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Introdução
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• É muito mais fácil falar de descarbonizar e de metas de 

descarbonização do que de facto descarbonizar e atingir essas metas 

ou mesmo dar passos concretos sérios nesse sentido. 

• Todos os caminhos para uma descarbonização ‘a sério’ passam por

um imposto sobre o carbono ‘a sério’, conjugado com a criteriosa

aplicação das receitas fiscais que dele resultam.

• O imposto sobre o carbono que temos não tem nada a ver com o

imposto sobre o carbono que precisamos para descarbonizar ‘a sério’.
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ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO

1. Um Imposto sobre o Carbono em Portugal: 

Necessidade ou Virtuosidade? 

2. A Reforma da Fiscalidade Verde de 2015 

e o Imposto sobre o Carbono em Portugal

3. Como Revitalizar o Imposto sobre o Carbono

e Sinalizar Correctamente 

a Descarbonização da Economia Portuguesa?



NOTA:

Todos os resultados aqui apresentados são baseados em trabalhos de 

investigação desenvolvidos e publicados em co-autoria com 

Rui Marvão Pereira.

16/11/2018 4



1. Imposto sobre o Carbono em Portugal: 

Necessidade ou Virtuosidade? 
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1.1 Um Imposto sobre o Carbono em Portugal:  

Será mesmo necessário? 

1.2 Um Imposto sobre o Carbono em Portugal:  

E será bom para a economia?

1.3 Um Imposto sobre o Carbono em Portugal:  

E pode ser desenhado para ser bom para a economia?

1.4 Um Imposto sobre o Carbono em Portugal:  

As suas propriedades fundamentais 



• 1.1 Um Imposto sobre o Carbono em Portugal: 

Será mesmo necessário? 

Elementos a considerar:

Evolução dos preços dos combustíveis fósseis.

Evolução de eficiência energética

O custo das emissões 
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Table 1: 

On the Effects of  Fossil Fuel Prices

2015 EU Commission Forecasts/Futures Markets Forecasts
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2020 2025 2030 2050

Energy

Total Energy Demand -2.17 -3.11 -3.74 -6.96

Demand for Fossil Fuels -3.43 -4.99 -6.16 -11.20

Crude Oil -2.20 -3.47 -4.45 -8.75

Coal -4.60 -9.92 -8.31 -15.34

Natural Gas -7.30 -6.02 -10.99 -16.94

Investment in Wind Energy 13.46 14.61 16.60 21.51

Wind Energy Infrastructures 4.98 7.54 9.94 16.98

Carbon Dioxide Emissions from Fossil Fuel Combustion -3.33 -5.15 -6.07 -11.16

Change as a percent of 1990 levels -3.99 -6.49 -8.03 -17.98

Economy

Growth Rate of GDP (Percent Change over Previous Period) 0.95 0.95 0.94 0.94

GDP -0.02 -0.22 -0.45 -1.45

Private Consumption -0.95 -0.95 -0.96 -0.98

Private Investment -0.81 -1.14 -1.47 -2.74

Private Capital -0.20 -0.42 -0.67 -1.81

Imported Energy 4.23 5.47 6.92 11.96

Foreign Debt -3.64 -6.09 -8.45 -15.89

Labor Markets

Employment 0.34 0.24 0.12 -0.38

Wages -0.46 -0.58 -0.71 -1.28

Public Sector

Public Debt -2.29 -3.80 -5.24 -9.62

Public Expenditures -2.10 -2.13 -2.16 -2.25

Public Consumption -3.22 -3.18 -3.13 -2.92

Public Investment -0.66 -0.97 -1.29 -2.54

Investment in Human Capital -0.49 -0.55 -0.60 -0.80

Public Capital -0.19 -0.42 -0.67 -1.84

Human Capital -0.03 -0.06 -0.08 -0.20

Tax Revenues -0.33 -0.47 -0.64 -1.30

Personal Income Tax (IRS) -0.22 -0.61 -1.04 -2.63

Corporate Income Tax (IRC) 0.16 -0.04 -0.29 -1.42

Value Added Tax (IVA) -1.02 -1.08 -1.13 -1.34

Social Security Contributions (TSU) -0.15 -0.39 -0.68 -1.86



Table 2 

On the Effects of  Energy Efficiency

Annual Gain of  2%
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2020 2025 2030 2050

Energy

Total Energy Demand -7.65 -9.72 -10.37 -9.94

Demand for Fossil Fuels -7.95 -9.86 -10.32 -9.49

Crude Oil -7.98 -9.96 -10.47 -9.75

Coal -8.00 -9.47 -10.16 -9.05

Natural Gas -7.77 -9.88 -9.86 -8.88

Investment in Wind Energy -16.26 -15.18 -14.16 -12.83

Wind Energy Infrastructures -6.00 -8.92 -10.64 -12.45

Carbon Dioxide Emissions from Fossil Fuel Combustion -7.96 -9.85 -10.33 -9.50

Change relative to 1990 levels -9.53 -12.40 -13.67 -15.31

Economy

Growth Rate of GDP (Percent Change over Previous Period) 1.03 1.00 0.98 0.96

GDP 0.37 0.69 0.91 1.35

Private Consumption 0.96 0.96 0.96 0.97

Private Investment 1.63 1.77 1.82 2.00

Private Capital 0.51 0.85 1.12 1.71

Imported Energy -8.56 -10.93 -11.75 -11.97

Foreign Debt 3.29 4.82 5.90 8.23

Labor Markets

Employment -0.14 0.03 0.14 0.34

Wages 0.75 0.96 1.08 1.26

Public Sector

Public Debt 1.84 2.69 3.29 4.55

Public Expenditures 1.94 1.92 1.92 1.93

Public Consumption 2.81 2.73 2.69 2.60

Public Investment 1.45 1.61 1.69 1.93

Investment in Human Capital 0.40 0.44 0.47 0.58

Public Capital 0.55 0.91 1.18 1.73

Human Capital 0.03 0.05 0.07 0.15

Tax Revenues 0.55 0.77 0.91 1.17

Personal Income Tax (IRS) 0.46 1.01 1.38 2.05

Corporate Income Tax (IRC) 0.17 0.68 1.02 1.61

Value Added Tax (IVA) 1.14 1.16 1.17 1.20

Social Security Contributions (TSU) 0.64 1.04 1.29 1.75



Table 3: 

On the Effects of  a Carbon Tax 

15 Euros per tCO2
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2020 2025 2030 2050

Energy

Total Energy Demand -6.26 -5.50 -5.32 -4.60

Demand for Fossil Fuels -8.78 -8.25 -8.19 -7.31

Crude Oil -5.94 -5.74 -5.65 -5.23

Coal -26.38 -23.47 -23.88 -20.46

Natural Gas -1.75 -2.45 -1.98 -1.92

Investment in Wind Energy 16.55 13.50 12.03 10.11

Wind Energy Infrastructures 8.00 10.10 10.90 10.75

Carbon Dioxide Emissions from Fossil Fuel Combustion -9.76 -9.10 -9.07 -8.06

Change relative to 1990 levels -11.70 -11.45 -11.99 -12.99

Economy

Growth Rate of GDP (Percent Change over Previous Period) 0.99 0.97 0.96 0.95

GDP -0.70 -0.87 -0.98 -1.21

Private Consumption -0.36 -0.36 -0.35 -0.32

Private Investment -1.68 -1.62 -1.58 -1.58

Private Capital -0.67 -0.95 -1.14 -1.46

Imported Energy -7.17 -7.14 -7.16 -7.23

Foreign Debt -1.87 -2.74 -3.36 -4.65

Labor Markets

Employment -0.27 -0.34 -0.40 -0.50

Wages -0.71 -0.78 -0.82 -0.86

Public Sector

Public Debt -0.86 -1.25 -1.52 -2.03

Public Expenditures -1.52 -1.50 -1.49 -1.48

Public Consumption -2.11 -2.07 -2.04 -1.97

Public Investment -1.52 -1.49 -1.49 -1.55

Investment in Human Capital -0.34 -0.36 -0.38 -0.46

Public Capital -0.75 -1.03 -1.20 -1.47

Human Capital -0.02 -0.04 -0.06 -0.12

Tax Revenues 0.34 0.21 0.13 -0.02

Personal Income Tax (IRS) -0.74 -1.01 -1.19 -1.52

Corporate Income Tax (IRC) -0.67 -0.93 -1.11 -1.42

Value Added Tax (IVA) -0.65 -0.63 -0.62 -0.60

Social Security Contributions (TSU) -1.00 -1.16 -1.27 -1.49



Table 4: 

Summary of  the Relative Roles of  Fossil Fuel Prices, 

Energy Efficiency Improvements and Carbon Taxation

2020 2025 2030 2050

Carbon Dioxide Emissions – relative to 1990 levels

Total Effect -25.23 -30.34 -33.70 -46.28

Fossil Fuel Prices -3.99 -6.49 -8.03 -17.98

Energy Efficiency -9.53 -12.40 -13.67 -15.31

Carbon Tax -11.70 -11.45 -11.99 -12.99

GDP

Total Effect -0.35 -0.39 -0.53 -1.31

Fossil Fuel Prices -0.02 -0.22 -0.45 -1.45

Energy Efficiency 0.37 0.69 0.91 1.35

Carbon Tax -0.70 -0.87 -0.98 -1.21

Labor Demand

Total Effect -0.07 -0.07 -0.14 -0.55

Fossil Fuel Prices 0.34 0.24 0.12 -0.38

Energy Efficiency -0.14 0.03 0.14 0.34

Carbon Tax -0.27 -0.34 -0.40 -0.50

Public Debt

Total Effect -1.30 -2.37 -3.48 -7.10

Fossil Fuel Prices -2.29 -3.80 -5.24 -9.62

Energy Efficiency 1.84 2.69 3.29 4.55

Carbon Tax -0.86 -1.25 -1.52 -2.03



PONTOS A RETER:

1. A evolução dos preços dos combustíveis fósseis tem um papel 

determinante na evolução das emissões.

2. A eficiência energética é uma forma altamente virtuosa do ponto de 

vista económico de reduzir emissões.

3. Nem nos cenárions mais optimistas a evolução dos preços dos 

combustíveis fósseis e a evolução de eficiência energética seriam 

suficientes para chegar perto dos nossos objectivos de 

descarbonização.
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1.2 Um Imposto sobre o Carbono em Portugal:  

E será bom para a economia? 
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O imposto sobre o carbono ...

... sendo um imposto 

não deixará de ter efeitos macroeconómicos adversos 

e incidindo sobre produtos energéticos 

não deixará de ter efeitos regressivos



Table 5: 

Effects of  an Indexed Carbon Tax 

Without Recycling
2020 2025 2030 2050

Energy

Total Energy Demand -3.26 -5.72 -7.80 -6.86

Demand for Fossil Fuels -5.04 -8.78 -11.92 -11.32

Crude Oil -3.10 -6.04 -8.55 -8.44

Coal -16.67 -25.36 -33.21 -29.84

Natural Gas -0.67 -2.47 -3.20 -3.52

Investment in Wind Energy 21.18 25.15 24.03 17.50

Wind Energy Infrastructures 6.80 11.61 15.56 18.35

Carbon Dioxide Emissions from Fossil Fuel Combustion -5.68 -9.70 -13.13 -12.37

Economy

Growth Rate of GDP (Percent Change over Previous Period) 0.94 0.91 0.92 0.94

GDP -0.17 -0.54 -0.92 -1.55

Private Consumption -0.67 -0.67 -0.68 -0.71

Private Investment -1.49 -1.97 -2.14 -2.35

Private Capital -0.42 -0.79 -1.16 -1.96

Imported Energy -3.92 -7.55 -10.66 -11.46

Foreign Debt/GDP -1.70 -2.78 -3.67 -5.90

Labor Markets

Employment 0.15 -0.08 -0.31 -0.57

Wages -0.47 -0.76 -1.03 -1.17

Public Sector

Public Debt/GDP 0.51 1.07 1.74 3.96

Public Expenditures -0.23 -0.57 -0.91 -1.48

Public Consumption -0.23 -0.57 -0.91 -1.48

Public Investment -0.23 -0.57 -0.91 -1.48

Investment in Human Capital -0.23 -0.57 -0.91 -1.48

Public Capital -0.05 -0.17 -0.37 -1.15

Human Capital -0.01 -0.02 -0.06 -0.29

Tax Revenues 0.19 0.32 0.38 -0.08

Personal Income Tax (IRS) 0.15 -0.29 -0.82 -1.27

Corporate Income Tax (IRC) 0.20 -0.33 -1.01 -1.83

Value Added Tax (IVA) -0.73 -0.83 -0.88 -0.99

Social Security Contributions (TSU) -0.33 -0.86 -1.39 -2.01



PONTOS A RETER:

A introdução de um imposto sobre o carbono 

tem inevitavelmente efeitos adversos dos pontos de vista da:

Competitividade, emprego, crescimento

e Justiça social
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1.3 Um Imposto sobre o Carbono em Portugal:  

E pode ser desenhado para ser bom para a economia? 
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Reciclagem das Receitas

Uso das receitas do imposto sobre o carbono: 

1. de modo a diminuir as distorções noutras margens fiscais 

2. num cenário de estrita neutralidade das receitas fiscais.



Table 6: 

Effects of  an Indexed Carbon Tax 

Recycling Mechanisms

Carbon Dioxide 

Emissions
Employment GDP

Foreign Debt

/GDP

Public Debt

/GDP

2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050

No Additional Energy Efficiency Gains

Lump Sum -13.13 -12.37 -0.31 -0.57 -0.92 -1.55 -3.67 -5.90 1.74 3.96

Value Added -12.97 -12.36 0.08 -0.25 -0.71 -1.53 -5.47 -8.47 1.18 -0.47

Personal I/ncome Tax -12.62 -11.56 0.54 0.46 -0.25 -0.44 -0.53 -1.38 0.55 2.10

Social Security Contributions -12.77 -11.82 0.29 0.12 -0.45 -0.79 -1.90 -3.70 -0.51 -3.01

Investment Tax Credit -12.60 -10.41 -0.37 0.18 -0.22 1.13 3.48 8.27 0.45 2.11

Additional Energy Efficiency Gain of 0.25%

Value Added -14.07 -13.38 0.07 -0.24 -0.64 -1.40 -4.99 -7.78 0.91 -1.07

Personal Income Tax -13.73 -12.60 0.52 0.46 -0.18 -0.32 -0.14 -0.83 0.30 1.47

Social Security Contributions -13.87 -12.85 0.27 0.13 -0.38 -0.67 -1.49 -3.11 -0.75 -3.56

Investment Tax Credit -13.71 -11.48 -0.38 0.19 -0.15 1.23 3.81 8.65 0.19 1.50

Additional Energy Efficiency Gain of 0.5%

Value Added -15.13 -14.35 0.06 -0.23 -0.57 -1.27 -4.53 -7.12 0.65 -1.65

Personal Income Tax -14.80 -13.60 0.50 0.46 -0.12 -0.21 0.23 -0.31 0.05 0.87

Social Security Contributions -14.94 -13.84 0.26 0.14 -0.31 -0.55 -1.10 -2.55 -0.99 -4.09

Investment Tax Credit -14.78 -12.51 -0.38 0.19 -0.08 1.32 4.13 9.02 -0.05 0.91

Additional Energy Efficiency Gain of 1.0%

Value Added -17.13 -16.19 0.04 -0.21 -0.43 -1.03 -3.68 -5.90 0.16 -2.73

Personal Income Tax -16.82 -15.48 0.47 0.46 0.00 0.00 0.92 0.67 -0.41 -0.26

Social Security Contributions -16.95 -15.71 0.23 0.15 -0.18 -0.33 -0.37 -1.50 -1.43 -5.09

Investment Tax Credit -16.79 -14.46 -0.38 0.20 0.04 1.49 4.72 9.70 -0.51 -0.21



Table 7: 

Effects of  an Indexed Carbon Tax 

Mixed Recycling Mechanisms

Carbon Dioxide 

Emissions
Employment GDP

Foreign Debt

/GDP

Public Debt

/GDP

CFI Share
TSU 

Share
IRS Share 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050

No Additional Energy Efficiency Gains

0.50 0.00 0.50 -12.61 -10.97 0.08 0.32 -0.23 0.37 1.56 3.62 0.48 2.07

0.50 0.50 0.00 -12.68 -11.10 -0.05 0.16 -0.33 0.19 0.88 2.48 -0.05 -0.47

0.50 0.25 0.25 -12.64 -11.04 0.02 0.24 -0.28 0.28 1.22 3.05 0.22 0.80

Additional Energy Efficiency Gain of 0.25%

0.50 0.00 0.50 -13.72 -12.03 0.07 0.33 -0.16 0.47 1.92 4.09 0.23 1.45

0.50 0.50 0.00 -13.79 -12.15 -0.06 0.16 -0.26 0.29 1.25 2.96 -0.30 -1.05

0.50 0.25 0.25 -13.75 -12.09 0.01 0.24 -0.21 0.38 1.58 3.53 -0.03 0.20

Additional Energy Efficiency Gain of 0.5%

0.50 0.00 0.50 -14.79 -13.04 0.06 0.33 -0.10 0.57 2.26 4.52 -0.02 0.85

0.50 0.50 0.00 -14.86 -13.17 -0.06 0.17 -0.20 0.40 1.60 3.42 -0.53 -1.61

0.50 0.25 0.25 -14.82 -13.10 0.00 0.25 -0.15 0.49 1.93 3.97 -0.28 -0.38

Additional Energy Efficiency Gain of 1.0%

0.50 0.00 0.50 -16.80 -14.96 0.04 0.33 0.02 0.76 2.89 5.34 -0.48 -0.27

0.50 0.50 0.00 -16.87 -15.08 -0.08 0.18 -0.07 0.59 2.25 4.28 -0.98 -2.67

0.50 0.25 0.25 -16.84 -15.02 -0.02 0.26 -0.02 0.68 2.57 4.81 -0.73 -1.47



PONTOS A RETER:

A rigorosa e criteriosa reciclagem das receitas do imposto sobre o 

carbono pode mitigar e mesmo reverter os efeitos adversos 

do ponto de vista da 

Competitividade, emprego, crescimento

e Justiça social

ao mesmo tempo mantendo 

a neutralidade das receitas fiscais 

e portanto respeitando os objectivos consolidação orçamental
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1.4 Um Imposto sobre o Carbono em Portugal:  

As suas propriedades fundamentais 
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Propriedade 1: 

O nível de tributação deve ser adequado ao objectivo ambiental a 

atingir.

Propriedade 2: 

A incidência da tributacão deve ser universal.

Propriedade 3: 

A tributação deve ser transparente para proporcionar os incentivos 

adequados.

Propriedade 4: 

As receitas da tributação devem ser recicladas de modo a mitigar efeitos 

económicos e de justiça social adversos.



2. A Reforma da Fiscalidade Verde de 2015 

e o Imposto sobre o Carbono em Portugal

2.1 Problemas Centrais do Debate 

na Comissão de Reforma da Fiscalidade Verde

2.2 A Proposta

da Comissão de Reforma da Fiscalidade 

2.3 A Proposta de Lei do Governo Aprovada pelo Parlamento

em finais de 2015
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2.1 Problemas Centrais do Debate 

na Comissão de Reforma da Fiscalidade Verde
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1. Qual o âmbito da tributação?

- imposto autonomo? em sede de ISP? 

- e os sectores CELE?

2. Qual o nível de tributação?

- taxas adequadas versus taxas possiveis

- taxas diferenciadas dos sectores CELE?

- indexar ao mercado CELE

3. Reciclar ou não as receitas? E como?

- outras margens fiscais?

- propositos ambientais?

- eficiência energética?



2.2 A Proposta

da Comissão de Reforma da Fiscalidade Verde
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1. Imposto como adicionamento em sede de ISP,

herdando todas as isenções vigentes.

2. Imposto com valor indexado ao preço no mercado CELE               

com clausula para evitar reduções futuras no valor do imposto.

3. Reciclagem rigorosa das receitas a partir de 2015.

4. Reciclagem das receitas em

subsidios fiscais ao investimento – 50%, 

redução da TSU – 25%; 

redução do IRS – 25%

5. Regras de reciclagem ligadas a objectivos de eficiência energética



Table 7: 

Effects of  an Indexed Carbon Tax - Mixed Recycling Mechanisms

REVISITED

Carbon Dioxide 

Emissions
Employment GDP

Foreign Debt

/GDP

Public Debt

/GDP

CFI Share
TSU 

Share
IRS Share 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050

No Additional Energy Efficiency Gains

0.50 0.00 0.50 -12.61 -10.97 0.08 0.32 -0.23 0.37 1.56 3.62 0.48 2.07

0.50 0.50 0.00 -12.68 -11.10 -0.05 0.16 -0.33 0.19 0.88 2.48 -0.05 -0.47

0.50 0.25 0.25 -12.64 -11.04 0.02 0.24 -0.28 0.28 1.22 3.05 0.22 0.80

Additional Energy Efficiency Gain of 0.25%

0.50 0.00 0.50 -13.72 -12.03 0.07 0.33 -0.16 0.47 1.92 4.09 0.23 1.45

0.50 0.50 0.00 -13.79 -12.15 -0.06 0.16 -0.26 0.29 1.25 2.96 -0.30 -1.05

0.50 0.25 0.25 -13.75 -12.09 0.01 0.24 -0.21 0.38 1.58 3.53 -0.03 0.20

Additional Energy Efficiency Gain of 0.5%

0.50 0.00 0.50 -14.79 -13.04 0.06 0.33 -0.10 0.57 2.26 4.52 -0.02 0.85

0.50 0.50 0.00 -14.86 -13.17 -0.06 0.17 -0.20 0.40 1.60 3.42 -0.53 -1.61

0.50 0.25 0.25 -14.82 -13.10 0.00 0.25 -0.15 0.49 1.93 3.97 -0.28 -0.38

Additional Energy Efficiency Gain of 1.0%

0.50 0.00 0.50 -16.80 -14.96 0.04 0.33 0.02 0.76 2.89 5.34 -0.48 -0.27

0.50 0.50 0.00 -16.87 -15.08 -0.08 0.18 -0.07 0.59 2.25 4.28 -0.98 -2.67

0.50 0.25 0.25 -16.84 -15.02 -0.02 0.26 -0.02 0.68 2.57 4.81 -0.73 -1.47



Avaliação da Proposta

da Comissão de Reforma da Fiscalidade Verde

Propriedade 1: O nível de tributação deve ser adedquado ao objectivo 

ambiental a atingir

VEREDITO: Dificilmente.

Propriedade 2: A incidência da tributacão deve ser universal

VEREDITO: Não.

Propriedade 3: A tributação deve ser transparente para proporcionar os 

incentivos adequados

VEREDITO: Sim mas com limitações.

Propriedade 4: As receitas da tributação devem ser recicladas de modo a 

mitigar efeitos económicos e de justiça social adversos.

VEREDITO: Sim.
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2.3 A Proposta de Lei do Governo

Aprovada pelo Parlamento em finais de 2015
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1. Imposto como adicionamento em sede de ISP,

herdando todas as isenções vigentes.

2. Imposto com valor indexado ao preço no mercado CELE sem clausula 

para evitar reduções futuras no valor do imposto.
.

3. Reciclagem das receitas apenas em 2015.

Sem regras ou requesitos para depois de 2015.

4. Reciclagem das receitas em 2015

IRS – 100%.

5. Objectivos de eficiência energética ignorados



Table 6: 

Effects of  an Indexed Carbon Tax - Recycling Mechanisms

REVISITED

Carbon Dioxide 

Emissions
Employment GDP

Foreign Debt

/GDP

Public Debt

/GDP

2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050

No Additional Energy Efficiency Gains

Lump Sum -13.13 -12.37 -0.31 -0.57 -0.92 -1.55 -3.67 -5.90 1.74 3.96

Value Added -12.97 -12.36 0.08 -0.25 -0.71 -1.53 -5.47 -8.47 1.18 -0.47

Personal Income Tax -12.62 -11.56 0.54 0.46 -0.25 -0.44 -0.53 -1.38 0.55 2.10

Social Security Contributions -12.77 -11.82 0.29 0.12 -0.45 -0.79 -1.90 -3.70 -0.51 -3.01

Investment Tax Credit -12.60 -10.41 -0.37 0.18 -0.22 1.13 3.48 8.27 0.45 2.11

Additional Energy Efficiency Gain of 0.25%

Value Added -14.07 -13.38 0.07 -0.24 -0.64 -1.40 -4.99 -7.78 0.91 -1.07

Personal Income Tax -13.73 -12.60 0.52 0.46 -0.18 -0.32 -0.14 -0.83 0.30 1.47

Social Security Contributions -13.87 -12.85 0.27 0.13 -0.38 -0.67 -1.49 -3.11 -0.75 -3.56

Investment Tax Credit -13.71 -11.48 -0.38 0.19 -0.15 1.23 3.81 8.65 0.19 1.50

Additional Energy Efficiency Gain of 0.5%

Value Added -15.13 -14.35 0.06 -0.23 -0.57 -1.27 -4.53 -7.12 0.65 -1.65

Personal Income Tax -14.80 -13.60 0.50 0.46 -0.12 -0.21 0.23 -0.31 0.05 0.87

Social Security Contributions -14.94 -13.84 0.26 0.14 -0.31 -0.55 -1.10 -2.55 -0.99 -4.09

Investment Tax Credit -14.78 -12.51 -0.38 0.19 -0.08 1.32 4.13 9.02 -0.05 0.91

Additional Energy Efficiency Gain of 1.0%

Value Added -17.13 -16.19 0.04 -0.21 -0.43 -1.03 -3.68 -5.90 0.16 -2.73

Personal Income Tax -16.82 -15.48 0.47 0.46 0.00 0.00 0.92 0.67 -0.41 -0.26

Social Security Contributions -16.95 -15.71 0.23 0.15 -0.18 -0.33 -0.37 -1.50 -1.43 -5.09

Investment Tax Credit -16.79 -14.46 -0.38 0.20 0.04 1.49 4.72 9.70 -0.51 -0.21



Table 5: 

Effects of  an Indexed Carbon Tax - Without Recycling

REVISITED

2020 2025 2030 2050

Energy

Total Energy Demand -3.26 -5.72 -7.80 -6.86

Demand for Fossil Fuels -5.04 -8.78 -11.92 -11.32

Crude Oil -3.10 -6.04 -8.55 -8.44

Coal -16.67 -25.36 -33.21 -29.84

Natural Gas -0.67 -2.47 -3.20 -3.52

Investment in Wind Energy 21.18 25.15 24.03 17.50

Wind Energy Infrastructures 6.80 11.61 15.56 18.35

Carbon Dioxide Emissions from Fossil Fuel Combustion -5.68 -9.70 -13.13 -12.37

Economy

Growth Rate of GDP (Percent Change over Previous Period) 0.94 0.91 0.92 0.94

GDP -0.17 -0.54 -0.92 -1.55

Private Consumption -0.67 -0.67 -0.68 -0.71

Private Investment -1.49 -1.97 -2.14 -2.35

Private Capital -0.42 -0.79 -1.16 -1.96

Imported Energy -3.92 -7.55 -10.66 -11.46

Foreign Debt/GDP -1.70 -2.78 -3.67 -5.90

Labor Markets

Employment 0.15 -0.08 -0.31 -0.57

Wages -0.47 -0.76 -1.03 -1.17

Public Sector

Public Debt/GDP 0.51 1.07 1.74 3.96

Public Expenditures -0.23 -0.57 -0.91 -1.48

Public Consumption -0.23 -0.57 -0.91 -1.48

Public Investment -0.23 -0.57 -0.91 -1.48

Investment in Human Capital -0.23 -0.57 -0.91 -1.48

Public Capital -0.05 -0.17 -0.37 -1.15

Human Capital -0.01 -0.02 -0.06 -0.29

Tax Revenues 0.19 0.32 0.38 -0.08

Personal Income Tax (IRS) 0.15 -0.29 -0.82 -1.27

Corporate Income Tax (IRC) 0.20 -0.33 -1.01 -1.83

Value Added Tax (IVA) -0.73 -0.83 -0.88 -0.99

Social Security Contributions (TSU) -0.33 -0.86 -1.39 -2.01



Avaliação da Proposta de Lei do Governo

Aprovada pelo Parlamento em finais de 2015

Propriedade 1: O nível de tributação deve ser adequado ao objectivo 

ambiental a atingir

VEREDITO: Não.

Propriedade 2: A incidência da tributacão deve ser universal

VEREDITO: Não.

Propriedade 3: A tributação deve ser transparente para proporcionar os 

incentivos adequados

VEREDITO: Não.

Propriedade 4: As receitas da tributação devem ser recicladas de modo a 

mitigar efeitos económicos e de justiça social adversos.

VEREDITO: Não.
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3. Como revitalizar o imposto sobre o carbono
e sinalizar correctamente 

a descarbonização da economia?

3.1 A Situação Actual

3.2 Que Fazer?

3.3 Pensamentos Finais
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• O imposto sobre o carbono que temos em Portugal – em todos os 

aspetos relevantes – está muito aquém do que é necessário e 

desejável.

• É um imposto de magnitude insuficiente, de abrangência 

desajustada, de duvidosa transparência e que ignora por completo 

a questão da reciclagem das suas receitas.
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3.1 A Situação Actual
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Propriedade 1: 

O nível de tributação deve ser adequado 

aos objectivos ambientais a atingir.

Do que precisamos?

• Precisamos de um imposto sobre o carbono que, a prazo, andará por

volta dos 150 euros por tonelada de dióxido de carbono.

• Não precisa de por aí começar – aliás, recomenda-se que o imposto se

torne progressivamente mais pesado, para permitir que os agentes

económicos se ajustem a esta nova realidade.

• Assim, neste momento, deveríamos estar próximos dos 30 euros por

tonelada, mas sinalizando a inevitabilidade de ter de subir até aos 150

euros por tonelada nas próximas décadas.
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Propriedade 1: 

O nível de tributação deve ser adedquado 

aos objectivos ambientais a atingir.

O que temos?

• O imposto sobre o carbono que já temos em Portugal tem andado por

volta dos 6 a 7 euros por tonelada.

• É um valor que está indexado ao preço do carbono no mercado

CELE. Isto significa que o valor do imposto sobre o carbono que

temos não só é manifestamente insuficiente, como poderá estar

condenado por muito tempo a andar por estes valores tão baixos.

• Independentemente disso, a evolução das taxas de carbono em

Portugal está assim dependente de terceiros, ou seja, da evolução do

mercado CELE.
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Propriedade 2: 

A incidência da tributacão deve ser universal

Do que precisamos?

• Todos os agentes económicos que produzam emissões de dióxido de

carbono – sem quaisquer exceções e qualquer que seja a justificação –

devem ser tributados por igual.

• Só assim se garante uma redução das emissões, que seja efetiva, e sem

distorções nem iniquidades.

• Qualquer ajustamento por razões de eficiência, competitividade ou de 

justiça social devem ser feitos noutras margens fiscais.  
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Propriedade 2: 

A incidência da tributacão deve ser universal

O que temos?

• O imposto sobre o carbono em Portugal funciona como um adicional

em sede de ISP.

• Assim herdou as múltiplas isenções em sede de ISP que favorecem, em

muitos casos, setores e atividades que são fortemente poluentes.

• Esses são os casos, por exemplo, de isenções no que não sejam usos

como carburante ou como combustível; nos usos na navegação aérea ou

navegação marítima costeira e interior; usos na produção de eletricidade,

de eletricidade e calor ou de gás de cidade; usos em transportes públicos

e no transporte de passageiros e mercadorias por caminhos de ferro.
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Propriedade 2: 

A incidência da tributacão deve ser universal

O que temos?

• O imposto sobre o carbono não incide sobre os sectores que participam 

no mercado CELE. 

• Estão isentos sectores como, por exemplo, a produção de eletricidade, 

papel, cerâmica, vidro, ferro e aço, refinação e cimento, com o 

argumento compreensível de que esses setores já estão sujeitos a um 

preço do carbono através do mercado CELE.

• Contudo, como os valores praticados nesse mercado são tão baixos, há 

um risco muito sério de que a isenção destes setores altamente poluentes 

acabe por condenar o imposto sobre o carbono à irrelevância. 



Propriedade 3: 

A tributação deve ser transparente 

para proporcionar os incentivos adequados

Do que precisamos?

• O imposto sobre o carbono tem de ser um imposto claro, transparente, 

e sem subterfúgios que possam encobrir os seus objetivos. 

• Os agentes económicos que são alvos deste imposto têm de saber – de 

forma clara e inequívoca – não só que ele existe, mas também que o seu 

custo é substancial e que não há forma de o evitar. 

• As organizações internacionais recomendam que, para este objetivo ser 

cumprido, o imposto sobre carbono deve ser um imposto em sede 

própria.
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Propriedade 3: 

A tributação deve ser transparente 

para proporcionar os incentivos adequados

O que temos?

• O imposto sobre o carbono que temos em Portugal é tudo menos 

transparente. 

• Foi implementado sem sede própria e foi escondido na confusão e na 

complexidade do ISP. 

• Foi apresentado como algo marginal e que os agentes económicos não 

sentiriam, o que – a ser verdade – só atestaria á sua relativa irrelevância. 

• Neste enquadramento, vale a pena perguntar: quantos portugueses 

sabem que temos um imposto sobre o carbono? Quantos sabem 

quanto este imposto é?
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Propriedade 4: 

As receitas da tributação devem ser recicladas de modo a mitigar 

efeitos adversos.

Do que precisamos?

• O uso criterioso das receitas do imposto sobre o carbono é

fundamental para permitir neutralizar efeitos macroeconómicos, de

competitividade internacional e de justiça social adversos.

• Por exemplo, as receitas podem ser aplicadas para aliviar as outras

margens fiscais como o IRS, de modo a zelar pela justiça social ou

proporcionar incentivos fiscais ao investimento limpo em setores mais

abertos da economia que estão assim mais expostos à concorrência

internacional, ou para financiar a transição para processos

energeticamente mais eficientes.
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Propriedade 4: 

As receitas da tributação devem ser recicladas de modo a mitigar 

efeitos adversos.

O que temos?

• O imposto sobre o carbono que temos ignora por completo esta

importante questão da reciclagem. O princípio da reciclagem não está

consignado na lei.

• Assim, ou temos um imposto muito fraco do ponto de vista ambiental,

como é o caso de momento, em cujo caso esta irrelevância também se

traduz em efeitos adversos ao nível económico e distributivo que não são

muito expressivos. Ou, então, temos um imposto ‘a sério’, i.e., que

responde à dimensão do problema, mas cujos efeitos adversos não

estarão minimamente acautelados.

• O imposto sobre o carbono que temos ignora por completo e questão

da eficiencia energetica.



3.2 Que Fazer?

Âmbito do imposto:

1. Autonomizar o imposto sobre o carbono ou como imposto em si

mesmo ou como parte de uma reformulação profunda do ISP no 

sentido de o transformar num imposto sobre emissões e não sobre o 

conteudo energético. 

[TOP PRIORITY]

Base do imposto: 

2. Aplicação universal do imposto. Sem quaisquer isenções ou excepções. 

[TOP PRIORITY]
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Taxa do imposto:

3.   Autonomizar a taxa de imposto da indexação ao mercado CELE.

4. Aplicar o imposto a taxas adequadas, comecando por 30 euros e 

crescendo até 150 nos proximos 10 anos.

5. Poderia ser necessária uma sobretaxa de carbono para os sectores 

CELE de modo a alinhar o seu preço do carbono com os valores 

adequados aos objetivos nacionais.
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Reciclagem das receitas do imposto:

6. Reciclagem das receitas do imposto sobre o carbono de  modo a 

garantir objectivos de eficiencia, competitividade e justica social. 

[TOP PRIORITY]

7. Reciclagem guiada por principios de rigorosa neutralidade fiscal. 

[TOP PRIORITY]

8. Reciclagem ligada a objectivos de eficiência energética. 

[TOP PRIORITY]
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Transparência e visibilidade do imposto:

9. Acompanhar estas mudanças com uma campanha pública intessiva de 

mobilização e esclarecimento de modo a tornar claro os objectivos destas 

políticas do ponto de vista ambiental, económico, social, e orçamental. 

[TOP PRIORITY]

10. Desenvolver um consenso alargado com as diferentes forças políticas 

e parceiros sociais de modo a  garantir a viabilidade, consistência, e 

durabilidade de politicas significativas. 

[TOP PRIORITY]
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3.3 Pensamentos Finais

• O objetivo de revitalizar o imposto sobre o carbono que temos é uma 

tarefa da maior envergadura. 

• O que precisamos mesmo é de uma mudança de paradigma e não apenas 

de ajustamentos incrementais. De facto, poder-se-ia dizer que o que 

precisamos é de um imposto sobre o carbono renascido, qual fênix, das 

cinzas do imposto que atualmente existe. 

• Há muito a fazer. E este muito que há a fazer requer não só uma enorme 

ambição, como também um tremendo compromisso político alargado e 

ainda uma profunda visão do futuro que queremos. 


