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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia procedeu à apreciação, relato e emissão 

de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, sobre a Proposta de Lei n.º 111/XIII/3.ª (GOV) – 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.  

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apreciação da presente Proposta de Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 229.º, da 

Constituição da República Portuguesa e na alínea i) do artigo 34.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

A presente Proposta de Lei visa – cf. artigo 1.º – conceder “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.” 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por sustentar que “O Governo 

pretende promover a marinha mercante nacional, com vista a potenciar o alargamento do 

mercado português de transporte marítimo e o desenvolvimento dos portos nacionais e da 

indústria naval, a criação de emprego, a inovação do sector e o aumento da frota de navios que 

arvoram a bandeira portuguesa, com o consequente aumento da receita fiscal.” 

Acontece que “Nas últimas três décadas, a frota nacional da marinha mercante registada no 

registo convencional sofreu um acentuado declínio, resumindo-se hoje a menos de uma dezena 
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de navios, apesar do acréscimo substancial da movimentação de cargas e de navios de cruzeiro 

verificado na última década nos portos nacionais.” 

Neste contexto, entende o proponente que “Torna-se, por isso, necessário e urgente garantir 

condições para inverter esta tendência, promovendo a criação de emprego e aumentando a 

atratividade e competitividade do sector.” 

Assim, em concreto, “Pretende-se […] estabelecer um conjunto de medidas que permitam 

alcançar os objetivos de aumento da competitividade, do crescimento económico e do emprego 

marítimo qualificado, através da criação de um regime fiscal para as empresas de transporte 

marítimo e de um regime contributivo específico aplicável aos tripulantes, atraindo para 

Portugal armadores, navios e embarcações que criem oportunidades de emprego para os 

marítimos nacionais.” 

Por fim, considera-se que “O regime fiscal proposto para os tripulantes e a fixação de uma taxa 

contributiva global reduzida visam incentivar o investimento e promover o trabalho no sector 

do transporte marítimo em Portugal, criando oportunidades para os jovens e fomentando a 

formação de um número suficiente de marítimos, que obste à atual escassez de recursos 

humanos com as habilitações necessárias, em parte devido à inexistência de saídas 

profissionais.” 

 

3º.  CAPÍTULO – SÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção relativamente a presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP não se pronunciou relativamente a presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção relativamente a presente iniciativa. 
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4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Subcomissão da Comissão Permanente de Economia 

deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS e abstenção do PSD e do BE, emitir parecer 

favorável à “Proposta de Lei n.º 111/XIII/3.ª (GOV) – 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.” 

 

Ponta Delgada, 19 de março de 2018. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.                       

        O Presidente 

            

       _________________________        

                     Miguel Costa  


