Artigo 59.º-A 

[…] 

 

Artigo 59.º-B 

 […] 

 

Artigo 59.º-C 

Despesas com velocípedes e frotas de velocípedes 

1 – […]. 

2 - São dedutíveis à coleta do IRS, desde que não suscetíveis de serem 

considerados custos para efeitos da categoria B, 50% das importâncias 

despendidas com a aquisição de velocípedes, desde que afetos a utilização 

pessoal, com o limite de € 250. 

 

Artigo 59.º-D 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]. 

2 - […]. 

3 - Ficam isentas de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 

e de imposto do selo, no que se refere à verba 1.1 da tabela geral do imposto 

do selo, as aquisições onerosas de prédios ou parte de prédios rústicos 

destinados à exploração florestal que sejam confinantes com prédios rústicos 



 
 

 

 

submetidos a plano de gestão florestal elaborado, aprovado e executado nos 

termos do Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, alterado pelos Decretos-

Leis n.ºs 114/2010, de 22 de outubro, e 27/2014, de 18 de fevereiro, ou 

integrados em áreas sob gestão agrupada ou sejam objeto de certificação da 

gestão florestal, desde que o adquirente seja proprietário do prédio rústico 

confinante.  

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […].  

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]:  

a) […];  

b) […]. 

15- O disposto nos números anteriores aplica-se igualmente aos prédios 

rústicos ou parte de prédios rústicos que estejam integrados em áreas sob 

gestão agrupada ou sejam objeto de certificação da gestão florestal, 

devidamente comprovado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, I.P.. 

 

Artigo 74.º A 

Investimentos na habitação 

1 – São dedutíveis à coleta do IRS, desde que não suscetíveis de serem 



 
 

 

 

considerados custos para efeitos da categoria B, 25% das importâncias 

despendidas com os seguintes investimentos, desde que comprovadamente 

realizados no domicílio fiscal do sujeito passivo: 

a) Aquisição de equipamentos novos para utilização de energias 

renováveis e de equipamentos para a produção de energia elétrica ou 

térmica (cogeração) por microturbinas, com potência até 100 kW, que 

consumam gás natural, incluindo equipamentos complementares 

indispensáveis ao seu funcionamento, com o limite de € 2.500; 

b) Equipamentos e obras de melhoria das condições de comportamento 

térmico de edifícios, dos quais resulte diretamente o seu maior 

isolamento com o limite de € 2.500; 

c) Obras de melhoria do desempenho energético dos edifícios, com o 

limite de € 2.500, que permitam: 

i. Que ao prédio seja atribuída uma classe energética igual ou 

superior a A, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 

118/2013, de 20 de agosto; 

ii. Que, em resultado da execução de obras de construção, 

reconstrução, alteração, ampliação e conservação de edifícios, 

a classe energética atribuída ao prédio seja superior, em pelo 

menos duas classes, face à classe energética anteriormente 

certificada;  

d) Obras que permitam o aproveitamento de águas residuais tratadas ou 

águas pluviais, nos termos a definir por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do ambiente. 

2 – Os benefícios referidos em cada uma das alíneas do número anterior apenas 

podem ser utilizados uma vez em cada período de cinco anos.» 

 

Palácio de São Bento, 2 de dezembro de 2014 

 



 
 

 

 

Os Deputados, 

Mota Andrade 

Pedro Farmhouse 

Ramos Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ADITAMENTO 

 

Artigo 10.º A 

Incentivos ao desempenho energético 

1 - Os sujeitos passivos de IRC que se enquadrem na categoria das micro e pequenas 

empresas residentes em território português ou que aí possuam estabelecimento estável, 

que exerçam a título principal uma atividade de natureza agrícola, industrial, comercial e de 

serviços podem deduzir ao montante apurado nos termos do artigo 90.º do Código do IRC, e 

até à sua concorrência, 7,5 % do valor correspondente às despesas conducentes à promoção 

da eficiência energética das suas operações, realizadas nos períodos de tributação com início 

entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2020.  

2 - A dedução a que se refere o número anterior é efetuada na liquidação respeitante ao 

período de tributação em que se efetuarem as despesas, desde que sejam efetuadas nos 

períodos de tributação de 2015 a 2020.  

3 - Quando a dedução referida no n.º 1 não possa ser efetuada integralmente por 

insuficiência de coleta, a importância ainda não deduzida pode sê-lo, nas mesmas condições, 

nas liquidações dos cinco exercícios seguintes.  

4 - A dedução prevista no n.º 1 é justificada por documento a integrar o processo de 

documentação fiscal a que se refere o artigo 130.º do Código do IRC, que identifique 

discriminadamente as despesas relevantes, o respetivo montante e outros elementos 

considerados relevantes.  

5 – A dedução prevista no presente artgo aplica-se, igualmente e com os mesmos limites, aos 

investimentos feitos na melhoria da classificação energética das suas instalações e na 



 
 

 

 

conversão de frotas para viaturas elétricas, híbridos Plug-in, GPL e GNV. 

 

 

Palácio de São Bento, 2 de dezembro de 2014 

 

Os Deputados, 

Mota Andrade 

Pedro Farmhouse 

Ramos Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  

 

Artigo 12.º 

Alteração à Lei n.º 63/2012, de 10 de dezembro 

Os artigos 2.º, 5.º e 28.º da Lei n.º 63/2012, de 10 de dezembro, que aprova benefícios fiscais 

à utilização das terras agrícolas, florestais e silvopastoris e à dinamização da «Bolsa de terras», 

passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 2.º 

[…] 

 

Artigo 5.º 

[…] 

 

«Artigo 28.º 

[...] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 



 
 

 

 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

15 - […]. 

16 - […]. 

17 - […]. 

18 - […]. 

19 - […]. 

20 - […]. 

21 - […]. 

22 - […]. 

23 - […]. 

24 - […]. 

25 - […]. 

26 - […]. 

27 - […]. 

28 - […]. 

29 - […]. 



 
 

 

 

30 - […]. 

31 - […]. 

32 - […]. 

33 - […]. 

34 - São isentos os emolumentos devidos pela realização de atos de registo 

de factos relativos a prédio rústico ou parte de prédio rústico, ou prédio misto 

a disponibilizar, ou disponibilizado, na bolsa de terras a que se refere a lei que 

cria a bolsa nacional de terras para utilização agrícola, florestal ou silvopastoril, 

designada por ‘Bolsa de terras’ e relacionados com a finalidade dessa 

disponibilização. 

35 - Estão igualmente isentos de emolumentos todos os atos e contratos 

necessários à realização de operações de emparcelamento rural, de 

valorização fundiária ou praticados no âmbito da gestão do banco de terras, 

bem como o registo de todos os direitos e ónus sobre os novos prédios 

rústicos daí resultantes.» 

 

 

 

Palácio de São Bento, 2 de dezembro de 2014 

 

Os Deputados, 

Mota Andrade 

Pedro Farmhouse 

Ramos Preto 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ADITAMENTO  

 

Artigo 12.º A 

Alteração à Lei n.º 63/2012, de 10 de dezembro 

É aditado à Lei n.º 63/2012, de 10 de dezembro, que aprova benefícios fiscais à utilização das 

terras agrícolas, florestais e silvopastoris e à dinamização da «Bolsa de terras», o artigo 5.º 

A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 5.º A 

Isenções e incentivos 

1 - São providos sem custos pelo organismo da administração pública 

responsável pela execução da política de informação geográfica: 

a) O fornecimento de elementos cartográficos compatíveis com a 

elaboração dos projetos de emparcelamento integral ou de valorização 

fundiária;  

b) A operação de renovação cadastral resultante da remodelação predial 

objeto dos projetos de emparcelamento integral ou de valorização 

fundiária; 

c) O fornecimento dos elementos cartográficos necessários à emissão das 

cadernetas prediais rústicas, a pedido da repartição de finanças ou a 

requerimento do respetivo proprietário; 

d) A emissão das cadernetas prediais emitidas referidas na alínea 



 
 

 

 

anterior. 

2 – São ainda isentas do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis e de Imposto do Selo: 

a) As transmissões de prédios rústicos ou partes de prédios rústicos 

ocorridas em resultado de operações de emparcelamento rural; 

b) A compra ou permuta de prédios rústicos ou partes de prédios 

rústicos, pelo banco de terras.» 

 

 

Palácio de São Bento, 2 de dezembro de 2014 

 

Os Deputados, 

Mota Andrade 

Pedro Farmhouse 

Ramos Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  

 

Artigo 16.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 

[…]: 

«Artigo 58.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A taxa de gestão de resíduos deve ser objeto de aumento gradual de acordo com os 

princípios gerais previstos no presente decreto-lei e nos instrumentos de 

planeamento em vigor, devendo assumir, no ano de 2020, os seguintes valores: 

a. €20 por tonelada de resíduos não previstos nas alíneas posteriores 

depositados diretamente em aterro;  

b. 5% do valor referido na alínea anterior por tonelada de resíduos, incluindo 

de CDR, que sejam objeto de coprocessamento, entendido como a queima 

de resíduos em instalações industriais, permitindo a valorização energética e 

a valorização material;  

c. 5% do valor referido na alínea a) por tonelada de resíduos com origem na 

recolha indiferenciada que sejam objeto de valorização em unidades de 

tratamento mecânico, biológico ou mecânico e biológico;  

d. 7,5% do valor referido na alínea a) por tonelada de resíduos que sejam 



 
 

 

 

objeto de co-incineração, operação que corresponde à queima de resíduos 

em instalações industriais com aproveitamento energético mas não 

permitindo a valorização material;  

e. 7,5% do valor referido na alínea a) por tonelada de CDR que sejam objecto 

de operações de incineração dedicada em instalações de gestão de resíduos 

com aproveitamento energético; 

f. 30% do valor referido na alínea a) por tonelada de resíduos que sejam objeto 

de incineração, que corresponde à queima de resíduos em instalações de 

gestão de resíduos dedicadas para o aproveitamento energético;  

g. 20% do valor referido na alínea a) por tonelada de resíduos depositados em 

aterro que correspondam a rejeitados, inqueimados, cinzas volantes e 

escórias resultantes de resíduos objeto de incineração;  

h. 20% do valor referido na alínea a) por tonelada de resíduos admissíveis em 

aterros de resíduos inertes que hajam sido depositados diretamente em 

aterro;  

i. 30% do valor referido na alínea a) por tonelada de resíduos indexados à taxa 

de recolha fixada na licença das entidades gestoras de sistemas de fluxos 

específicos de resíduos, individuais ou coletivos, e que através desses 

sistemas não sejam encaminhados para reutilização, reciclagem ou 

valorização, nos termos das condições fixadas nas respetivas licenças;  

j. 30% do valor da taxa aplicada às respetivas operações de gestão de resíduos 

por tonelada de resíduos provenientes de unidades de tratamento mecânico, 

biológico ou mecânico e biológico (fração resto), e refugos de triagem de 

resíduos recolhidos seletivamente, geridos em instalações de incineração ou 

depositados em aterro;  

k. 70% do valor referido na alínea a) por tonelada de resíduos objeto de 

operações de incineração em que não seja atingido um nível mínimo de 

eficiência energética, segundo os critérios definidos pelo legislador nacional 

ou europeu.  

3 - […]: 



 
 

 

 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

4 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […];  

d) […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […].  

9 - […]: 

a) […]; 

b) […]. 

10 - […]: 

i)  […]; 

ii) […]; 

iii) […]. 

11 -  […]: 

a) […]: 

i)  […]; 

ii) […]; 

iii) […]. 

b) […]: 



 
 

 

 

i) […] 

ii) […]. 

iii) […]. 

12 - […]: 

a) […]; 

b) […];  

c) […]; 

d) […]. 

13 - […]: 

a) […]; 

b) […]. 

14 - […]: 

a) […]; 

b) […]. 

15 - […]. 

16 - […]. 

17 - […]. 

18 - […]. 

19 - […]. 

20 - […].» 
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PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  

 

Artigo 17.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho 

[…]: 

«Artigo 7.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

4 - […]. 

5 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 



 
 

 

 

e) […]. 

6 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) As atividades de piscicultura, aquacultura, marinhas e culturas biogenéticas. 

d)  

Artigo 8.º 

[…] 

 

Artigo 10.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) € 0,002 para a produção de energia elétrica e piscicultura com 

equipamentos localizados no mar e criação de planos de água, aquacultura, 

marinhas, culturas biogenéticas, infraestruturas e equipamentos de apoio à 

pesca tradicional, sem prejuízo do disposto na alínea f) do n.º 6; 

b) € 0,05 para a agricultura, saneamento, abastecimento público de água e 

produção de energia elétrica; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]. 

3 - O valor de base previsto na alínea b) do n.º 2 é reduzido para metade quando 

aplicável a explorações agrícolas que ocupem área superior a um hectare e 

na parcela correspondente ao excesso. 

4 - […]. 



 
 

 

 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

Artigo 11.º 

[…] 

 

Artigo 15.º 

[…] 

 

Artigo 16.º 

[…] 

 

Artigo 17.º 

[…] 

 

Artigo 18.º 

[…] 

 

Artigo 19.º 

[…] 

 

Artigo 32.º 

[…] 



 
 

 

 

 

Artigo 36.º 

[…].» 
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PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  

 

Artigo 25.º 

Incentivo fiscal ao abate de veículos em fim de vida 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

2 - […]. 

3 - […]:  

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - O incentivo previsto no presente aplica-se ao abate de tratores, máquinas agrícolas ou 

florestais e motocultivadores, nos termos a definir por portaria dos membros do Governo 



 
 

 

 

responsáveis pelas áreas das finanças e agricultura, com os seguintes limites: 

a) € 4.500, devido pela introdução no consumo de um trator novo sem matrícula; 

b) € 1.250, devido pela introdução no consumo de uma máquina agrícola ou florestal 

nova sem matrícula; 

c) € 150, devido pela introdução no consumo de um motocultivador novo sem 

matrícula. 

8 - É criado um regime de incentivo à destruição de automóveis ligeiros em fim de vida, 

traduzido na atribuição de vales de transportes públicos coletivos, no montante de € 

2.000, sempre que o proprietário optar pela não introdução no consumo de um veículo 

novo sem matrícula, nos termos do disposto no número 1.  
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PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  

 

Artigo 34.º 

Valor da contribuição 

A contribuição é de € 0,02 por cada saco de plástico, com IVA incluído. 
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PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ADITAMENT 

 

Artigo 41.º A 

Medidas complementares 

1 – Os operadores económicos devem igualmente promover medidas complementares no 

domínio do consumo sustentável de sacos de plástico, designadamente: 

a) Sensibilização e incentivo aos consumidores finais para a utilização de meios 

alternativos aos sacos de plástico, bem como a sua reutilização; 

b) Promoção, junto dos consumidores finais, de práticas de deposição seletiva dos 

sacos de plástico não passíveis de reutilização, tendo em vista a sua reciclagem; 

c) Disponibilização, aos consumidores finais, de meios de carregamento e transporte 

reutilizáveis, a preços acessíveis. 

2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, os operadores económicos devem 

assegurar a existência de pontos de deposição de sacos de plástico usados que se destinem à 

reciclagem.  
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PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  

 

Artigo 42.º 

Evolução da reforma da fiscalidade verde 

1 - Tendo em conta a evolução da receita alcançada pela aplicação da presente lei, a sua 

afetação deve permitir reduzir os danos ambientais e, simultaneamente, melhorar o 

funcionamento do mercado, beneficiando globalmente a eficiência económica e 

reduzindo os efeitos nefastos da poluição e do uso excessivo de recursos, de acordo com 

o princípio da neutralidade fiscal.  

2 - O Governo assegura que a tributação ambiental e energética e a tributação do património 

exprimem preocupações de desenvolvimento económico sustentável, de conservação e 

de requalificação do parque habitacional, de ordenamento do território, da salvaguarda 

do património paisagístico e arquitetónico, e adota mecanismos que permitam 

acompanhar o impacto económico e ambiental das medidas implementadas através da 

presente lei. 
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PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ADITAMENTO 

 

Artigo 43.º A 

Incentivos à modernização da frota dos transportes públicos coletivos 

1 – As empresas de transportes públicos coletivos regulares de passageiros beneficiam de 

um financiamento não reembolsável, até ao montante de € 50.000, como incentivo ao 

investimento para a renovação e modernização de frotas de veículos automóveis pesados de 

passageiros, desde que efetuem investimentos em novas viaturas de transporte coletivo que 

não sejam movidas a gasóleo ou gasolina, nos termos a regulamentar por portaria dos 

responsáveis das áreas das finanças e dos transportes públicos. 

2 – No caso de conversão de viaturas que efetuem de transportes públicos coletivos 

regulares de passageiros, o montante referido no n.º 1 passa a ser de € 25.000, nos termos a 

regulamentar pela mesma portaria. 
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PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ADITAMENTO 

 

Artigo 43.º B 

Fundo para a Fiscalidade Ambiental 

1 – É criado, pela presente lei, o Fundo para a Fiscalidade Ambiental, sob tutela conjunta dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do ambiente. 

2 – O Fundo para a Fiscalidade Ambiental é financiado pelos montantes que resultam da taxa 

de carbono sobre os setores não incluídos no sistema europeu de comércio de emissões e do 

agravamento das taxas de ISV em função das emissões de CO2. 

3 – O Fundo para a Fiscalidade Ambiental suportará os investimentos, apoios e incentivos 

que decorrem da presente lei, até ao limite máximo de € 120.000.000, repartidos nas 

seguintes áreas de intervenção: 

a) Pessoas singulares e agregados familiares: € 20.000.000; 

b) Micro, pequenas e médias empresas: € 50.000.000; 

c) Empresas de transportes públicos coletivos regulares de passageiros: € 50.000.000. 

4 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Governo pode promover a atualização 

dos limites de apoio considerados, tendo em conta a evolução da receita alcançada pela 

aplicação da presente lei. 



 
 

 

 

5 – O Governo aprova, no prazo de 60 dias a contar da data de entrada em vigor da presente 

lei, a regulamentação do Fundo para a Fiscalidade Ambiental. 
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PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

 

Artigo 44.º 

Norma transitória 

1 – [Corpo do artigo]. 

2 – Até 2020, as empresas de transportes públicos coletivos regulares de passageiros 

beneficiam da isenção da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2 prevista no artigo 

8.º da presente lei. 

3 – A isenção concedida nos termos do número anterior é concretizada através de portaria 

da responsabilidade dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e dos 

transportes públicos. 

4 – No ano fiscal de 2015, os emolumentos devidos pela atualização de factos relativos à 

titularidade de prédio rústico ou parte de prédio rústico, ou de prédio misto são reduzidos 

em 75%. 
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PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  

 

Artigo 45.º 

Norma revogatória 

São revogados: 

a) Eliminado; 

b) Eliminado; 

c) A alínea a) do n.º 5 do artigo 8.º e a alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 97/2008, de 11 de junho; 

d) […]. 
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PROPOSTA DE LEI N.º 257/XII/4.ª 

Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores 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 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO 

 

Artigo 46.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - Eliminado. 

5 - […]. 
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