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Reforma da Fiscalidade Verde aprovada hoje na AR 

 

Governo e Assembleia da República 

 não ouviram ANMP sobre proposta de lei  

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) acusa o 

Governo e a Assembleia da República (AR) de não terem ouvido esta 

Associação, que representa os 308 Municípios portugueses, sobre a 

Reforma da Fiscalidade Verde, cuja Proposta de Lei foi hoje aprovada na 

AR.  

 

A Proposta de Lei n.º 257/XII, respeitante à Reforma da Fiscalidade 

Verde, procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores da 

energia e emissões, transportes, água, resíduos, ordenamento do 

território, florestas e biodiversidade, criando um regime de tributação 

dos sacos de plástico e um regime de incentivo ao abate de veículos em 

fim de vida. 

 

Estes setores são de crucial importância para os Municípios, pelo que, só 

por isso, já é inaceitável a ausência de audição à ANMP. Porém, esta 

desconsideração política pela ANMP torna-se mais gravosa, tendo em 

conta que, no acordo celebrado entre o Governo e a ANMP, no âmbito 

da regulamentação do Fundo de Apoio Municipal (FAM), foi assumido 
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pelo Governo que, em sede da Reforma da Fiscalidade Verde, seria 

considerado, precisamente, o seguinte: “incentivos fiscais à eficiência 

energética dos Municípios e entre as alternativas a considerar estará o 

IVA da iluminação pública”. 

 

Ora, a ANMP verifica que a Proposta de Lei da Reforma da Fiscalidade 

Verde, hoje aprovada na AR, ignora este compromisso estabelecido no 

Acordo do FAM. Este incentivo não foi integrado, nem referido em 

qualquer normativo proposto. Por isso, a ANMP reforça a absoluta 

necessidade do cumprimento do compromisso assumido pelo Governo e 

exige a adoção urgente de medidas adequadas à execução deste 

compromisso. 

 

Do mesmo modo que esta Proposta de Lei da Reforma da Fiscalidade 

Verde tem um forte impacto nos Municípios, tem também um reflexo 

grave na vida das populações, pois prevê a subida dos impostos verdes, 

que serão suportados, principalmente, pelas famílias portuguesas. 

Embora o texto da lei refira que o aumento da receita fiscal gerado 

deverá servir de contrapartida a um decréscimo dos impostos sobre o 

rendimento de pessoas singulares e coletivas, o facto é que não estão 

definidos quaisquer mecanismos para esse efeito, estes impostos 

revertem quase em exclusivo para a Administração Central e não estão 

consignados à mitigação dos efeitos adversos no ambiente, nem à 

reparação de danos ambientais, ou outras despesas inerentes, o que 

impede a confirmação do princípio da neutralidade fiscal. 
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Portanto, a ANMP sublinha que a Proposta de Lei da Reforma da 

Fiscalidade Verde hoje aprovada na AR terá impacto negativo 

relevante na vida dos cidadãos, sobretudo devido à atual conjuntura 

económica e social, pois representa, de facto, um agravamento fiscal 

para empresas e famílias. 

 

Simultaneamente, a ANMP conclui que estas medidas têm um impacto 

negativo nas contas dos Municípios, porquanto representam a 

diminuição das receitas municipais, nomeadamente por via da redução 

do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e do IMT (Imposto Municipal 

sobre Transações), e ainda pelas receitas fiscais resultantes da cobrança 

dos novos impostos verdes reverterem, na sua maioria, para a 

Administração Central.  

 

ANMP, 5 de Dezembro de 2014 
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