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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

A proposta de lei (PPL) apresentada tem por objetivo facultar ao Governo a possibilidade de legislar 

em matéria fiscal, que integra a reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República.  

Concretamente, a proposta de lei de autorização legislativa, em sendo aprovada, habilita o Governo a criar 

um regime de incentivos aos navios de marinha mercante registados no registo convencional português. 

Pretende o Governo aprovar um regime fiscal para as empresas de transporte marítimo (Regime Especial 

de Determinação da Matéria Coletável) bem como um regime contributivo específico aplicável aos 

tripulantes. Entre os objetivos apresentados na exposição de motivos destacamos: a) promoção da marinha 

mercante visando o desenvolvimento dos portos portugueses e da indústria naval, incluindo a frota de 

navios que arvoram a bandeira nacional; b) crescimento económico e promoção do emprego marítimo 

qualificado; c) aumento da receita fiscal. 

Esta iniciativa contempla a fixação de uma taxa contributiva global reduzida - “tonnage tax”1 - com o objetivo 

promover a indústria da marinha mercante no país tornando o registo convencional de navios mais 

competitivo. Pressupõe-se que esta medida de regulação económica permitirá aumentar a competitividade 

do setor, atraindo para Portugal armadores, navios e embarcações. Este sistema fiscal especial já vigora 

em vários países da União Europeia – Países Baixos, Bélgica, Alemanha, França, Grécia, Malta, Chipre, 

entre outros - e será objeto de desenvolvimento mais adiante, no capítulo relativo enquadramento do tema 

no plano da UE. 

A PPL propõe também um regime fiscal especial para os tripulantes sustentando que “os estudos de 

benchmarking realizados sobre as situações existentes nos vários países da União Europeia revelaram 

como principais fatores críticos de sucesso o regime fiscal aplicável à atividade da marinha mercante e o 

regime de proteção social aplicável aos tripulantes (…)” 

De acordo com o Governo, esta iniciativa enquadra-se na aposta estratégica do mar2 como desígnio 

nacional, em consonância também com os objetivos da política europeia que destacou como uma das 

prioridades da política de transporte marítimo até 2020 o estabelecimento de regimes fiscais nacionais 

mais favoráveis, com o propósito de manter a competitividade do shipping europeu3. 

                                                           
1 O imposto é calculado, não com base nos lucros do armador, mas de acordo com a tonelagem dos navios. 
2 Ver Estratégia Nacional  para o Mar 2013-20 
3 Cerca de 90% de todo o comércio entre a UE e o resto do mundo é transportado por via marítima. 

Atualmente, 70% da frota mundial está registada sob um pavilhão estrangeiro, ou seja, os navios encontram-
se, em geral, registados numa bandeira que não a do estado de domicílio ou da sede dos seus proprietários. 
Tem-se assistido a uma deserção dos armadores dos pavilhões naturais para se registarem nos chamados 

https://www.dgpm.mm.gov.pt/enm
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Importa referir que, atualmente, no registo convencional português é aplicável  o regime geral de tributação 

em IRC e IRC e IVA, com pequenas particularidades comuns ao  Registo Internacional de Navios da 

Madeira (MAR). As especificidades aplicáveis a este setor, que configuram benefícios fiscais, estão 

contempladas no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), que no seu artigo 51.º define os benefícios fiscais 

sobre as empresas armadoras da marinha mercante nacional nomeadamente a redução da tributação dos 

lucros que resultem exclusivamente da atividade de transporte marítimo, em sede de IRC (artigo 31.º do 

CIRC) e em sede de IVA (nos artigos 13.º, 14.º e 15.º do CIVA), matéria que será aprofundada no capítulo 

sobre o enquadramento legal nacional. 

Merece ainda referencia o regime especial aplicável aos navios registados no Registo Internacional de 

Navios da Madeira - MAR, que beneficiam de um conjunto alargado de vantagens fiscais previstas, 

essencialmente, no âmbito do EBF, cujo enquadramento legal será também objeto de maior 

desenvolvimento mais adiante nesta NT. 

Este regime enquadra-se e é parte integrante do regime da Zona Franca da Madeira (ZFM) ou Centro 

Internacional de Negócios da Madeira (CINM), O regime do CINM ou Zona Franca da Madeira foi criado 

em 1980 para responder às especiais dificuldades económicas de uma região insular ultraperiférica, como 

um instrumento fundamental da política de desenvolvimento da RAM. O regime atualmente em vigor, em 

termos de licenciamento (Regime IV), consta do novo artigo 36.º-A aditado ao EBF e aplica-se às entidades 

licenciadas até 31 de dezembro de 2020. Note-se que a 31.12. 2016, encontravam-se licenciadas para 

operar no CINM, 1996 entidades: 47 na zona franca industrial,1458 nos serviços internacionais e 491 no 

registo internacional de navios. 

Os benefícios fiscais associados a este regime, e especificamente concebidos para esta região, incluem 

nomeadamente: a aplicação de taxa reduzida de IRC de 5%, isenção de retenção na fonte de dividendos 

distribuídos quer a residentes quer a não residentes, bem como de juros pagos a não residentes, isenção 

de IRS para tripulantes, de ISP sobre o combustível, de IVA se a atividade for comercial e exercida em alto 

mar (com direito a reembolso do IVA suportado), e de imposto do selo. 

Sublinha-se finalmente que o projeto de decreto-lei consubstancia um regime optativo, ou seja, aos sujeitos 

passivos que optarem por este regime não são aplicáveis outros benefícios ou incentivos de natureza fiscal 

previstos no âmbito do EBF. Também se prevê que a opção pelo Regime Especial de Determinação da 

Matéria Coletável determina a prevalência sobre as regras gerais previstas no Código do IRC. A PPL nada 

                                                           
pavilhões ou bandeiras de conveniência. Como os navios são considerados bens móveis para efeitos da 
aplicação da lei geral, podem escolher o local mais favorável para registam a sua atividade, sujeitando-se às 
leis dessa bandeira. 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/circ-codigo-do-irc-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-36-ordm-a.aspx
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refere sobre o MAR – Registo Internacional de Navios da Madeira, ou sobre o regime CINM, inferindo-se 

que os sujeitos passivos possam optar pelo regime que lhe for mais conveniente ou favorável. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

• Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

A Proposta de Lei n.º 111/XIII/3.ª foi apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, 

plasmado no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, e do artigo 118.º 

do Regimento da Assembleia da República (doravante referido como Regimento), detendo exclusividade 

na iniciativa originária em relação a autorizações legislativas, nos termos do n.º 1 do artigo 188.º do 

Regimento. 

Esta iniciativa reveste a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento. 

Conforme disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento, é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela Ministro 

do Mar e pelo Secretário de Estado e dos Assuntos Parlamentares, e refere ter sido aprovada em Conselho 

de Ministros no dia 13 de julho 2017, ao abrigo da competência prevista na alínea c) n.º 1, do artigo 200.º 

da Constituição. 

A presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais elencados no n.º 1 do artigo 124.º do 

Regimento, uma vez que está redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma exposição de motivos, cujos elementos são 

enumerado no n.º 2 da mesma disposição regimental. 

Tratando-se de uma autorização legislativa em matéria fiscal, que integra a reserva relativa de competência 

legislativa da Assembleia da República, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição, a 

proposta de lei define o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização, observando assim o 

disposto no n.º 2 do artigo 165.º da Constituição e no n.º 2 do artigo 187.º do Regimento. O Governo juntou 

ainda o projeto de decreto-lei que pretende aprovar, na sequência da eventual aprovação e publicação da 

lei de autorização legislativa pela Assembleia da República. 

A apresentação da presente proposta de lei não foi acompanhada por qualquer documento que 

eventualmente a tenha fundamentado - cfr. n.º 3, do artigo 124.º do Regimento - e na exposição de motivos 

(ou no projeto de decreto-lei) não são referidas pelo Governo quaisquer consultas que tenha realizado 

sobre a mesma - cfr. Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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A presente iniciativa legislativa não infringe a Constituição ou os princípios nela consignados e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem jurídica, respeitando assim os limites 

estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento.  

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 15 de fevereiro de 2018. Foi admitida e baixou na 

generalidade à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª), em conexão com 

a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas (6.ª) e a Comissão de Agricultura e Mar (7.ª), por 

despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, a 19 de fevereiro, tendo sido anunciada na 

sessão plenária de dia 21 de fevereiro. A respetiva discussão na generalidade encontra-se agendada para 

a reunião plenária de dia 9 de março - cfr. Súmula da Conferência de Líderes n.º 58, de 20 de fevereiro de 

2018. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa - “Autoriza o Governo a aprovar um regime fiscal e contributivo 

mais favorável para a atividade de transporte marítimo e um regime especial de determinação de matéria 

coletável com base na tonelagem de navios” - traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme 

ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário 4, 

podendo, no entanto, ser aperfeiçoado em caso de aprovação. 

Apenas de assinalar que a redação do título e da norma sobre o objeto podem ser alvo de uma maior 

convergência, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final 5, uma vez que neste se prevê 

autorização legislativa para aprovar um regime especial de tributação para a atividade de transporte 

marítimo, bem como para a criação de um regime fiscal e contributivo aplicável aos tripulantes. 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do artigo 166.º da 

Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário da República, em conformidade 

com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 4.º desta proposta de lei estabelece que a sua entrada em 

vigor ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se assim conforme com o previsto no n.º 

                                                           
4 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o 
formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, 
de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 
5 Artigo 1.º da proposta de lei: “A presente lei concede ao Governo autorização legislativa para aprovar um regime especial 
de tributação para a atividade de transporte marítimo, bem como um regime de benefícios fiscais e contributivos aplicáveis 
aos tripulantes.” 
Artigo 1.º do projeto de decreto-lei: “O presente decreto-lei institui um regime especial de determinação de matéria 
coletável com base na tonelagem dos navios e embarcações e um regime fiscal e contributivo aplicável aos tripulantes.” 

https://dre.pt/application/file/25346100
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1 do artigo 2.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, segundo o qual os atos legislativos “entram em vigor 

no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da 

publicação”. 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em face 

da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

• Enquadramento legal nacional e antecedentes  

Em Portugal não existe um regime fiscal específico aplicável aos navios e à navegação. Nesta matéria, 

aplica-se ao registo convencional português o regime geral da tributação em sede de IRC, IRS e IVA. 

Existem, porém, algumas particularidades ao nível do MAR - Registo Internacional de Navios da Madeira, 

parte integrante do regime da Zona Franca da Madeira ou Centro Internacional de Negócios da Madeira 

(CINM), com benefícios fiscais especificamente concebidos, que se afloram mais adiante.  

O registo convencional de embarcações mercantes em Portugal está previsto no Decreto-Lei n.º 265/72, 

de 31 de julho (Regulamento Geral das Capitanias), diploma que já conta com mais de 20 versões6. De 

acordo com o artigo 72.º deste diploma, as embarcações estão sujeitas a um “registo de propriedade” ou 

matrícula, e a um “registo comercial”. Com registo de propriedade, o navio pode usar a bandeira portuguesa 

(artigo 120.º do Regulamento Geral das Capitanias). 

A presente iniciativa propõe a criação de um tonnage tax, um imposto calculado de acordo com a tonelagem 

dos navios e não com base nos lucros do armador. Este imposto visa aplicar-se às sociedades que optem 

por registar navios em Portugal, conforme ocorre em vários países europeus (ver infra). Com efeito, de 

acordo com o regime atual, cada armador deve proceder ao pagamento em sede de IRC, à taxa atual de 

21%. No âmbito do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC), cumpre ainda 

referir o artigo 13.º, que determina que “são isentos de IRC os lucros realizados pelas pessoas coletivas e 

outras entidades de navegação marítima e aérea não residentes provenientes da exploração de navios ou 

aeronaves, desde que isenção recíproca e equivalente seja concedida às empresas residentes da mesma 

natureza e essa reciprocidade seja reconhecida pelo Ministro das Finanças, em despacho publicado no 

Diário da República”. 

                                                           
6 Versão consolidada disponibilizada no sítio da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1721&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1721&tabela=leis
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/circ-codigo-do-irc-indice.aspx
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1721&tabela=leis
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Ao nível do IRS não se identificaram especificidades para este setor.  

Noutro plano, refira-se o Estatuto dos Benefícios Fiscais, onde, no seu artigo 51.º, se diz que às empresas 

armadoras da marinha mercante nacional são concedidos os seguintes benefícios fiscais:  

a) Tributação dos lucros, resultantes exclusivamente da atividade de transporte marítimo, incidindo 

apenas sobre 30 % dos mesmos;  

b) Isenção de imposto do selo nas operações de financiamento externo para aquisição de navios, 

contentores e outro equipamento para navios, contratados por empresas armadoras da marinha 

mercante, ainda que essa contratação seja feita através de instituições financeiras nacionais. 

Esta norma transitória no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais foi prorrogada por um ano, nos termos 

previstos no artigo 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro: "1 - São prorrogadas por um ano as 

normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de janeiro de 2017, constantes dos artigos 

19.º, 20.º, 26.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 47.º, 50.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º, 63.º e 64.º do EBF." 

O Registo Internacional de Navios da Madeira – MAR 

O Registo Internacional de Navios da Madeira – MAR prevê alguns benefícios fiscais e contributivos. O 

MAR foi criado no âmbito do CINM (Zona Franca da Madeira), em 1980, através do Decreto-Lei n.º 500/80, 

de 20 de outubro, um regime de auxílios de Estado sob a forma fiscal, com vista ao desenvolvimento 

regional e mitigar a periferia insular. 

O MAR consiste, assim, num segundo registo de navios, beneficiando de um regime específico, distinto do 

registo convencional de navios em Portugal. Este regime foi criado pelo Decreto-Lei n.º 96/89, de 28 de 

março, tendo sido republicado pelo Decreto-Lei n.º 234/2015, de 13 de outubro. Deve fazer-se ainda 

referência à Portaria n.º 715/89, de 23 de agosto7 (para os navios), com o fito, designadamente, de 

harmonizar os atos de registo e certificação do MAR com os das demais entidades nacionais com 

competências análogas. Relativamente à inscrição de embarcações de recreio no MAR, interessa 

igualmente o Decreto-Lei n.º 192/2003, de 22 de agosto (para as embarcações de recreio). 

  

                                                           
7 Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 23/2007, de 1 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 321/2003, de 23 de 
dezembro.  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-51-ordm-.aspx
https://dre.pt/application/file/a/105630354
https://dre.pt/application/file/a/462374
https://dre.pt/application/file/a/462374
https://dre.pt/application/file/a/614700
https://dre.pt/application/file/a/614700
https://dre.pt/application/file/a/70641529
https://dre.pt/application/file/a/618419
https://dre.pt/application/file/a/656027
https://dre.pt/application/file/a/518293
https://dre.pt/application/file/a/423770
https://dre.pt/application/file/a/423770
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2016 

Cumpre ainda enquadrar a presente iniciativa através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2016, 

através da qual o Governo criou o grupo de trabalho, sob coordenação da Ministra do Mar, com a missão 

de avaliar e preparar um plano de ação de promoção do transporte marítimo e de apoio ao desenvolvimento 

da marinha mercante nacional. 

Nesta resolução considera-se que primordial a “promoção do transporte marítimo e apoiar o 

desenvolvimento da marinha mercante nacional”, nomeadamente através de “aumentar o número de 

navios com pavilhão nacional e dotar o país de uma oferta de capacidade de carga, diminuindo a 

dependência do shipping internacional e aumentando a oferta de emprego para os tripulantes 

portugueses”. e acrescenta-se que “essa potenciação pode ter lugar, designadamente, através da adoção 

de regimes fiscais mais favoráveis, no respeito pelas regras europeias e internacionais aplicáveis, como 

tonnage tax, que já demonstrou importantes efeitos dinamizadores da indústria marítima”. É este objetivo 

que a presente iniciativa parece querer traduzir.  

 

• Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

BUTCHER, Louise – Shipping : tonnage tax. Standard note. Business and transport section [Em linha]. 

Nº 603 (Feb 2010) [Consult. 5 março 2018]. Disponível na intranet da AR:<URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124196&img=7616&save=true> 

Resumo: Esta nota descreve a introdução da tonnage tax no Reino Unido, apresentando a forma e as 

razões que estiveram na base da criação desta tributação, recuando a 1997 à data em que se iniciam os 

pedidos da área da marinha mercante para a existência de um regime fiscal mais competitivo. Descreve, 

de seguida, as principais caraterísticas deste regime fiscal, bem como a necessidade da existência de uma 

formação mínima obrigatória com o Departamento de Transportes, consubstanciada no Tonnage tax 

minimum training commitment. 

DELLOITE, Shipping Tax Guide : Greece, Cyprus, Luxembourg, Malta, Singapore, UK. [S.l], 2013. 98 

p. [Consult. 5 março 2018]. Disponível na intranet da AR:<URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124194&img=7613&save=true> 

Resumo: Este Guia da Delloite faz uma análise comparativa relativamente à tributação individual e à 

tributação sobre a marinha mercante em 6 países: Grécia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Singapura e Reino 

Unido. É analisado o regime de tributação individual especial e a legislação, regras e procedimentos de 

registo dos navios mercantes e a tributação a que se encontram sujeitos.  

https://dre.pt/application/file/a/73882323
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124196&img=7616&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124194&img=7613&save=true
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SWEDISH SHIPOWNERS´ ASSOCIATION – The Swedish tonnage taxation system : FAQ. Göteborg, 

2017. 12 p. [Consult. 5 março 2018]. Disponível na intranet da AR:<URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124195&img=7614&save=true> 

 

• Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

A UE sempre procurou ter um sector marítimo competitivo em termos internacionais. Face à crescente 

diminuição da frota comunitária, a Comissão Europeia iniciou a aprovação de regimes de tonnage tax, em 

determinadas jurisdições da UE, em sede de regime de auxílios de Estado, com o intuito de estimular os 

armadores comunitários a registar as embarcações em registos comunitários, beneficiando assim de taxas 

reduzidas de tributação.  

A aprovação dos regimes de tonnage tax resultou da necessidade de estimular o segmento de shipping, 

com o objetivo de evitar o flagging-out, promover a manutenção dos postos de trabalho de marítimos 

europeus e o seu know-how na Comunidade Europeia, sendo que a grande vantagem destes regimes é a 

taxa de tributação efetiva reduzida, dado que a tributação é feita com base na arqueação bruta da frota. 

Relativamente aos requisitos de bandeira das embarcações, apenas os navios e embarcações registadas 

sob pavilhão comunitário ou de uma jurisdição do Espaço Económico Europeu poderão beneficiar desses 

regimes, podendo porém, respeitando determinados requisitos, também outras embarcações cair no 

escopo do tonnage tax8. 

Em 1985, o transporte marítimo foi objeto de um memorando da Comissão intitulado «Para uma política 

dos transportes — transportes marítimos», a que se seguiu, em 1996, a comunicação intitulada «Para uma 

nova estratégia marítima». O Livro Verde da Comissão relativo aos portos e infraestruturas marítimas 

(COM(1997)0678) apresenta uma análise do setor com especial incidência nos problemas das tarifas e da 

organização do mercado, incluindo a integração dos portos nas redes transeuropeias de transporte (RTE-

T).  

Em janeiro de 2009, a Comissão publicou uma comunicação sobre os objetivos estratégicos principais que 

deverão nortear o setor comunitário do transporte marítimo até 2018 (COM(2009)0008), identificando uma 

vasta lista de desafios futuros:  

                                                           
8 -Os navios e embarcações de bandeira comunitária e do Espaço económico europeu sejam mantidos pelo menos 
durante um ano; 
-Se 60% da frota gerida por uma determinada sociedade de shipping, for uma frota comunitária. 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124195&img=7614&save=true
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/06/08/tte-maritime-transport/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/06/08/tte-maritime-transport/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/HIS/?uri=COM:1997:0678:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:52009DC0008
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• O transporte marítimo da UE no contexto de mercados globalizados e de uma maior pressão de 

concorrência;  

• Recursos humanos, prática marítima e conhecimento especializado marítimo: as possíveis 

medidas estratégicas dizem sobretudo respeito ao aumento da atratividade de profissões do transporte 

marítimo, à melhoria da formação dos marítimos, ao estímulo de perspetivas de carreira vitalícias nos 

grupos marítimos, bem como à melhoria da imagem da navegação marítima;  

• O objetivo a longo prazo de um transporte marítimo sem resíduos nem emissões, a melhoria da 

segurança marítima e a prevenção do terrorismo e da pirataria;  

• A exploração do potencial do transporte marítimo de curta distância, por exemplo, através da 

criação de um espaço europeu de transporte marítimo sem barreiras, da implementação completa dos 

projetos para implantação de autoestradas marítimas ou para a ligação à zona interior nos arredores do 

porto. 

O primeiro pacote legislativo para o setor marítimo remonta a 22 de dezembro de 1986 e é constituído 

pelos regulamentos: Regulamento (CEE) n.º 4055/86, que aboliu as restrições aplicáveis aos armadores 

comunitários, Regulamento (CEE) n.º 4057/86, relativo às práticas tarifárias desleais nos transportes 

marítimos, e Regulamento (CEE) n.º 4056/86, que permite à Comunidade combater as medidas 

«protecionistas» dos países terceiros.  

Em 1992, o Conselho adotou um segundo pacote marítimo de medidas relativas à liberalização progressiva 

da cabotagem nacional, ou seja, o acesso dos transportadores não residentes num determinado Estado-

Membro ao mercado dos transportes marítimos entre os portos desse Estado-Membro, e, em particular, o 

Regulamento (CEE) n.º 3577/92 de 7 de dezembro de 1992. 

A Diretiva 1999/63/CE, de 21 de junho de 1999, tem por base um acordo celebrado entre a Associação de 

Armadores da Comunidade Europeia (ECSA) e a Federação dos Sindicatos dos Transportes da União 

Europeia (FST) na UE e regula o horário de trabalho dos marítimos a bordo dos navios que arvoram 

pavilhão de um Estado-Membro da UE, enquanto a Diretiva 1999/95/CE, de 13 de dezembro de 1999, a 

torna aplicável aos navios que arvoram pavilhão de um país terceiro e escalam em portos comunitários. 

Em 23 de fevereiro de 2006, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) adotou a Convenção sobre o 

Trabalho Marítimo (CTM), criando assim um instrumento único e coerente que incorpora todas as normas 

atualizadas aplicáveis ao trabalho marítimo: o direito dos marítimos a locais de trabalho seguros e 

protegidos nos quais se cumpram as normas de segurança, a condições dignas de trabalho e vida, bem 

como à proteção da saúde, assistência médica e proteção social. A Diretiva 2009/13/CE que altera a 

Diretiva 1999/63/CE aplica o acordo celebrado pela CTM.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31986R4055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31986R4057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:1986:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:31992R3577
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31999L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32009L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex:31999L0063
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O Regulamento (CEE) n.º 4056/86 foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 1419/2006 do Conselho, de 25 

de Setembro de 2006, que determina as regras de aplicação aos transportes marítimos, pelo que o âmbito 

foi alargado de forma a incluir os serviços de cabotagem e os serviços internacionais de tramp.  

Na sua resolução de 12 de abril de 2005 relativa ao transporte marítimo de curta distância, o Parlamento 

Europeu solicitava uma promoção reforçada do mesmo, a redução dos processos administrativos, o 

desenvolvimento de corredores de qualidade entre os Estados-Membros e a atribuição de prioridade ao 

investimento nas infraestruturas com vista a melhorar o acesso aos portos. 

Em 1 de julho de 2008, a Comissão adotou diretrizes sobre a aplicação do artigo 81.º do Tratado CE aos 

serviços de transporte marítimo (substituído pelo artigo 101.º do TFUE). Em setembro de 2013, decidiu 

não prorrogar as diretrizes sobre os acordos no setor do transporte marítimo, por considerar que o seu 

objetivo de facilitar a mudança do regime na aplicação das regras de concorrência ao domínio marítimo 

tinha sido alcançado. Em matéria de auxílios estatais, já em 1997 a Comissão adotara um quadro jurídico 

que autorizava os Estados-Membros a implementar mecanismos de auxílios estatais no setor marítimo. 

Em 2004, a Comissão confirmou este quadro sob a forma de orientações revistas sobre os auxílios estatais 

aos transportes marítimos (Comunicação da Comissão C(2004)0043). Esta comunicação especifica as 

ajudas compatíveis com o Tratado, em especial as que visam promover a inscrição de navios nos registos 

dos Estados-Membros ou o seu reingresso num registo sob pavilhão de um deles.  

Em contrapartida, a abertura à concorrência dos serviços portuários continua por concluir. Em fevereiro de 

2001, a Comissão apresentou uma comunicação sobre a melhoria da qualidade dos serviços portuários 

(COM(2001)0035), acompanhada de uma proposta de diretiva relativa ao acesso ao mercado dos serviços 

portuários («primeiro pacote portuário»). Ao fim de quase três anos, e após ter sido alcançado um acordo 

entre o Parlamento e o Conselho num processo de conciliação, o Parlamento Europeu rejeitou o acordo 

em 20 de novembro de 2003. Posteriormente, a Comissão procurou abordar novamente a questão, tendo 

apresentado, em 13 de outubro de 2004, uma nova proposta (COM(2004)0654), também rejeitada pelo 

Parlamento, em 18 de janeiro de 2006. Em 23 de maio de 2013, a Comissão apresentou um novo pacote 

de medidas para a liberalização dos serviços portuários: uma comunicação intitulada «Portos: um motor 

para o crescimento»9 e uma proposta de regulamento que estabelece um quadro normativo para o acesso 

ao mercado dos serviços portuários e a transparência financeira dos portos (COM(2013) 0296). Em 15 de 

fevereiro de 2017, foi adotado o Regulamento (UE) n.º 2017/352 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Tinha como objetivo criar condições de concorrência equitativas no setor, proteger os operadores 

portuários contra as incertezas e criar um clima mais propício a investimentos públicos e privados 

eficientes. O regulamento define as condições em que é aplicável o princípio da livre prestação de serviços, 

nomeadamente, o tipo de exigências mínimas que podem ser impostas para fins de segurança ou de 

                                                           
9 COM(2013)0295 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1986.378.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:1986:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32006R1419
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P6-TA-2005-0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52004XC0117(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52001PC0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:52004PC0654
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:52013PC0296
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0295
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proteção do ambiente, as circunstâncias em que o número de operadores pode ser limitado e o 

procedimento de seleção dos operadores em tais casos. Introduz regras comuns sobre a transparência do 

financiamento público e da tarifação da utilização das infraestruturas e serviços portuários, nomeadamente 

garantindo a consulta dos utentes do porto. Introduz, em cada Estado-Membro, um novo mecanismo para 

a gestão das queixas e litígios entre as partes interessadas do setor portuário. Por último, obriga todos os 

fornecedores de serviços portuários a prestar aos trabalhadores uma formação adequada. 

Na sua resolução de 5 de maio de 2010 relativa à definição de objetivos estratégicos e recomendações 

para a política comunitária de transporte marítimo no horizonte de 2018, o Parlamento Europeu (PE) 

apoiava, em princípio, a abordagem da Comissão, solicitando, nomeadamente: a aplicação de novas 

medidas contra a utilização indevida de pavilhões de conveniência, a introdução de novas regras em 

matéria de auxílios estatais e de diretrizes para os portos, uma maior promoção do transporte marítimo no 

âmbito das RTE-T (nomeadamente através das autoestradas do mar), a melhoria da sustentabilidade do 

transporte marítimo, através da redução das emissões de navios, e o desenvolvimento de uma política 

europeia de transporte marítimo no interior de um espaço marítimo comum.  

Em 15 de dezembro de 2011, o PE adotou uma resolução sobre um Roteiro do espaço único europeu dos 

transportes, em resposta ao Livro Branco da Comissão, de 2011. No que diz respeito ao transporte 

marítimo, o Parlamento solicitava:  

• a apresentação, até 2013, de uma proposta sobre a "cintura azul" (ver COM(2013)0510 final de 8 

de julho de 2013);  

• a introdução de uma política europeia para o transporte marítimo de curta e média distância;  

• a atribuição de, pelo menos, 15 % do financiamento da RTE-T a projetos de melhoria das ligações 

sustentáveis e multimodais entre portos marítimos, portos de navegação interior e plataformas multimodais.  

As disposições sociais que regem o regime laboral nos portos são debatidas pelo comité do diálogo social 

para os portos, que foi lançado em 2013 e que reúne autoridades portuárias, operadores de terminais, 

estivadores e outros trabalhadores portuários.  

A Diretiva 2012/35/UE, de 21 de novembro de 2012, que altera a Diretiva 2008/106/CE relativa ao nível 

mínimo de formação dos marítimos, estipula que a formação e a certificação dos marítimos são reguladas 

pela Convenção da Organização Marítima Internacional (OMI) sobre normas de formação, de certificação 

e de serviço de quartos para os marítimos («Convenção STCW»), que foi adotada em 1978 e entrou em 

vigor em 1984, tendo sido significativamente alterada em 1995 e, pela segunda vez, em 2010.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:52010IP0128
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2011-584
http://eur-lex.europa.eu/procedure/PT/1041063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32012L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32008L0106
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A Diretiva 2013/38/UE, de 12 de agosto de 2013, que altera a Diretiva 2009/16/CE relativa à inspeção pelo 

Estado do porto, harmoniza mais o texto com a Convenção sobre o Trabalho Marítimo de 2006 acima 

referida. A diretiva alterada faz igualmente referência às seguintes convenções: (i) Convenção Internacional 

relativa ao Controlo dos Sistemas Antivegetativos Nocivos nos Navios (Convenção AFS de 2001); e (ii) 

Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil por Danos resultantes da Poluição causada por 

Combustível de Bancas, de 2001 (Convenção «Bancas»).  

Em dezembro de 2013, para maximizar a eficácia dos Fundos Estruturais e de Investimento Europeus (nos 

quais se incluem os instrumentos financeiros da política de coesão, do desenvolvimento rural e das 

pescas), o Conselho adotou o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 que estabelece disposições comuns. O 

referido regulamento prevê um conjunto de regras comuns aplicáveis a todos os Fundos Estruturais e de 

Investimento, nomeadamente, disposições em matéria de condicionalidade, análise do desempenho, 

mecanismos de acompanhamento, elaboração de relatórios, avaliação e regras de elegibilidade. 

A Diretiva 2013/54/UE, de 20 de novembro de 2013, relativa a certas responsabilidades do Estado de 

bandeira no cumprimento e aplicação da Convenção do Trabalho Marítimo, aplica o acordo obtido entre a 

ECSA e a FST sobre a CTM de 2006.  

Em 2 de julho de 2013, o Parlamento aprovou uma resolução sobre Crescimento Azul1011, apresentando o 

seu roteiro para a promoção e revitalização da PMI. O Parlamento recomendou o estabelecimento de 

sistemas de ordenamento do espaço marítimo, a modernização das infraestruturas e a criação de um 

acesso às competências profissionais. Convém destacar que o Parlamento Europeu reiterou ainda a 

enorme importância das competências e emprego no setor marítimo, da investigação e da inovação, bem 

como da quota da UE de transporte marítimo e construção naval.  

Em 28 de abril de 2015, o Parlamento Europeu adotou uma resolução legislativa que aprova, sem 

alterações, a posição do Conselho tendo em vista a adoção do Regulamento (UE) n.º 2015/757, de 29 de 

abril de 2015, relativo à monitorização, comunicação e verificação das emissões de dióxido de carbono 

provenientes do transporte marítimo e que altera a Diretiva 2009/16/CE.  

Atualmente, 75% das transações comerciais da Europa com outros países e 40% do transporte de 

mercadorias no interior da Europa são feitos por via marítima e, anualmente, cerca de 400 milhões de 

passageiros utilizam as vias navegáveis europeias. A abertura do mercado marítimo permitiu às 

companhias de navegação operar livremente noutros países para além do seu país de origem. Em 2014, 

                                                           
10 COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES Crescimento Azul: Oportunidades para um crescimento marinho e marítimo 
sustentável (COM/2012/0494 final). 
11 Aprovada na Declaração Limassol, pelos ministros responsáveis pela Política marítima e na estratégia “Europa 2020”. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:32013L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1398847168566&uri=CELEX:32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32013L0054
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32015R0757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/limassol_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_pt
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o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a acordo no sentido de promover, até 2025, a constituição 

de uma rede de postos de abastecimento de gás natural liquefeito nos principais portos marítimos 

integrados na rede transeuropeia, bem como o abastecimento de eletricidade a partir da rede terrestre.  

Por último, a Diretiva 2015/1794/UE, de 6 de outubro de 2015, altera o texto de cinco diretivas (2008/94/CE, 

2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE) relativas à informação e consulta de trabalhadores, aos 

conselhos de empresa europeus, aos despedimentos coletivos, à transferência de empresas e à 

insolvência do empregador, visando a integração dos marítimos por todos os Estados-Membros no âmbito 

de aplicação dessas diretivas.  

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União Europeia: Bélgica, 

Grécia, Países Baixos. Também se apresentará a legislação norueguesa sobre esta matéria. 

BÉLGICA 

Uma companhia marítima belga está, em princípio, sujeita ao regime comum de imposto sobre o 

rendimento das empresas (33,99%). No entanto, pode optar pelo regime específico de tributação da 

tonelagem (tonnage tax). 

O regime de tonnage tax belga foi introduzido em 2 de Agosto de 2002 (em especial, artigos 115 e segs), 

configurado como uma alternativa ao regime do imposto sobre o rendimento das empresas para as 

companhias marítimas residentes na Bélgica, ou os estabelecimentos permanentes belgas de companhias 

de navegação residentes fora da Bélgica.  

Estas empresas podem optar pelo imposto de tonelagem a qualquer momento. Contudo, uma vez tomada 

essa opção, esse regime é aplicável pelo período mínimo de 10 anos, a menos que a atividade cesse antes 

de decorrido esse tempo. Após este tempo, o regime de tributação da tonelagem é renovado 

automaticamente, a menos que a empresa notifique as autoridades com pelo menos 3 meses de 

antecedência em relação ao final do período em causa. 

As empresas de transporte marítimo que também realizam outras atividades (não relacionadas com o 

transporte marítimo) podem criar uma divisão separada de transporte marítimo, a qual pode aderir ao 

regime de tributação da tonelagem. 

O artigo 115 da referida lei de 2002 estipula as condições a que têm de obedecer os beneficiários deste 

regime, e cujos navios devem ser geridos (i.e., a responsabilidade pelas atividades), em grande medida, 

na Bélgica (ou seja, este contribuinte deve realizar a maioria das atividades, ou mandar realizá-las sob a 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32015L1794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32008L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32009L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32002L0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31998L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32001L0023
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2002080245
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sua autoridade). Entre outras, incluem-se neste âmbito as atividades de conclusão de acordos relativos ao 

navio, a garantia da manutenção do navio, a celebração de contratos de seguro ou o cumprimento de 

obrigações administrativas.  

De acordo com o artigo 119 da referida lei, a fixação de montante fixo do lucro é baseada, por navio, por 

dia e por 100 toneladas líquidas, nos seguintes termos:  

• EUR 1,00 até 1.000 toneladas líquidas 

• 0,60 euros entre 1.000 toneladas líquidas e 10.000 toneladas líquidas 

• 0,40 euros entre 10 000 toneladas líquidas e 20 000 toneladas líquidas 

• 0,20 euros entre 20 000 toneladas líquidas e 40 000 toneladas líquidas 

• 0,05 euros acima das 40 mil toneladas líquidas 

Esta última tarifa, para navios que excedem 40 mil toneladas, pode ser aplicada apenas em casos 

específicos, nomeadamente a navios adquiridos em estado novo ou navios adquiridos em segunda mão 

com menos de cinco anos, e que estavam registados (permanentemente) num Estado não pertencente à 

UE (artigo 119). 

 

GRÉCIA 

O regime grego foi introduzido há várias décadas (em 1957), tendo sido depois adotado (com algumas 

adaptações) por países como Malta e Chipre.  

Este regime encontra-se atualmente previsto na Lei 27/2007. Segundo esta, os armadores dos navios com 

bandeira grega (indivíduos e empresas) estão sujeitos à taxa de tonelagem, em vez do imposto sobre o 

rendimento, ao passo que os gestores dos navios são solidariamente responsáveis pelo pagamento do 

imposto de tonelagem juntamente com os armadores e as companhias de transporte marítimo. 

Contrariamente ao que se passa noutros países, como a Holanda e a Noruega, este regime é obrigatório, 

O tratamento fiscal difere entre os navios da categoria A e da categoria B (artigo 3 da Lei 27/2007). Os 

navios da categoria A incluem, entre outros, os navios de carga motorizados, navios-tanque e 

refrigeradores com tonelagem bruta igual ou superior a 3.000 toneladas, navios de carga de casco de ferro 

para cargas secas e líquidas e navios frigoríficos com tonelagem bruta superior a 500 toneladas, mas não 

mais de 3.000 toneladas. Os navios da categoria B incluem todos os outros navios motorizados, veleiros e 

todos os outros tipos de embarcações. 
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Quanto ao seu tratamento fiscal, os navios da categoria A estão sujeitos ao imposto sobre a tonelagem, 

nos termos do artigo 6 da Lei 27/1975, de acordo com a sua idade e tonelagem bruta. As taxas de imposto 

são aumentadas numa base anual. Para o período 2016-2020, estão definidas no artigo 2 da Lei 

4336/2015). As taxas de imposto para 2016 são estabelecidas na circular do Secretário Geral da Receita 

Pública 1209/2015, nos termos abaixo descritos:  
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Tabela 1 - Taxas de imposto para navios de categoria A (com base na Lei 27/1975) 

Idade da embarcação em anos Taxa (dólares americanos por tonelagem 

bruta) 

0-4 1.399 

5-9 2.508 

10-19 2.455 

20-29 2.323 

Mais de 30 anos 1.795 

Fonte: Greek Law Digest e Shipping Industry Almanac 2016.    

 

Os montantes dos impostos são multiplicados pelas taxas estabelecidas na Tabela 2, com base na 

tonelagem bruta do navio: 

 

Tabela 2 - Ajuste da taxa de imposto com base na tonelagem do navio (com base na Lei 27/1975) 

Tonelagem bruta Taxa 

100 – 10.000 1.2 

10.001 – 20.000 1.1 

20.001 – 40.000 1 

40.001 – 80.000 0.9 

Mais de 80.001 0.8 

Fonte: Greek Law Digest e Shipping Industry Almanac 2016.    

 

Para a categoria B, o tratamento fiscal dos navios consta do artigo 12 (parágrafo 1) da referida lei, sendo 

as taxas calculadas anualmente de acordo com a tonelagem bruta do navio (cfr. tabela abaixo): 

  

http://greeklawdigest.gr/topics/transportation/item/73-taxation-of-ships
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-shipping-industry-almanac-2016/$FILE/EY-shipping-industry-almanac-2016.pdf
http://greeklawdigest.gr/topics/transportation/item/73-taxation-of-ships
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-shipping-industry-almanac-2016/$FILE/EY-shipping-industry-almanac-2016.pdf
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Tabela 3 - Taxas de imposto para embarcações da categoria B 

Tonelagem bruta 

Taxa de imposto 

(em euros) por 

tonelagem bruta Taxa (em euros) 

Tonelagem bruta 

total 

Imposto anual 

total (em euros) 

20 0.60 12 20 12 

30 0.70 21 50 33 

50 0.76 38 100 71 

Fonte: Greek Law Digest e Shipping Industry Almanac 2016.    

 

PAÍSES BAIXOS 

O tonnage tax de modelo holandês foi introduzido em 1996 e implementado por várias jurisdições 

europeias. Através deste modelo, a matéria coletável é calculada de acordo com a tonelagem do navio e 

não com base no lucro tributável. Encontra-se previsto nos artigos 3.22 a 3.24 do Dutch individual income 

tax act. 

Este regime baseado em tonelagem é opcional, valendo a decisão de aplicar este regime pelo período de 

dez anos. 

O lucro tributável baseado na tonelagem é calculado por navio, por dia e por 1000 toneladas líquidas, nos 

seguintes termos:  

• 9.08 € para as primeiras 1.000 toneladas líquidas; 

• 6,81 € para qualquer excesso até 10 mil toneladas líquidas; 

• 4,54 € para qualquer excesso até 25 mil toneladas líquidas; 

• 2,27 € por qualquer excesso acima de 25 mil toneladas líquidas; 

• 0,50 €* por qualquer excesso acima de 50 mil toneladas líquidas. 

A taxa reduzida de € 0,50 por dia por 1.000 toneladas líquidas para navios de pelo menos 50.000 toneladas 

líquidas é apenas aplicável em determinados casos, nomeadamente aos navios que se encontram 

registrados sob uma bandeira após 31 de dezembro de 2008. 

Não é necessário registar as embarcações nos Países Baixos (bandeira holandesa). No entanto, em 

princípio, os navios devem ser registados num dos Estados-Membros da UE (com algumas exceções 

previstas na lei). 

http://greeklawdigest.gr/topics/transportation/item/73-taxation-of-ships
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-shipping-industry-almanac-2016/$FILE/EY-shipping-industry-almanac-2016.pdf
https://stacks.stanford.edu/file/druid:bh082zh0439/Netherlands_Income%20Tax%20Act%202001_page6.pdf
https://stacks.stanford.edu/file/druid:bh082zh0439/Netherlands_Income%20Tax%20Act%202001_page6.pdf
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NORUEGA 

O modelo norueguês foi introduzido em 1996. Este é um regime opcional, porquanto o regime aplicável é, 

por defeito, o do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, no âmbito do qual os lucros são 

taxados a 25% (a 1 de janeiro de 2016).  

Este sistema foi recentemente objeto de uma revisão, que prorrogou o regime de tonelagem por mais 10 

anos - até 2027.  

Os navios elegíveis ao abrigo do regime de tributação da tonelagem são definidos ora como "navios de 

transporte" ou "embarcações de apoio a atividades petrolíferas", conforme definido na Lei Tributária da 

Noruega12. 

Em geral, todos os "navios de transporte" são elegíveis para o regime de tributação da tonelagem, a menos 

que estejam excluídos (v.g. embarcações de pescam ou recreativas). Os navios elegíveis ao abrigo do 

regime de tributação da tonelagem não se encontram taxativamente descritos na lei tributária.  

O suporte legal para este regime encontra-se, como referido, no Lei Tributária da Noruega, secções 8-10 

to 8-18, e secção 8-20.713, bem como no General Regulation to the Tax Act, secções 8-11, 8-13, 8-15, 8-

16 e 8-20. 

As taxas de tributação da tonelagem são estabelecidas, anualmente, por resolução parlamentar. 

As principais alterações em relação ao regime anteriormente em vigor foram resumidas pelo Governo 

norueguês, num carta do Governo da Noruega que pode ser consultada online. 

O imposto sobre a tonelagem é calculado da seguinte forma, com base na tonelagem líquida de cada um 

dos navios operados por uma empresa, às seguintes taxas por dia: 

 0,9 NOK14 por 100 toneladas líquidas até 1 000 toneladas líquidas; 

 9 NOK por 1 000 toneladas líquidas para as primeiras 1 000 toneladas líquidas; 

 18 NOK por 1 000 toneladas líquidas de 1 001 a 10 000 toneladas líquidas; 

 12 NOK por 1 000 toneladas líquidas de 10 001 a 25 000 toneladas líquidas; 

 6 NOK por 1 000 toneladas líquidas acima de 25 000 toneladas líquidas. 

                                                           
12 Em norueguês. 
13 Apenas disponível em norueguês 
14 Coroas norueguesas. 

http://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF%20Laws/Norway/Norway_Income%20tax%20Law_1999_amended2016_nor.pdf
http://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF%20Laws/Norway/Norway_Income%20tax%20Law_1999_amended2016_nor.pdf
http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/214-17-COL.pdf
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Deve realçar-se o facto de se prever que o imposto sobre a tonelagem pode ser reduzido até 25% com 

base na classificação ambiental do navio em questão15. 

 

Outros países 

Para um maior desenvolvimento acerca do regime em vigor nos países analisados, bem como num 

considerável número de outros países (como o Chipre, Dinamarca, França, Alemanha), pode consultar-se 

o Shipping Industry 2016.  

Cumpre ainda salientar que existem vários países que não preveem um tipo de regime específico com 

base na tonelagem. É o caso de países como a Argentina, a Austrália, os Barbados, o Canadá, a Estónia 

ou o Brasil. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

• Iniciativas legislativa e petições 

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (AP), verificou-

se que, neste momento, não se encontram pendentes iniciativas legislativas ou petições sobre matéria 

idêntica.  

Registamos porém que, no final de 2017,  o Governo apresentou iniciativa sobre tema conexo, a Proposta 

de lei 105/XIII/3.ª(GOV) - Autoriza o Governo a criar o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, que 

foi aprovada por unanimidade em 15.12.2017, dando origem à Lei n.º 9/2018, de 2 de março. 

 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas obrigatórias 

O Presidente da Assembleia da República promoveu, a 20 de fevereiro de 2018, a audição dos órgãos de 

governo próprios das regiões autónomas, nos termos do artigo 142.º do Regimento da Assembleia da 

República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição. Caso sejam enviados, os respetivos 

                                                           
15 Cfr. referida carta do Governo norueguês (pp. 16 e 17). 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-shipping-industry-almanac-2016/$FILE/EY-shipping-industry-almanac-2016.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41843
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41843
https://dre.pt/home/-/dre/114796180/details/maximized
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pareceres serão disponibilizados no site da Assembleia da República, mais especificamente na página 

eletrónica da presente iniciativa. 

• Consultas facultativas 

Apesar da provável urgência deste processo legislativo, seria pertinente ponderar solicitar contributos à 

AAMC, à EISAP bem como a outras associações e organizações representativas do setor.  

• Contributos enviados pelo Governo 

O Governo não procedeu ao envio de pareceres ou contributos de entidades. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Não sendo previsível nenhum impacto direto resultante da aprovação desta proposta de lei de autorização 

podemos contudo refletir sobre o impacto previsível do decreto-lei autorizado. 

O regime ora apresentado, beneficiando fiscalmente os sujeitos passivos, terá impacto na redução da 

receita fiscal arrecadada pelo Estado. Do mesmo modo, a aplicação de um sistema contributivo mais 

favorável para os tripulantes destes navios gerará uma perda de receita para a segurança social que, neste 

momento e face á informação disponível, é difícil de quantificar. Note-se ainda que o artigo 5.º do anexo 

da PPL admite a possibilidade de impacto orçamental, prevendo que “a perda de receita associada à 

fixação da taxa contributiva prevista no número anterior, por relação à taxa contributiva prevista para o 

regime geral de segurança social, é suportada por transferência do Orçamento do Estado”. 

Todavia, ignorando a dimensão do multiplicador fiscal, não é possível determinar até que ponto o efeito 

negativo no Orçamento será compensado, a prazo, com efeito positivo que resultará do esperado aumento 

da receita fiscal. 

Assim, e em face da informação disponível, não é possível quantificar eventuais encargos resultantes da 

aprovação da presente iniciativa. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42188
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42188

