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

 

O projeto de lei em questão, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido “Os Verdes” (PEV), inscreve-se 

no tema da sustentabilidade dos transportes e tem como objetivo incentivar a utilização de transportes 

alternativos, nomeadamente os velocípedes. Pretende ainda responder aos desafios globais e locais 

relacionados com o combate às alterações climáticas, contribuindo para a redução da dependência dos 

combustíveis fósseis1.  

Defende-se no preambulo desta iniciativa que, para além dos inegáveis benefícios para a saúde, a aposta na 

mobilidade suave representa um benefício coletivo de melhoria do ambiente urbano, contribuindo para a 

humanização dos espaços públicos, para o descongestionamento de trânsito e para a poupança na fatura 

energética. Para além dos benefícios relacionados com a descarbonização da economia e a proteção do 

ambiente, assinala-se também a possibilidade de ganhos económicos. Partindo do pressuposto de que a 

alteração do preço permitirá estimular o uso de velocípedes, propõe-se um incentivo fiscal traduzido na adoção 

de uma taxa reduzida do IVA de 6%, através de aditamento à Lista I anexa ao Código do IVA 

Esta iniciativa legislativa enquadra-se nos objetivos da Reforma da Fiscalidade Verde aprovada pela Lei n.º 82-

D/2014, de 31 de dezembro, que visa induzir padrões de produção e de consumo mais sustentáveis, promover 

a eficiência na utilização de recursos, reduzir a dependência energética do exterior e fomentar o 

empreendedorismo e o emprego, procedendo à alteração das normas fiscais ambientais em vários sectores, 

com incidência no Código do IRS, Código do IRC, Código do IVA, Código do IMI, Código do ISV, Código dos 

IEC, EBF e outros diplomas relacionados com a promoção da mobilidade sustentável2. 

A reforma da tributação ambiental, especificamente no setor dos transportes, pretendeu promover a utilização 

de veículos mais sustentáveis do ponto de vista ambiental nomeadamente incentivando a compra e utilização 

de veículos elétricos, híbridos plug-in e movidos a gás natural veicular. Não contempla porém nenhum incentivo 

à aquisição de velocípedes pelas razões explicitadas mais adiante nesta Nota Técnica e que se prendem com 

a limitação imposta por Diretiva comunitária. 

Merece ainda particular destaque o Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves 2013-2020 

(ciclAndo), relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial que tem origem na Resolução nº 3/2009 

da Assembleia da República, de 5 de fevereiro, e enquadra a estratégia pública de promoção e utilização dos 

modos suaves. O Plano integra um conjunto de programas e medidas com o objetivo “promover os modos de 

                                                           
1 O setor dos transportes é um dos mais poluentes. Na UE, o transporte urbano é responsável por cerca de 23% das 
emissões totais de CO2, sendo mais de 70% dessas emissões provenientes do transporte rodoviário. Portugal era, em 
2012, o país europeu mais dependente do carro individual, com 89,3% das deslocações a serem realizadas por este meio. 
2 A fiscalidade verde é considerada pelos economistas como uma das formas mais eficazes de influenciar as escolhas dos 
agentes económicos, modificando e induzindo comportamentos que resultem em padrões de produção e consumo mais 
sustentáveis. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105737312/201708171241/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105737312/201708171241/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=15256
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mobilidade suave, entendidos como os meios de deslocação e transporte de velocidade reduzida, ocupando 

pouco espaço e com pouco impacte na via pública e sem emissões de gases para a atmosfera como a simples 

pedonalidade ou a deslocação com recurso a bicicletas, patins, skates, trotinetas ou quaisquer outros similares, 

encarados como uma mais‐valia económica, social, ambiental e alternativa real ao automóvel”. São medidas 

que pressupõe apoio público a ações concretas, até porque os instrumentos de políticas públicas na área do 

ambiente e da sustentabilidade nos transportes não se esgotam na fiscalidade3. 

A transição para uma mobilidade urbana mais sustentável, com baixo nível de emissões poluentes e de baixo 

carbono, onde se insere o incentivo à pedonalidade e à utilização da bicicleta, constitui uma oportunidade para 

estimular a designada a “economia verde”, e reforçar a competitividade da indústria. Com efeito, a fabricação 

de veículos de duas rodas (elétricos e não elétricos) já assume alguma importância económica, também com 

impacto no emprego: esta fileira integra a produção e integração de componentes, montagem de bicicletas e de 

motociclos e design. De acordo com os dados disponibilizados pela ABIMOTA - Associação Nacional das 

Indústrias de Duas Rodas, que promove a iniciativa Portugal Bike Value, a indústria da bicicleta é composta por 

empresas de pequena e média dimensão, empregando um total cerca de 7.500 trabalhadores (emprego direto 

e indireto). A produção de bicicletas em Portugal, em 2014, foi estimada em 1,6 milhões de unidades 

posicionando o país em lugar cimeiro do ranking europeu do sector. Acresce que a indústria portuguesa da 

bicicleta é a maior exportadora de bicicletas da Europa com um valor de exportações estimado em 315 milhões 

euros em 2014. 

 

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 iniciativa legislativa é apresentada por dois Deputados do grupo parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” 

(PEV), nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição, e da alínea b) do n.º 1 

do artigo 4.º e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento). 

Toma a forma de projeto de lei nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, mostra-se redigida sob a forma 

de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve 

exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais dos projetos de lei previstos no n.º 1 do artigo 

                                                           
3 Existem vários projetos interessantes visando a promoção da mobilidade suave referindo-se, a título exemplificativo, o 

projeto de âmbito nacional coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT), U-BIKE Portugal. Trata-se 
de um projeto desenvolvido no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO 
SEUR) e insere-se no Objetivo Específico de “Apoio à implementação de medidas de eficiência energética e à racionalização 
dos consumos nos transportes”. Estima-se que o projeto permita uma redução da emissão de CO2 na malha urbana da 
Covilhã de aproximadamente 20%. Existem também vários projetos no terreno relacionado com sistemas de partilha de 
bicicletas. Ainda recentemente foi lançada a iniciativa Lisboa Bike Sharing. 

http://portugalbikevalue.pt/0/pt/o-que-e/
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://ubike.ubi.pt/#about
https://www.emel.pt/pt/noticias/lisboa-bike-sharing/
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124.º do Regimento. Não infringe a Constituição ou os princípios neles consignados e define concretamente o 

sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, respeitando, assim, os limites que condicionam a 

admissão das iniciativas previstos no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento.  

Os autores do projeto propõem que os velocípedes fiquem sujeitos a uma taxa reduzida do IVA de 6% e não à 

taxa normal de 23%. Tal alteração pode ter impacto orçamental, sendo suscetível de violar o princípio 

consagrado no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e no n.º 2 do artigo 120.º do Regimento, que impede a 

apresentação de iniciativas que “envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição 

das receitas do Estado previstas no Orçamento”, conhecido por. lei-travão. Não obstante, esta limitação ao poder 

de iniciativa parece salvaguardada nesta iniciativa, pela norma do projeto de lei (artigo 2.º) que faz coincidir a 

entrada em vigor da mesma com a publicação do Orçamento do Estado subsequente.  

A matéria objeto desta iniciativa pertence à competência legislativa reservada da Assembleia da República, 

integrando a reserva parlamentar relativa [alínea i) do artigo 165.º da Constituição]. 

O presente projeto em apreciação deu entrada e foi admitido a 6 de junho. Baixou na generalidade à Comissão 

de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª), com conexão com a Comissão de Economia, 

Inovação e Obras Públicas (6.ª). Foi anunciado na sessão plenária de 7 de junho. Foi nomeado relator do parecer 

o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira (PSD). 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, adiante 

designada como lei formulário, prevê um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário 

dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação das iniciativas legislativas e que importa ter presentes.  

Esta iniciativa tem um título que traduz o seu objeto em conformidade com o disposto no artigo 7.º da referida 

lei.  

Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da mesma lei: “Os diplomas que alterem outros devem indicar o número de 

ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que 

procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”. 

Este projeto de lei propõe-se alterar a Lista I anexa ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). 

Nos códigos fiscais, e neste caso particular de alterações ao IVA, dado o grande número de alterações sofridas, 

nomeadamente em sede de Orçamento do Estado, a prática seguida tem sido a de não referenciar o número 

de ordem da alteração introduzida, por razões de segurança jurídica. Ainda assim, justifica-se fazer no título 

uma referência ao facto de a iniciativa alterar o IVA, termos em que se sugere o seguinte título: “Cria um 

incentivo fiscal à utilização da bicicleta, alterando o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, 

aprovado pelo Decreto – Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro”. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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A entrada em vigor da iniciativa, em caso de aprovação, nos termos do artigo 2.º do projeto, está em 

conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que determina que “Os atos legislativos (…) 

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

dia da publicação”. 

Em caso de aprovação, será publicado sob forma de lei, na 1.ª série do Diário da República, está conforme o 

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

Na presente 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  

O Código da Estrada4 contempla já um conjunto de disposições que visam assegurar condições para o uso da 

bicicleta. Essas disposições operam no plano das relações do ciclista com os restantes utilizadores das rodovias 

e não no âmbito dos incentivos, nomeadamente de natureza fiscal, à utilização da bicicleta, que se reconduz, 

na linguagem do direito estradal, ao conceito de velocípede. 

Assinala-se, nomeadamente, a consagração de pistas especiais, entendidas como vias públicas ou vias de 

trânsito especialmente destinadas, de acordo com sinalização, ao trânsito de peões, de animais ou de certa 

espécie de veículos (artigo 1.º, alínea p), do Código da Estrada). 

Em 2014, foi lançado em Portugal um anteprojeto legislativo sobre a “Reforma da Fiscalidade Verde”, elaborado 

por uma comissão criada para o efeito pelo Despacho n.º 1962/2014, do Ministro do Ambiente, Ordenamento 

do Território e Energia e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2014 (“Nomeia a Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde – 2014”). 

Uma das recomendações constantes do anteprojeto, no setor dos transportes, dizia respeito ao incentivo à 

aquisição de bicicletas. Concluiu-se, no entanto, que a implementação de tal incentivo não poderia consistir 

numa taxa reduzida de IVA, dada a política de limitações introduzidas pela União Europeia através da Diretiva 

n.º 2006/112/CE, do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o 

valor acrescentado, a respeitar por todos os países membros da União. Assim, o relaxamento fiscal da utilização 

de bicicletas só seria possível por via da sua inscrição em sede de tributação do rendimento, a consagrar para 

os sujeitos passivos de IRC e de IRS com contabilidade organizada. 

                                                           
4 Texto consolidado retirado do portal eletrónico do Diário da República (DRE). 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105667882/201708171137/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
http://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2014/07/CRFV-Anteprojecto-de-Reforma.pdf
https://dre.pt/application/file/a/2460549
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT
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Este impedimento de redução da taxa do IVA sobre as operações de compra e venda de bicicletas, resultante 

do quadro jurídico comunitário, é explicado a páginas 32, a propósito da descrição dos contributos externos 

recebidos, e 139, a respeito da proposta de revisão legislativa que se traduzia no incentivo à aquisição de 

bicicletas, do documento. No primeiro caso, a sugestão recebida de “isenção ou taxa reduzida de Imposto sobre 

o Valor Acrescentado (IVA) para diversos bens e serviços com um impacto ambiental positivo (e.g. utilização de 

energias renováveis, eficiência energética e bicicletas) e taxa agravada de IVA para bens com maior impacto 

ambiental negativo” foi considerada não adotada. No segundo caso, explicita-se a posição da comissão no 

sentido de entender que “não vigora no sistema fiscal português qualquer incentivo fiscal à aquisição de 

bicicletas, quer em sede de tributação do rendimento quer de tributação do consumo”, salientando-se que, “tendo 

em conta a impossibilidade de ser introduzida uma taxa reduzida de IVA para a comercialização de bicicletas, 

devido às limitações introduzidas pelo direito da União Europeia, qualquer intervenção direta nacional nesta 

matéria terá que se operar através de uma alteração introduzida em sede de tributação do rendimento”. 

Do anteprojeto resultaria a Proposta de Lei n.º 257/XII (“Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos 

sectores da energia e emissões, transportes, água, resíduos, ordenamento do território, florestas e 

biodiversidade, introduzindo ainda um regime de tributação dos sacos de plástico e um regime de incentivo ao 

abate de veículos em fim de vida, no quadro de uma reforma da fiscalidade ambiental”)5, a qual, por sua vez, 

uma vez discutida e aprovada, daria origem à Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro (“Procede à alteração das 

normas fiscais ambientais nos sectores da energia e emissões, transportes, água, resíduos, ordenamento do 

território, florestas e biodiversidade, introduzindo ainda um regime de tributação dos sacos de plástico e um 

regime de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, no quadro de uma reforma da fiscalidade ambiental”)6. 

Os artigos 59.º-B e 59.º-C do Estatuto dos Benefícios Fiscais7, aditados pelo artigo 10.º desse diploma, 

acabariam por contemplar a concessão de benefícios fiscais relativamente às despesas com sistemas de car-

sharing e bike-sharing (artigo 59.º-B) e às despesas com frotas de velocípedes (artigo 59.º-C). 

Vale a pena relembrar tais disposições legais, que são as seguintes: 

  

                                                           
5 Foi discutida em conjunto com o Projeto de Lei n.º 686/XII (“Contra a injustiça fiscal, por uma tributação justa ao serviço de 

um Portugal democrático e soberano”), apresentado pelo PCP, e a Proposta de Lei n.º 256/XII (“Procede à reforma da 

tributação das pessoas singulares, orientada para a família, para a simplificação e para a mobilidade social, alterando o 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do Imposto do Selo, o Estatuto dos Benefícios 

Fiscais, a Lei Geral Tributária, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, e o Decreto-Lei n.º 26/99, de 28 de 

janeiro”), apresentada pelo Governo. 

6 Texto consolidado retirado do DRE. 

7 Texto consolidado retirado do DRE. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d6a55334c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl257-XII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105737312/201708171241/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106647276/201708171448/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634770734e6a67324c56684a5353356b62324d3d&fich=pjl686-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d6a55324c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl256-XII.doc&Inline=true
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“Artigo 59.º-B 

Despesas com sistemas de car-sharing e bike-sharing 

1 - É considerado gasto do período de tributação para efeitos de determinação do lucro tributável o valor 

correspondente a 110 % ou 140 %, respetivamente, das despesas com sistemas de car-sharing e bike-

sharing incorridas por sujeitos passivos de IRC e de IRS, com contabilidade organizada. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se despesas com sistemas de car-sharing e 

bike-sharing as realizadas pelo sujeito passivo, mediante contrato celebrado com empresas que tenham por 

objeto a gestão de sistemas de car-sharing e bike-sharing, com vista a suprir as suas necessidades de 

mobilidade e logística ou para promover a opção por soluções de mobilidade sustentável entre o seu pessoal 

nas deslocações casa trabalho e desde que, em qualquer caso, o sujeito passivo não esteja em relação de 

grupo, domínio, ou simples participação com a empresa com quem celebra o contrato de car-sharing ou 

bike-sharing e o referido benefício tenha caráter geral. 

3 - O benefício previsto no n.º 1, relativo à promoção da opção por soluções de mobilidade sustentável pelo 

pessoal do sujeito passivo, é cumulável com o benefício previsto no n.º 15 do artigo 43.º do Código do IRC 

relativo à aquisição de passes sociais, com o limite, em qualquer caso, de (euro) 6250 por trabalhador 

dependente. 

 

Artigo 59.º-C 

Despesas com frotas de velocípedes 

É considerado gasto do período de tributação, para efeitos de determinação do lucro tributável, o valor 

correspondente a 120 % das despesas com a aquisição de frotas de velocípedes em benefício do pessoal 

do sujeito passivo, a definir por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e 

do ambiente, que se mantenham no património do mesmo durante, pelo menos, 18 meses, bem como os 

custos suportados com a reparação e manutenção dos velocípedes pertencentes a essas frotas, a definir 

na mesma portaria, desde que o referido benefício tenha caráter geral.” 

A MUBI - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta teve oportunidade de emitir parecer sobre o 

anteprojeto, mesmo não tendo sido convidada formalmente a fazê-lo, segundo refere, na fase inicial da sua 

elaboração. Lê-se nesse parecer que “as políticas de natureza fiscal, pela sua abrangência e poder de enviar 

os incentivos corretos, são de facto o melhor candidato para dar um contributo decisivo para a inversão do ciclo 

da dependência do automóvel”. E sublinha-se, sobre o aspeto concreto a que se refere o projeto de lei, que é 

salutar a proposta recebida pela comissão alusiva aos incentivos à aquisição de bicicletas. 

Tendo o projeto de lei em vista o abaixamento do preço das bicicletas, de modo a incentivar a sua utilização, 

através da redução da taxa do imposto sobre o valor acrescentado que deva incidir sobre o bem, o 

http://mubi.pt/wp-content/uploads/2014/08/ParecerMUBi_ReformaFiscalidadeVerde.pdf
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enquadramento direto da iniciativa consiste, assim, no próprio Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado8, 

cuja Lista I (“Bens e serviços sujeitos a taxa reduzida”) não contempla os velocípedes. 

Como antecedentes parlamentares, regista-se que o PEV, autor do projeto de lei sob análise, apresentara  uma 

proposta de alteração, em sede de discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei n.º 257/XII, no 

mesmo sentido do projeto de lei sob análise. Na mesma ocasião, o PS propôs o aditamento à Lista anexa ao 

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado de uma verba com o seguinte teor: “2.31 – Serviços de 

manutenção e reparação de velocípedes”9. 

 

• Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

No plano da União Europeia, o setor dos transportes foi de particular interesse na constituição de um mercado 

comum que concretizasse a liberdade de prestação de serviços. Deste modo, a política de transportes europeia 

concentrou-se sobretudo nas condições de concorrência equitativa para todos os modos de transporte, assim 

como o incentivo à mobilidade. Em 2009 a Comissão lançou um debate sobre o futuro a longo prazo dos 

transportes (de 20 a 40 anos), tendo apresentado os resultados sob a forma de uma comunicação intitulada “um 

futuro sustentável para os transportes: rumo a um sistema integrado, baseado na tecnologia e de fácil utilização” 

[COM(2009)279].  

Desde 2010 que a Comissão Europeia anunciou a mobilidade hipocarbónica como uma parte integrante da sua 

estratégia, nomeadamente na sua comunicação “EUROPA 2020” [“Estratégia para um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo” – COM(2010)2020], que inclui nos seus eixos estratégicos “uma Europa eficiente em 

termos de recursos, destinada a contribuir para dissociar crescimento económico da utilização dos recursos, 

através da descarbonização da economia, do aumento da utilização das fontes de energia renováveis, da 

modernização do sector dos transportes e da promoção da eficiência energética.”  

No seu terceiro Livro Branco sobre o futuro dos transportes desde o presente até 2050, intitulado “Roteiro do 

espaço único europeu dos transportes — Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em 

recursos” [COM(2011)144], publicado em 2011, a Comissão descreve a transição dos transportes entre os 

antigos e os novos desafios e faz referência aos meios para os conseguir ultrapassar. Na sua perspetiva, o 

executivo fixa o objetivo (muito difícil) de diminuir as emissões de gases com efeito de estufa pelo menos em 

60% até 2050, em relação aos níveis de 1990, sem travar o crescimento dos transportes e comprometer a 

mobilidade, acompanhado por um objetivo intercalar (ambicioso) de diminuir, até 2020/2030, as emissões em 

cerca de 20% em relação aos níveis de 2008. Outros Roteiros relevantes publicados em resposta aos objetivos 

da Cimeira de Paris incluem o Roteiro de transição para uma economia hipocarbónica competitiva em 2050 

[COM(2011)112] e o Roteiro para a Energia 2050 [COM(2011)885]. O processo de escrutínio da Assembleia da 

                                                           
8 Texto consolidado retirado do DRE. 

9 A redação atual dessa verba é: “2.31 - Serviços de reparação de velocípedes”. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487525/201708171648/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764e554e50526b46514c305276593356745a57353062334e4a626d6c6a6157463061585a685132397461584e7a595738764e5441315a4755355a5445745a474d774e4330304e7a41324c54686a59546b745a6a5a68593251794d5745354e5751304c6e426b5a673d3d&fich=505de9e1-dc04-4706-8ca9-f6acd21a95d4.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764e554e50526b46514c305276593356745a57353062334e4a626d6c6a6157463061585a685132397461584e7a595738764d6a426c597a5a6b4e574974597a4d315a433030597a42684c574931597a67744e7a526b4d4759345a4449304f4451774c6e426b5a673d3d&fich=20ec6d5b-c35d-4c0a-b5c8-74d0f8d24840.pdf&Inline=true
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20090279.do?appLng=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1478865961186&uri=CELEX:52010DC2020
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110144.do?appLng=PT
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110112.do?appLng=PT
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110885.do?appLng=PT
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República quanto a estas iniciativas incluem um Parecer da Comissão de Assuntos Europeus sobre o Roteiro dos 

Transportes, da autoria de Vitalino Canas (PS), enviado em novembro de 2011 às instituições europeias e 

Governo. 

A revisão intercalar dos progressos na redução das emissões internas levou a uma revisão da estratégia para a 

Europa, conforme comunicado em 2014 [“Um quadro político para o clima e a energia no período de 2020 a 

2030” –  COM(2014)015]. Uma vez que os objetivos estabelecidos eram insuficientes em relação aos 

compromissos assumidos por ocasião da Cimeira de Paris sobre o Clima, realizada em dezembro de 2015, 

houve em 2016 uma atualização da estratégia para a União de Energia através de um grande conjunto de 

propostas legislativas e não legislativas transmitidas em novembro (o que levou a serem conhecidas 

conjuntamente como o pacote Jumbo ou de outono da Energia), a maioria das quais escrutinadas pela 

Assembleia da República (escrutínio já concluído para COM(2016)767, COM(2016)861+863+864, 

COM(2016)862, COM(2016)761+765 e COM(2016)759; em curso para COM(2016)860 e COM(2016)763), com 

propostas em diversas áreas, desde a eficiência energética dos edifícios a compromissos vinculativos quanto à 

percentagem de produção e consumo energético a partir de fontes renováveis, alargando e atualizando o 

horizonte de objetivos até 2050.  

Para 2017 foram previstas novas iniciativas no Programa de Trabalho da Comissão Europeia (Anexo 1) para 

dar seguimento à prioridade política “uma União da Energia mais resistente, com uma política virada para o 

futuro relativamente às alterações climáticas”, nomeadamente a “aplicação da estratégia para a União da 

Energia: mobilidade hipocarbónica”, que previa no 1º trimestre deste ano revisões de diversos atos legislativos 

fundamentais destacados no Plano de Ação para a Mobilidade Hipocarbónica (COM(2016)501): estratégias pós-

2020 para automóveis/carrinhas e camiões, autocarros e camionetas de passageiros (legislativa); Diretiva 

«Veículos Não Poluentes»; Diretivas «Eurovinheta» e «Serviço Eletrónico Europeu de Portagem (SEEP)» e 

aplicação do Acordo Internacional sobre as Emissões das Aeronaves (OACI). Este pacote legislativo deu entrada 

recente na Assembleia da República, tendo sido sinalizado, conforme a matéria em causa, às Comissões de 

Economia e de Ambiente (os resultados de escrutínio serão brevemente atualizados: COM(2017)289, 

COM(2017)286, COM(2017)284, COM(2017)283; COM(2017)282; COM(2017)281; COM(2017)280; 

COM(2017)279; COM(2017)278; COM(2017)277; COM(2017)276; COM(2017)275). Destaca-se na 

comunicação sobre as principais tendências e desafios identificadas para a mobilidade hipocarbónica, o que é 

designado pela “revolução da mobilidade digital”, nomeadamente “tirar partido das oportunidades criadas pelas 

tecnologias digitais”:  

“Estão a surgir novos modelos de negócio, dando origem a serviços de mobilidade inovadores que 

incluem novas plataformas em linha para operações de transporte de mercadorias, coviaturagem, 

serviços de utilização partilhada de veículos e bicicletas, ou aplicações para telemóveis inteligentes que 

oferecem análises e dados sobre as condições do tráfego em tempo real.  

(...) 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5447566e4c304e5054533830513046464c305276593356745a57353062334e4a525655764f44466c5a4451345a4445744d6d526a5a4330304e6a41794c57466d4d6d51744f4456685a4759354d7a686c4e4441324c6e426b5a673d3d&Fich=81ed48d1-2dcd-4602-af2d-85adf938e406.pdf&Inline=true
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0015:FIN:PT:PDF
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=22101
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=22060
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=22066
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=22106
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=22096
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=22056
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=22119
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2016&number=501&appLng=PT
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=27079
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=27077
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=26696
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=26836
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=26816
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=26756
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=26797
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=26736
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=26759
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=26760
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=26796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=26776
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Muitas cidades na Europa já decidiram dar resposta aos desafios decorrentes das alterações climáticas, 

do congestionamento e da poluição atmosférica de um modo concertado. Estão empenhadas em investir 

em transportes públicos não poluentes e estão também a promover modos de transporte ativos e 

sustentáveis, apoiados por serviços de informação sobre viagens multimodais, que oferecem aos 

utentes um conjunto de opções de mobilidade, nomeadamente regimes de utilização partilhada de 

veículos e de bicicletas. 

(...) 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de mobilidade urbana sustentável e eficiente, a 

Comissão lançou, em janeiro de 2017, uma parceria de mobilidade urbana entre a UE, os governos 

nacionais, as autoridades locais e outras partes interessadas no quadro da Agenda Urbana da UE40. A 

parceria concentrar-se-á no transporte público, na mobilidade não motorizada e na acessibilidade (para 

as necessidades de grupos como as pessoas com deficiência, os idosos e as crianças pequenas), no 

transporte eficiente com boa conectividade local e regional e na forma como a mobilidade urbana pode 

ser aproveitada para assegurar elevadas normas de qualidade do ar nas cidades da Europa.” 

(in “COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 

ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES A EUROPA EM MOVIMENTO Uma agenda 

para uma transição socialmente justa para uma mobilidade ecológica, competitiva e conectada para todos”, 

COM(2017)283, pgs. 7 a 12). 

O setor dos transportes é atualmente o maior beneficiário do Mecanismo Interligar a Europa, criado pelo 

Regulamento (UE) n.º1316/2013, com um orçamento de 26 mil milhões de EUR até 2020. Foram ainda 

programados, para o período 2014-2020, 70 mil milhões de euros no Fundo de Coesão e no Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional destinados a apoiar o cofinanciamento de investimentos no domínio da mobilidade 

e dos transportes. Nove por cento do financiamento mobilizado pelo Plano de Investimento para a Europa (com 

um total de 194 mil milhões de euros mobilizados em novo investimento nos 28 Estados-Membros em menos 

de dois anos) abrangem especificamente o setor dos transportes, existindo ainda investimento adicional em 

setores conexos, tais como a energia, o setor digital e a investigação e inovação, incluindo veículos 

hipocarbónicos.  

 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

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

França, Holanda e Reino Unido. 

  

https://ec.europa.eu/futurium/en/node/1829
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2017&number=283&appLng=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
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BÉLGICA 

Na Bélgica, especialmente na região da Flandres, existe uma preocupação muito particular com a introdução de 

um esquema de benefícios fiscais à utilização de bicicletas. O Governo belga, através do Ministério das 

Finanças, apoia as empresas para que estas possam conceder aos seus empregados um subsídio de utilização 

da bicicleta nas viagens casa-trabalho, no valor de 0,22€ por quilómetro (sem limite de quilómetros), livre de 

impostos. O Governo belga, através do Ministério das Finanças, revê este valor anualmente, tendo por base os 

benefícios da adoção destas medidas. 

Além disso, as empresas podem oferecer aos seus funcionários uma bicicleta de empresa. Para a empresa, 

120% dos custos são deduzidos no IRC, o que significa que não existe apenas uma isenção de imposto, mas 

na verdade ela é subsidiada. O IVA pago pelas bicicletas de empresa é inteiramente dedutível. 

 

FRANÇA 

Em França não foi criado um incentivo pecuniário ao uso das bicicletas. Todavia, em 2014, foi implementado 

um projeto-piloto em que foram escolhidas 20 empresas, totalizando cerca de 10.000 empregados, que recebem 

0,25€ por cada quilómetro percorrido de bicicleta. Este valor é pago aos empregados pelos seus empregadores, 

que terão, por sua vez, benefícios fiscais. 

A 1 de julho de 2015 a medida tornou-se efetiva. As empresas não são obrigadas a fazer este pagamento, mas 

aquelas que optarem por incentivar os empregados a escolher a bicicleta com os referidos 25 cêntimos por 

quilómetro estarão dispensadas de pagar segurança social sobre esse valor e o trabalhador não terá de pagar 

qualquer imposto. 

Dispõe o artigo L. 3261-3-1 do Código do Trabalho, alterado pela Loi n.° 2015-1786 du 29 décembre 2015, o 

seguinte: o empregador pode assumir, de acordo com o artigo L. 3261-4, a totalidade ou parte das despesas 

dos seus empregados na aquisição da sua bicicleta ou viagens de bicicleta eletricamente assistidas entre a sua 

residência habitual e o seu local de trabalho, sob a forma de um "subsídio de quilometragem de bicicleta", cujo 

montante é fixado por decreto. 

Este benefício pode ser acumulado, nas condições fixadas pelo decreto, com o previsto no artigo L. 3261-2, no 

caso da utilização de uma rota para um terminal de transporte. 

O artigo L. 131-4-4 do Código da Segurança Social, na redação da Loi n.° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 50 (V) 

e da Loi n.° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 15, estipula benefícios também para o empregador. 

Um exemplo interessante sobre os incentivos ao uso da bicicleta é o da cidade de Nantes (conforme se pode 

verificar em http://www.bike2work-project.eu/en/Campaigns/France/Nantes-Metropole-France/). 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031051377&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D6CEF37A0D2BCF7E042086A9EE154D4.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000031733082&idArticle=LEGIARTI000031757285&dateTexte=20170809&categorieLien=id#LEGIARTI000031757285
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902933&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902931&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031051392&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D6CEF37A0D2BCF7E042086A9EE154D4.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=LEGIARTI000031048191&dateTexte=20170809&categorieLien=id#LEGIARTI000031048191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D6CEF37A0D2BCF7E042086A9EE154D4.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000031733082&idArticle=LEGIARTI000031757285&dateTexte=20170809&categorieLien=id#LEGIARTI000031757285
http://www.bike2work-project.eu/en/Campaigns/France/Nantes-Metropole-France/
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HOLANDA 

Na Holanda existe a possibilidade de as empresas fornecerem aos seus empregados uma bicicleta no valor 

máximo de 749€, de três em três anos, livre de taxas, na condição de que pelo menos 50% das viagens 

realizadas na bicicleta sejam efetuadas no trajeto casa-trabalho. O empregador pode, ainda, reembolsar 

despesas ou o valor de acessórios adquiridos, tais como capas de chuva, cadeado para bicicleta, reparação e 

manutenção, entre outras, até um valor de 82€ por ano e pagar o seguro da bicicleta sem taxas acrescidas. 

 

REINO UNIDO 

No Reino Unido foi criado o programa Cycle to Work, que consiste num sistema de vendas de bicicletas entre 

empregadores e funcionários.  

A iniciativa Cycle to Work é um benefício económico eficiente, introduzido pelo Finance Act 1999 (versão 

atualizada), que encoraja mais adultos a utilizar a bicicleta como meio de transporte. 

Este modelo destina-se a trabalhadores que se deslocam de bicicleta para o emprego e em que a empresa 

compra a bicicleta a um distribuidor registado no referido Programa, podendo o valor dos impostos com a 

aquisição ser restituído como incentivo fiscal. O valor da bicicleta, deduzido dos impostos, é pago pelos 

empregados em prestações, cujo montante é igualmente deduzido no Imposto sobre o Rendimento. Concluído 

este pagamento, o empregado pode adquirir a bicicleta por um valor muito baixo. Tem como objetivo incentivar 

o uso da bicicleta como meio de transporte. 

O Cycle to Work é uma iniciativa do Plano de Transporte Verde que o Governo pretende implementar e traduz-

se no seguinte: 

• Financiamento das autoridades locais através do Local Sustainable Transport Fund para incentivar a 

utilização da bicicleta; 

• Financiamento para tornar a utilização da bicicleta mais fácil e segura em 8 cidades e 4 Parques 

Nacionais, fornecendo orientação sobre os projetos de infraestrutura; 

• Promovendo normas nacionais para a utilização prática da bicicleta, através do Bikeability Award 

Scheme 2017; 

• Financiamento para o desenvolvimento de parque de estacionamento em centros de transporte e para 

o aluguer de bicicletas e instalações de reparação. 

 

Para concluir, a Cycle to Work Alliance divulgou alguns elementos sobre os resultados deste Programa, 

designadamente: que mais de 550.000 trabalhadores terão usufruído deste programa e que, se não fosse este, 

67% teriam utilizado o carro nas deslocações para o trabalho. A estimativa é que se conseguiu evitar a emissão 

de 112.210 toneladas de CO2 por ano. 

 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/10/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/10/contents/enacted
https://www.eta.co.uk/environmental-info/green-travel-plans/
https://www.gov.uk/government/collections/local-sustainable-transport-fund
https://www.gov.uk/government/collections/local-transport-notes
https://bikeability.org.uk/
https://bikeability.org.uk/
http://cycletoworkalliance.org.uk/
http://cycletoworkalliance.org.uk/about-us/
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IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), à data não se encontrou qualquer iniciativa 

legislativa ou petição pendente sobre matéria idêntica. 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas facultativas 

Poderá ser pertinente ponderar a audição, em sede de especialidade, da ABIMOTA - Associação Nacional das 

Indústrias de Duas Rodas, da MUBI - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta e ainda, de outras 

associações ligadas à prática do ciclismo. 

 

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

aplicação 

 

A aprovação da presente iniciativa, que visa reduzir o IVA para 6% na aquisição de velocípedes, pode significar 

uma diminuição de receitas de IVA para o Estado. No entanto, os proponentes acautelam o respeito pela “lei-

travão” através da norma de entrada em vigor, conforme ficou referido atrás. 

Com os dados disponíveis não é possível estimar o valor da perda de receita fiscal resultante da redução, em 

17 pontos percentuais, da taxa de IVA. Admitindo, por outro lado, a hipótese de uma procura elástica e ainda, 

que o incentivo fiscal se refletirá na redução preço final do bem10, é expectável que o consumo de bicicletas 

aumente, com impacto positivo na receita fiscal.  

Há também que contabilizar os benefícios relacionados com a redução dos custos do transporte individual 

motorizado, a redução da dependência energética, o crescimento económico do setor, bem como os benefícios 

para o ambiente, designadamente para o ambiente urbano e para a saúde pública.  

                                                           
10 A Comissão Europeia defende porém que o IVA, ao contrário dos impostos especiais de consumo, não altera de forma 
significativa o comportamento dos consumidores e que a repercussão da redução das taxas do IVA nos preços no 
consumidor nunca é total. 


