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FISCALIDADE VERDE
Governo quer
mais taxas
ambientais,
mas no curto
prazo receitas
vão cair

Proposta de Orçamento do Estado prevê
menos receita de impostos sobre os
combustíveis e automóveis. Reforma
fiscal "verde" só arranca em 2014
Queda na
receita não é
resultado de
um país mais
ecológico,
mas da crise,
que está a
minar a venda
de automóveis
e o seu uso



Ricardo Garcia

Possíveis

taxas sobre viagens
de avião, sacos plásticos,
embalagens de bebidas,
camiões, recursos naturais
ou dióxido de carbono estão

no menu de opções que o
Governo irá estudar nas prometidas
mexidas na "fiscalidade verde".

Mas no curto prazo, a receita dos

impostos ambientais que já existem
vai cair. De acordo com a proposta
de Orçamento do Estado (OE) para
2014, o dinheiro a arrecadar com o

Imposto sobre Produtos Petrolíferos
(ISP), o Imposto sobre Veículos (ISV)
e o Imposto Único de Circulação
(lUC), que já tem vindo a descer nos
últimos anos (ver infografia), sofrerá

um novo trambolhão.
Segundo os dados mais recentes

do Instituto Nacional de Estatística
(INE), em 2012 estes três impostos
somaram 3568 milhões de euros. Pa-
ra 2014, a proposta de Orçamento do
Estado prevê uma receita de 2735 mi-
lhões - uma quebra de 833 milhões
ou 23% face a 2012. Não é o resultado
de um país mais ecológico, mas sim
da crise, que está a minar a venda de
automóveis e o seu uso.

O ISP é o principal imposto am-
biental do país - 56% de todos nor-
malmente considerados pelo INE. A

seguir vem o Imposto sobre o Tabaco

(28%), que permanece no OE 2014 ao

mesmo nível de 2012. Depois vêm o
ISV e o lUC, que juntos somam 16%

do total dos impostos ambientais.
Aos impostos somam-se as taxas am-
bientais, cujos dados mais recentes
são de 2011: 722 milhões de euros.

Estes números podem mudar, caso

o Governo reforce, como promete,
a chamada "fiscalidade verde". Por
ora, o tema está num parágrafo vago
do guião para a reforma do Estado
e mereceu uma curta referência na
sua apresentação pelo vice-primei-
ro-ministro, Paulo Portas, na quarta-
feira.

O ministro do Ambiente, do Orde-
namento do Território e da Energia,
Jorge Moreira da Silva, afirma que a

identificação do caminho a seguir
será feita após a aprovação do Or-
çamento do Estado. Por ora, está
decidido criar uma comissão para
a reforma da fiscalidade verde, que
irá apresentar um relatório no pri-
meiro semestre de 2014. "Nesta fase
não quero falar de nenhum imposto

específico, o Governo não tem ne-
nhuma lista", disse Moreira da Silva

ao PÚBLICO.
Trabalho de casa
Mas já há trabalho de casa feito. Um
relatório de 2012 da Plataforma pa-
ra o Crescimento Sustentável - um
think tarik criado por Moreira da Silva

antes de entrar para o Governo - já
defendia que uma taxa de nove euros
sobre cada tonelada de CO2 seria su-
ficiente para compensar a sobretaxa
de 3,5% sobre o IRS.

Em Abril passado, os ministérios
do Ambiente e das Finanças, então
tutelados por Assunção Cristas e Ví-
tor Gaspar, juntaram-se para promo-
ver uma conferência sobre taxação
ambiental. As ideias mais concretas
sobre Portugal estão num estudo
da Agência Europeia do Ambiente
apresentado neste evento. O trabalho
compila uma lista de várias medidas

que poderiam levar a um encaixe de
3000 milhões de euros. Ali estão pos-
síveis novas taxas, por exemplo, so-
bre as viagens de avião, os sacos plás-
ticos, as embalagens de bebida ou os

pesticidas. Noutros casos, sugere-se
ajustar o que já existe, aumentando-

se por exemplo a taxa de recursos
hídricos, de electricidade ou os im-

postos sobre os combustíveis.
A generalidade das propostas já

está em prática noutros países eu-

ropeus. "Mas nenhum país tem todos
estes impostos", alerta Jorge Morei-
ra da Silva. Não será razoável, diz o

ministro, que se almeje aplicar todo
o leque sugerido pela Agência Euro-

peia do Ambiente.
"A maior parte das medidas são

modestas e realistas. Por isso, a
maior parte dos 3000 mil milhões
de euros pode ser atingida", contra-
ria Mikael Skou Andersen, professor
da Universidade de Aarhus, na Dina-
marca e co-autor do estudo.

A inclusão da "fiscalidade verde"
no guião para a reforma do Estado
resultou também de conversas entre
o Ambiente e as Finanças. A ideia é

a de que tudo seja feito de acordo
com princípio da neutralidade fiscal:

aumentam-se impostos de um lado,

mas reduzem-se de outro.
"A lógica é desviar a fiscalidade so-

bre o trabalho", afirma Jorge Moreira
da Silva. Em alternativa, os impostos
incidiriam sobre comportamentos
ou actividades com impacto na sus-
tentabilidade.

"Tudo o que envolva degradação
de bens comuns deve ser taxado",
afirma João Joanaz de Melo, presi-
dente da associação ambientalista
GEOTA. Joanaz de Melo dá o exem-
plo da taxa sobre recursos hídricos.

Segundo dados do INE, esta contri-

buição exigida a quem utilize água de

uma barragem ou efectue descargas
de esgotos arrecadou pouco mais de
sete milhões de euros em 2011 - ape-
nas 1% do total das taxas ambientais.
"Devia ser aumentada, os valores são

ridículos", diz o presidente do GE-
OTA.

A fiscalidade verde pode ser uma
pescadinha de rabo na boca. Quanto
menor for a poluição ou a utilização

de recursos - que é o seu objectivo
-, menor será a receita. A reacção
porém é lenta. "A resposta compor-
tamental às taxas ambientais normal-
mente leva cinco a dez anos a esta-

bilizar", afirma Mikael Andersen.
Na Dinamarca, o aumento das taxas
sobre a água levou a uma redução
de 40% no consumo, mas ao longo
de 20 anos. A fórmula, diz Ander-
sen, é começar com taxas baixas e
aumentá-las gradualmente.

Remover subsídios "perversos"
também está em vista. O estudo da

Agência Europeia do Ambiente diz

que há um potencial de poupança
de 690 milhões de euros nesta área.
O GEOTA sustenta que só na energia
pode haver 3000 milhões de euros
a recuperar.

No Orçamento do Estado para
2014, o Governo dá um pequeno
passo: reduziu as vantagens fiscais

para os chamados "carros de em-
presa", que são oferecidos como



parte do salário a quadros médios

e altos, reduzindo a factura do IRS.
Se for apenas para arrecadar mais

impostos, estará no caminho errado.
"A chave de ouro é a que a reforma
fiscal verde seja neutra", reitera Tia-

go Domingos, investigador do Ins-
tituto Superior Técnico na área da
economia ambiental.

Tiago Domingos acrescenta que

embora a neutralidade ocorra no
momento da aplicação da medida,
alguns impostos ambientais acabam

por ter um saldo positivo a médio
ou longo prazo - como os sobre os

automóveis ou combustíveis. "Fun-
cionam bem num país como Portu-

gal, pois sempre que se penaliza o

consumo, está-se a reduzir o peso
das importações", afirma.




