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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 Centro Democrático Social – 

Partido Popular, começa por realçar a importância do setor florestal para o desenvolvimento do país, a 

nível económico, social e ambiental, com diversos dados estatísticos . Realiza-se, de seguida, uma 

pequena resenha da política florestal das últimas duas décadas, após o que se conclui pela necess idade 

de melhorias no enquadramento fiscal vigente, de forma a potenciar o investimento neste setor.  

Para o efeito, o GP do CDS-PP propõe a constituição, voluntária, de provisões financeiras para 

investimento na floresta, consubstanciadas numa Conta de Gestão Florestal  (CGF), por parte de sujeitos 

passivos de IRS ou IRC que se dediquem à atividade silvícola, provisões essas deduzíveis para efeitos 

destes impostos. 

O promotor da CGF poderá canalizar 30% das receitas brutas anuais para a CGF, para que as quantias 

aí colocadas e mais tarde investidas na floresta originem um benefício fiscal.  

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 em apreciação é apresentada por dezassete Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-

PP, no âmbito do poder de iniciativa da lei, consagrado no n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e no artigo 

118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). A iniciativa legislativa é um poder dos Deputados, 

nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, 

como também dos grupos parlamentares, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da 

alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º do RAR, encontra-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 os requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 124.º do RAR. 

De igual modo, observa os limites à admissão das iniciativas, impostos pelo n.º 1 do artigo 120.º do RAR, não 

parecendo infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e definindo concretamente o sentido das 

modificações a introduzir na ordem legislativa. 

Ao propor um conjunto de alterações em matéria fiscal, é possível que a aprovação do projeto de lei em 

apreço possa implicar uma perda de receitas por parte do Estado. Prevendo-se a respetiva entrada em vigor 

com a aprovação do Orçamento do Estado subsequente à sua publicação, nos termos do seu artigo 7.º, 

mostra-se salvaguardado o limite previsto no n.º 2 do artigo 120.º do Regimento, que veda aos Deputados e 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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grupos parlamentares a apresentação de iniciativas que envolvam, no ano económico em curso, aumento das 

despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento (princípio igualmente consagrado no 

n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e conhecido como “lei-travão”). 

A matéria objeto desta iniciativa enquadra-se na reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da 

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

O projeto de lei, que deu entrada em 12 de outubro do corrente ano, foi admitido e anunciado no dia 14 de 

outubro, data em que, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, baixou, na 

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

Comissão de Agricultura e Mar (7.ª). 

Em caso de aprovação, para efeitos de apreciação na especialidade, chama-se a atenção para o seguinte: 

No artigo 6.º da iniciativa, que procede à alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, foi detetado o que 

aparenta ser uma gralha ou lapso de escrita, uma vez que o artigo se refere aos artigos 59.º-D e 43.º -A do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais, mas apenas procede à alteração do artigo 59.º-D, sendo certo que, 

atualmente não se encontra em vigor qualquer artigo 43.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Na verdade, 

há que alertar para o facto de, na Proposta de Lei 37/XIII/2.ª, que aprova o Orçamento do Estado para 2017, 

constar precisamente o aditamento de um artigo 43.º - A ao Estatuto dos Benefícios Fiscais.  

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário1 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e formulário dos 

diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta 

no decurso do processo da especialidade na Comissão, bem como em sede de redação final. 

O projeto de lei em apreciação, que “Cria a conta de Gestão Florestal”, apresenta um título que traduz o seu 

objeto, mostrando-se em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. 

A presente iniciativa pretende alterar o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, 

aprovado pela Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, o Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88 de 30 de novembro, e ainda o Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89 de 1 de julho. 

Cumpre referir que, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, “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”. Ora, 

consultada a base Digesto (Diário da República Eletrónico) verifica-se que aqueles três diplomas sofreram até 

ao momento um elevado número de alterações, designadamente em sede de aprovação dos Orçamentos do 

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

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40721
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/IRS/index_irs.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/IRS/index_irs.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/index_ebf.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/index_ebf.htm
https://dre.pt/application/file/25346100
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Estado, o que desaconselha, por razões de segurança jurídica, que no título seja feita referência ao número de 

ordem daquelas alterações, entendimento que tem sido seguido nas alterações anteriores. 

Todavia, para que o título possa cumprir na íntegra o seu propósito informativo, as regras de legística formal 

preconizam que o mesmo deve, pelo menos, fazer referência aos diplomas que altera e não deve iniciar-se 

com um verbo.2 

Desta forma, sugere-se que, em caso de aprovação, em sede de apreciação na especialidade, seja 

considerada a seguinte alteração ao título da iniciativa: “Conta de Gestão Florestal (Altera o Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de 

novembro, o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442-A/88, de 30 de novembro, e o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 

de julho) ”. 

Em conformidade com o previsto nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário, deve proceder-se à 

republicação integral dos diplomas que revistam a forma de lei sempre que existam mais de três alterações ao 

ato legislativo em vigor, salvo se se tratar de alterações a Códigos, ou se somem alterações que abranjam 

mais de 20% do articulado do ato legislativo em vigor, atenta a sua versão originária ou a última versão 

republicada. Relativamente aos diplomas alterados pela presente iniciativa, não decorre da lei formulário a 

necessidade da sua republicação, uma vez que, estando em causa alterações a códigos fiscais, cabem na 

exceção mencionada. 

Em caso de aprovação, refira-se, igualmente que a iniciativa em apreço, revestindo a forma de lei, deve ser 

objeto de publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da 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 face à 

lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

A definição das bases da política florestal nacional foi estabelecida com a aprovação da Lei n.º 33/96, de 17 de 

agosto (“Lei de Bases da Política Florestal”), reconhecendo-a como “um recurso natural renovável, essencial à 

manutenção de todas as formas de vida, devendo assim o seu uso e gestão ser levado a cabo de acordo com 

políticas e prioridades de desenvolvimento nacionais, harmonizadas com as orientações internacionalmente 

                                                           
2 Duarte, David et al (2002), Legística. Coimbra, Almedina, pág. 201 e 203. 

https://dre.pt/application/file/a/406244
https://dre.pt/application/file/a/406244
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aceites e articuladas com as políticas sectoriais de âmbito agrícola, industrial, ambiental, fiscal e de 

ordenamento do território e gerido de forma sustentável” (alíneas a), b) e c) do n.º 1 do art.º 2.º) 

Assim, e logo em 1999, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/99, de 18 de março adota o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa, a que se seguiu a publicação dos Decretos-lei nº 

204/99 e 205/99, ambos de 9 de Junho (já revogados), onde foi definida a elaboração de planos regionais de 

ordenamento florestal, como instrumentos sectoriais de gestão territorial. 

A estes diplomas sucedem: 

 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2003, de 19 de março, que aprova o Plano de Ação para 

o Sector Florestal; 

 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006, de 15 de setembro, que aprova a Estratégia 

Nacional para as Florestas; 

 O Decreto-lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, onde foi aprovado um novo regime jurídico dos planos de 

ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal, revogando a anterior legislação, e ainda  

 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 24 de fevereiro, que atualiza a Estratégia 

Nacional para as Florestas, no respeito pelos critérios estabelecidos a nível internacional, assumidos 

por Portugal no âmbito do processo Pan-Europeu para a gestão sustentável das florestas continentais, 

da Conferência Ministerial para a Proteção das Florestas na Europa (FOREST EUROPE) e do Fórum 

das Nações Unidas sobre Florestas (FNUF). 

De referir ainda a criação, pela Lei n.º 62/2012, de 10 de dezembro, da bolsa nacional de terras para utilização 

agrícola, florestal ou silvopastoril, designada por «Bolsa de terras», criada com o objetivo de facilitar o acesso 

à terra através da disponibilização de terras para arrendamento, venda ou para outros tipos de cedência as 

terras com aptidão agrícola, florestal e silvopastoril. 

Não há antecedentes parlamentares sobre a matéria na atual e anterior legislatura. 

 

 

 

 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

Bibliografia específica 

https://dre.pt/application/file/a/549511
https://dre.pt/application/file/a/310887
https://dre.pt/application/file/a/310885
https://dre.pt/application/file/a/571354
https://dre.pt/application/file/a/539887
https://dre.pt/application/file/a/397417
https://dre.pt/application/file/a/66432612
https://dre.pt/application/file/a/190536


 
Nota Técnica 

 

Projeto de Lei n.º 322/XIII/2.ª (CDS-PP) 

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

 

CÓDIGO FLORESTAL: Decreto-Lei nº 254/2009, de 24 de setembro. Lisboa: DisLivro, 2009. Cota: 56 – 

458/2010. 

Resumo: O código florestal (Lei nº 36/2009, de 20 de julho e Decreto-Lei nº 254/2009, de 24 de setembro) 

“reorganiza a matriz legal do sector enquadrando as orientações de política florestal nacional, abrangendo as 

normas referentes ao planeamento e ao ordenamento e gestão florestal, determinando as incidências do 

regime florestal, definindo as regras de proteção do património silvícola, bem como da valorização dos 

recursos florestais, e estabelecendo o regime aplicável às contraordenações florestais.” 

ESTRATÉGIA NACIONAL de investigação e inovação para uma especialização inteligente 2014-2020 

[Em linha]. Eixo temático 4: recursos naturais e ambiente – floresta. [Lisboa: FCT, 2013]. [Consult. 19 out. 

2016]. Disponível em WWW: <URL:  

https://www.fct.pt/esp_inteligente/docs/Floresta_ENEI_Aveiro.pdf 

Resumo O referido estudo destaca a importância do sector florestal, que assume uma importância estratégica 

decisiva para o futuro da sociedade portuguesa, nas suas diversas vertentes: enquanto espaço multifuncional 

de elevado valor económico; importância do seu significado no Produto Interno Bruto português, 

comparativamente a outros países do espaço comunitário; exportação de produtos de valor acrescentado; 

contribuição para os compromissos internacionais e para as metas da Estratégia Europa 2020, no que 

concerne à redução das emissões de gases com efeito de estufa, ao aumento do recurso às energias 

renováveis e ao aumento da eficiência energética; e na criação de emprego e de polos de animação 

económica e social.  

Contudo, tem vindo a assistir-se, na última década, a um preocupante desinvestimento ao nível da produção 

silvícola. É, pois, consensual que iniciativas de investimento e desenvolvimento, que mitiguem a degradação 

do espaço florestal e promovam o crescimento futuro da produção de bens silvícolas, através de ganhos de 

produtividade em povoamentos florestais atualmente degradados, e de uma melhoria da gestão florestal de 

muitos dos povoamentos existentes, são essenciais à sustentabilidade do conjunto do sector florestal. 

 

PARDAL, Sidónio – A política florestal no nosso país. Questões atuais de direito local. Braga. Nº 2 (abr./jun. 

2014), p. 7-19. 

Resumo: Com este artigo, o autor pretende “interpelar o planeamento do território sobre as questões de fundo 

da política florestal, esclarecendo os equívocos criados em torno de uma suposta liberalização onde a floresta 

fica entregue à iniciativa privada, por sua vez dependente de uma subsidiação sistemática com o 

desmantelamento dos Serviços Florestais que devem ser estruturados desde o nível central, onde tem um 

lugar importante a Estação Florestal Nacional, até às circunscrições florestais, a nível regional. A intervenção 

https://www.fct.pt/esp_inteligente/docs/Floresta_ENEI_Aveiro.pdf
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dos municípios deve ter um carácter sempre secundário e supletivo.” A política florestal, de acordo com este 

autor, não pode ficar reduzida ao combate aos incêndios, que por sua vez estruturam uma “indústria” e um 

amplo leque de interesses e de negócios que se instalam, devendo a prevenção alicerçar-se numa prática 

silvícola regular, abarcando os cerca de 6,5 milhões de hectares de espaço silvestre.   

 

PEREIRA, João Santos – O futuro da floresta em Portugal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

2014. Cota: 56 – 168/2014. 

Resumo: “ A floresta portuguesa é um dos principais recursos do país. A produtividade potencial elevada 

permitiu o desenvolvimento de indústrias que sustentam a exportação de bens de enorme valor acrescentado 

nacional. Mas outros componentes, como a biodiversidade ou os serviços ambientais dos ecossistemas, são 

cada vez mais relevantes”. Contudo, as florestas enfrentam todos os anos o risco de incêndio, agravado pelo 

aquecimento global e pelas alterações climáticas, sendo que o futuro tem que passar, necessariamente, pela 

prevenção. 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha e Reino Unido. 

Espanha 

Em Espanha, com exceção do País Basco e de Navarra, que se regem pelas normas contidas na Ley 

12/2002, de 23 de mayo e na Ley 28/1990, de 26 de diciembre, respetivamente, que lhes conferem uma ampla 

autonomia em matéria florestal, a fiscalidade nesta área é regulamentada pelas normas comuns do Estado. 

A regulamentação tributária da atividade florestal está dispersa pelo sistema fiscal espanhol, com a 

consequente dificuldade de pesquisa e conhecimento de todas as normas, sendo que na grande parte dos 

casos, estas encontram-se ligadas aos regimes de tributação aplicáveis à agricultura.  

Pelo que foi possível apurar, não existem normais setoriais para a produção e propriedade florestais, termos 

em que a maioria dos impostos previstos no sistema fiscal espanhol são de aplicação geral a todos os setores 

de atividade, onde se inclui o setor das florestas. 

 

Por exemplo, o exercício da atividade das florestas é taxado de acordo com o Imposto sobre as Atividades 

Económicas (IAE). Já os resultados dessa atividade são taxados de acordo com o “Impuesto sobre el Valor 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l12-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l12-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l28-1990.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg1175-1990.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg1175-1990.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l37-1992.html
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Añadido (IVA) e com a Ley 38/1992, de 28 diciembre, relativa a impostos especiais - neste caso concreto, os 

presentes no Capítulo VII relativo aos hidrocarbonetos. 

Já a Ley 43/2003, de 21 de noviembre, relativa a montes, florestas e bosques, menciona no seu preâmbulo 

que as Administrações Públicas devem adotar medidas de incentivo à gestão e sustentabilidade dos montes, 

mediante subvenções e outros incentivos ambientais; porém, pelo que foi possível apurar, não existe qualquer 

norma que preveja a criação de uma conta de gestão florestal, dando origem a uma dedução fiscal de apoio 

ao investimento na área, como é intenção da presente iniciativa. 

Reino Unido 

Das pesquisas efetuadas concluiu-se que não existe um regime fiscal específico que incida exclusivamente 

sobre a gestão florestal. Os ganhos provenientes desta atividade são taxados, como qualquer outra atividade 

comercial, de acordo com o previsto nos diversos diplomas fiscais que abrangem as diversas atividades 

económicas. 

O Income Tax Act 2007 (Secção 192) e o Corporation Tax Act 2010 excluem, do âmbito de aplicação destes 

impostos, a área da gestão florestal, o que poderá ser considerada um benefício fiscal de incentivo ao setor, 

uma vez que o produto proveniente desta área de atividade não é taxado de acordo com estes impostos, 

previstos nestes diplomas. 

Para além destes diplomas, o Taxation of Chargeable Gains Act 1992, nas suas secções 35, 38, 53 152, 158, 

165 e 250, institui vários benefícios a nível de taxação de ganhos relacionados com a atividade florestal, como 

por exemplo o lucro comercial da venda de madeira, que não é alvo de qualquer tipo de impostos. Qualquer 

ganho obtido pela valorização da área florestal também é excluído deste imposto. 

Do que foi possível apurar, não existe no Reino Unido qualquer disposição que preveja a criação de uma conta 

especialmente pensada para as receitas provenientes da gestão florestal, com vista à obtenção de uma 

dedução fiscal posterior, sendo estes incentivos concedidos da forma acima descrita. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que não se encontram 

pendentes, sobre matéria idêntica ou conexa, quaisquer iniciativas. 

 

 Petições 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l37-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l38-1992.html
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21339&p=20130326&tn=1
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/3/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/4/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/12/enacted
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Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP) não se identificou qualquer petição pendente 

sobre a mesma matéria. 

. 

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

aplicação 

 

A aprovação da presente iniciativa parece poder implicar, à partida, uma diminuição da receita fiscal, tal como 

referido no ponto II desta Nota Técnica. Todavia, não só não é possível quantificá-la, face à informação 

disponível, como a o próprio diploma salvaguarda essa questão, fazendo coincidir a sua entrada em vigor com 

o Orçamento do Estado subsequente à sua publicação.  


