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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Em Portugal, o setor de atividade da produção e manutenção de autocarros, é um setor

preparado para o mercado interno e externo, que representa cerca de 1500 postos de trabalho

diretos e indiretos, com faturação anual de mais de 100 milhões de euros.

Nos últimos anos, as empresas portuguesas do setor têm vindo a manifestar a sua preocupação

relativamente ao desequilíbrio concorrencial e aos consequentes impactos financeiros, sociais e

ambientais.

A estratégia do governo, expressa no PRR, procura realizar um grande investimento na

aquisição de autocarros “verdes” elétricos e a hidrogénio. O governo português atribui incentivos

a empresas de transportes públicos de passageiros, como é o caso da STCP ou CARRIS para

aquisição de autocarros movidos com recurso a energias alternativas amigas do ambiente,

como é o caso dos elétricos e a gás. Por outro lado, a importação de autocarros antigos que são

muito poluentes é feita sem regras, quer por empresas, quer por Municípios.

Aquisição de autocarros construídos em Portugal por empresas de transportes de passageiros,

de investimentos que em média rondam os 200.000,00€ a 250.000,00€ por unidade, obriga à

liquidação de IVA à taxa de 23%, no momento da compra.

Apesar da dedução de IVA aquando da apresentação da declaração periódica, é importante

salientar que as empresas de transportes de passageiros exercem uma atividade com taxa

aplicável de IVA correspondente a 6%, e cujos processos de reembolso são morosos na decisão

e no processo de pagamento, levando entre 180 a 240 dias.

Por força da alteração produzida ao artigo. 27 do CIVA, desde 1 de março de 2018, em que as

importações de outros mercados se tornaram mais vantajosas, nomeadamente de autocarros da

Turquia, país relevante em termos concorrenciais para o sector, todas as aquisições ficaram



sujeitas ao mecanismo de autoliquidação, e tal como acontecia nas aquisições

intracomunitárias, o comprador passou a liquidar e deduzir em simultâneo na sua declaração

periódica, sem qualquer fluxo de tesouraria.

Como sabemos, anterior à entrada em vigor desta legislação, sempre que as empresas

importavam, era necessário liquidar IVA na alfândega.

Como consequência da entrada em vigor do referido regime, existiu um desincentivo à aquisição

de autocarros com produção nacional, construídos em Portugal por empresas com capitais

portugueses e mão-de-obra qualificada de trabalhadores nacionais e assim facilitou-se a

importação de autocarros antigos.

Tendo em conta os investimentos previstos para aquisição de autocarros amigos do ambiente, o

CDS entende pertinente questionar sobre a estratégia ambiental e impactos para o setor em

Portugal.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Ministro do Ambiente

e da Ação Climática, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1- Que soluções apresenta o Governo para quebrar com o desequilíbrio concorrencial

existente nas empresas construtoras de equipamentos de transportes pesados de

passageiros?

2- Como vai o Governo desincentivar a importação de autocarros antigos e poluentes?

3- Quais as medidas para desincentivar a importação de autocarros muito poluentes por

parte dos Municípios?

4- Os concursos de aquisição de autocarros, serão realizados de forma faseada no

mercado, para permitir que o mercado nacional consiga responder a este desafio e não

ter que existir a necessidade de ir importar a outros mercados a grande parte dos

autocarros?

5- Pretende o Governo rever a estratégia de aquisição de autocarros, para além de prever

a aquisição a autocarros “verdes”, que têm um valor muito elevado, incluir na estratégia

para a redução carbónica, autocarros que atualmente já são pouco poluentes, como é o

caso dos autocarros a gás e a diesel (Euro 6 D)?



Palácio de São Bento, 20 de maio de 2021

Deputado(a)s

PEDRO MORAIS SOARES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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