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A exemplo de outros Estados 
europeus e dos Tratados da 
União Europeia, a Cons-

tituição da República Portuguesa 
(CRP) dá grande relevo à questão 
ambiental, fazendo expressa re-
ferência, no quadro dos direitos e 
deveres sociais, ao ambiente e qua-
lidade de vida, parte integrante da 
noção de desenvolvimento susten-
tável, como sendo, simultanea-
mente, um direito coletivo (um direi-
to «a um ambiente de vida humano, 
sadio e ecologicamente equilibra-
do») e um dever coletivo, o «dever de 
o defender.»  
No quadro das tarefas que ao Estado 
incumbem para assegurar o direito 
ao ambiente, duas sobressaem com 
importância para o tema da tribu-
tação: a promoção da integração de 
objetivos ambientais nas várias po-
líticas públicas setoriais e o assegu-
ramento que a política fiscal com-
patibilize o desenvolvimento com 
a proteção do ambiente e da quali-
dade de vida. A política ambiental, 

A reforma fiscal verde: 
questões prévias*

Os tributos ambientais não se enquadram completamente nos parâmetros clássicos 

da tributação. Mesmo que o seu uso se justifique estamos perante impostos que, em regra, 

apresentam natureza regressiva.
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preventiva ou repressiva de danos, 
é assim uma política transversal às 
demais políticas públicas, incluin-
do a política fiscal. É à Assembleia 
da República que compete, no âm-
bito da sua reserva relativa (n.º 1, 
al. g) do art.º 165.º), legislar sobre 
as bases do sistema de proteção da 
natureza, do equilíbrio ecológico e, 
em termos gerais, do sistema fiscal e 
da criação de impostos (n.º 1, al. do 
art.º 165.º), incluindo os ambientais. 
Não há, no entanto, na CRP explí-
cita referência aos tributos am-
bientais, sejam eles impostos, taxas 
ou contribuições ou outras figu-
ras afins. Em particular, os artigos 
103.º e 104.º da CRP, relativos, res-
petivamente, ao sistema fiscal e aos 
impostos, são omissos nesta maté-
ria. Mas tal facto não impede a sua 
existência: pelo contrário, a impor-
tância dada pela CRP ao ambiente 
implica que, em alguns casos, os 
objetivos ambientais sejam atin-
gidos, não pelo recurso a sanções 
administrativas ou penais ou even-

tualmente a formas mercantis, nem 
sequer pelo recurso a impostos so-
bre o rendimento ou sobre a despesa 
mas também a formas específicas 
de tributação. 
Por sua vez, a Lei Geral Tributá-
ria (LGT), não excluindo a tribu-
tação ambiental, apenas se refere 
expressamente, no seu art.º 7.º, à 
possibilidade de serem introduzi-
das limitações ao princípio da não 
discriminação de profissões ou 
atividades, por meio de, nomeada-
mente, «agravamentos ou benefí-
cios excecionais» determinados por 
finalidades ambientais.
Mais explícita é a Lei de Bases da Po-
lítica de Ambiente (Lei n.º 19/2014, 
de 14 de abril de 2014), que elenca, 
no quadro dos instrumentos eco-
nómicos e financeiros de política 
de ambiente, os «instrumentos que 
garantam a adequada remuneração 
dos serviços proporcionados pelo 
ambiente e pelas entidades públi-
cas encarregadas da prossecução da 
política de ambiente, os quais po-
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dem implicar a aplicação de taxas, 
preços ou tarifas com vista a promo-
ver a utilização racional e eficiente 
dos recursos ambientais (al. c) do 
art.º 17.º) e à «fiscalidade ambiental, 
que visa desonerar as boas práticas 
ambientais e, em compensação, in-
cidir sobre as atividades mais po-
luentes, numa ótica de fiscalidade 
globalmente neutra e equitativa, 
podendo contribuir para direcionar 
comportamentos (al. e) do mesmo 
artigo).»
 
Tributação ambiental e privatização 
dos custos ambientais da empresa
No plano socioeconómico, a ques-
tão da tributação ambiental pren-
de-se com a questão dos chamados 
custos sociais da empresa. 
A atividade produtiva tende a gerar 
um conjunto de ineficácias e disfun-
ções socioeconómicas que não são 
refletidas nos custos ou gastos das 
empresas. Até muito recentemen-
te, os sistemas contabilísticos das 
empresas eram muito incompletos 
ou insuficientes no que toca a esta 
questão. Deste modo, custos como, 
por exemplo, os da poluição, eram 
socializados, (exteriorizados ou, no 
jargão dos economistas, «externa-
lizados»), isto é, suportados pelo 
conjunto dos contribuintes, como 
custos sociais gerais. O que suscita 
problemas, mesmo no plano da efi-
ciência: se o cálculo económico das 
empresas não tem em conta todos 
os custos de produção (ou, de forma 
mais alargada, da integração das 
empresas no circuito económico) 
dificilmente se pode dizer que exis-
ta verdadeira eficiência económica 
a nível da empresa e, menos ainda, 
que exista eficiência social.
Os custos sociais, isto é, as perdas, 
diretas ou indiretas, suportadas por 
terceiras pessoas ou pelo público 
em geral como resultado do desen-

volvimento ilimitado de atividades 
económicas e de que os empresários 
não se consideram normalmente 
responsáveis, têm origens muito 
distintas. Particularmente impor-
tantes são os custos relativos à con-
taminação do ar (muito notórios, 
por exemplo, em grandes metró-
poles como a Cidade do México ou 
Calcutá), da contaminação da água 
(recurso cada vez mais visto como 
escasso), bem como os que podem 
surgir do uso de recursos sujeitos a 
renovação (fluxos), como a fauna, 
terrestre ou marítima (o caso da 
sardinha, por exemplo), a fertilida-
de do solo ou a riqueza florestal e, a 
fortiori, do uso de recursos (stocks) 
não renováveis. 
Em qualquer caso, sempre que exis-
ta a translação destes custos para 

terceiros ou para a comunidade, 
os empresários acabam por apro-
priar-se de uma produção nacional 
maior do que a parte que normal-
mente lhes caberia, pois tudo se 
passa como se recebessem um sub-
sídio para fazer face aos custos de 
degradação ambiental. 
Na medida em que tais custos sejam 
suscetíveis de avaliação pelo mer-
cado ou por mecanismos alternati-
vos – e vários são-no – estes custos 
assumem/tomam uma forma mo-
netária. Em alguns casos, porém, 
tal avaliação será muito difícil ou 
falível, como ocorre, por exemplo, 
com a deterioração da saúde huma-
na decorrente de agressões ambien-
tais. 
A teoria neoclássica, com a sua per-
pétua busca de equilíbrios e com 
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a sua eterna crença na autocorre-
ção do mercado (pressupostos que 
advêm da fé numa ordem natural 
decalcada das ciências naturais do 
século XIX) tendeu a menosprezar 
os custos sociais, vistos como fenó-
menos marginais, como exceções 
ou disfunções do sistema ou, numa 
linguagem do nosso tempo, como 
danos colaterais inevitáveis.
Algumas tentativas, porém, foram 
efetuadas para, partindo ainda dos 
pressupostos do equilíbrio, asse-
gurar a integração destes fenóme-
nos numa teoria económica que 
se autocontemplava como pura, 
desprovida de contaminações so-
ciais, políticas ou éticas, que ig-
norava mesmo a importância dos 
sentimentos morais sublinhada por 
Adam Smith como pré-requisito de 
qualquer sistema mercantil com-
petitivo. O exemplo mais conhe-
cido é o do economista Arthur C. 
Pigou que, no quadro da chamada 
economia de bem-estar, procurou 
integrar a problemática dos cus-
tos sociais no sistema concetual da 
economia neoclássica mediante a 
criação de um imposto ambiental, o 
chamado imposto pigouviano.
Neste quadro, surge como proposta 
de medida corretora da degradação 
ambiental a internalização coati-
va (por via tributária), dos custos 
sociais da empresa derivados das 

agressões ambientais, de forma 
a que estes custos sejam assumi-
dos por quem beneficia economi-
camente da ação contaminadora, 
resultando daí a neutralização dos 
efeitos da exterioridade negativa.
Sublinhe-se, porém, que, estando 
em jogo uma questão de redistri-
buição/repartição de custos entre 
grupos sociais, estamos perante 
um problema de natureza essen-
cialmente política e não meramente 
económica.

O que é um imposto ambiental?
Os tributos ambientais, a exemplo 
da generalidade dos tributos, po-
dem assumir fundamentalmente 
a forma de impostos, taxas e con-
tribuições. A doutrina costuma 
considerá-los como instrumentos 
de mercado, por serem integrados 
nos preços, desvalorizando assim 
o facto de todos os tributos serem, 
por definição, instrumentos coati-
vos, sem caráter de sanção e, con-
sequentemente, instrumentos de 
natureza política (ou jurídico-po-
lítica), ainda que possuam óbvias 
repercussões económicas e, acres-
cente-se, contidas repercussões fi-
nanceiras.
Importa, porém, não esquecer que 
a tributação ambiental difere das 
clássicas formas de tributação em, 
pelo menos, dois aspetos centrais: 

por um lado, ela não tem por fun-
damento, em primeira linha, nem o 
princípio da capacidade contributi-
va (ao contrário do que ocorre com 
os impostos em geral), nem mesmo 
o princípio da equivalência (como 
acontece com as taxas e as contri-
buições); por outro, ela não tem fi-
nalidades reditícias. Os impostos 
ambientais existem em concreto 
por razões essencialmente extrafi-
nanceiras. Vejamos de perto estas 
duas características.
No plano jurídico, um imposto am-
biental tem por base o princípio da 
capacidade contaminante e, por 
medida, o princípio do poluidor-
-pagador que «obriga o responsável 
pela poluição a assumir os custos 
tanto da atividade poluente como 
da introdução de medidas internas 
de prevenção e controle necessá-
rias para combater as ameaças e 
agressões ao ambiente» (art.º 3.º 
al. d) da LBPA e art.º 191.º, n.º 2 do 
TFUE). Este princípio evoca a ideia 
de sanção indemnizatória e não a 
de imposto e corre mesmo o perigo 
de confundir o imposto ambiental 
com uma espécie de bula, em que o 
contaminador paga o preço do pe-
cado. Neste último caso, suscitam-
-se, pelo menos, duas importantes 
questões, com incidências filosófi-
cas, políticas e económicas. A pri-
meira, decorrente da ideia de poder 
pagar para poder poluir, suscita, 
para além de considerações éticas, 
a questão do risco moral, introdu-
zindo, em relação a quem maior ca-
pacidade contributiva tem, menor 
motivação individual para deixar 
de poluir. A segunda prende-se com 
a forma como tal preço (não decor-
rente de leis de mercado) poderá 
ser calculado. Em tese, o sinal dado 
por este preço deveria equivaler ao 
dano produzido pela atividade po-
luente acrescido do custo de medi-

Deve ter-se em conta a questão do destino da receita 
obtida com este tipo de tributos. Em rigor, um tributo 
ecológico deveria ter, em primeira linha, a sua receita 
consagrada à finalidade de melhoria do ambiente 
e da qualidade de vida.
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das de precaução, mais o eventual 
beneficio que o poluidor tirou e que 
não teria tirado se não tivesse cau-
sado a poluição. Mas esse cálculo 
não é um cálculo especificamente 
económico, pois tem a ver com a 
translação de custos ambientais até 
então não assumidos pela empresa 
poluidora mas pelos contribuintes 
(pelo orçamento de Estado), para a 
esfera da responsabilidade da em-
presa, mediante a assunção de uma 
espécie de sanção indemnizatória.  
Além disso, é duvidoso que esse 
preço-sanção recaia, em última 
instância, sobre a empresa polui-
dora, pois, na cadeia de produção 
e distribuição, esta vai procurar 
repercuti-lo sobre os consumidores 
ou, eventualmente, sobre os traba-
lhadores (por exemplo, congelando 
salários) ou sobre os fornecedores. 
Nada disto impede que se deva con-
siderar a internalização dos custos 
sociais (entre os quais, o da polui-
ção) como um progresso social. 
Basta recordar que uma diferença 
fundamental entre a Idade Média e 
a Idade Moderna (capitalista) é que 
nos empreendimentos medievais os 
custos do trabalho não eram inte-
riorizados e na empresa capitalista 
passaram a sê-lo, mesmo que tal 
não reflita (é outra questão) o seu 
justo valor. Este processo de inte-
riorização de custos sociais está, 
aliás, de acordo com a ideia de que 
os riscos da atividade económica 
privada competem, em primeira li-
nha, aos empresários, questão mui-
tas vezes esquecidas por muitos que 
se queixam do Estado, o mesmo Es-
tado a quem passam a vida a men-
digar favores. 
Segunda característica: os impostos 
ambientais não têm essencialmente 
em vista finalidades reditícias, não 
existem para obter mais receitas 
para o orçamento do Estado, mas 

pretendem sim alterar comporta-
mentos, através do que, na psico-
logia behaviorista, se designa por 
sanções positivas ou reforços (in-
centivos) e sanções negativas. De 
facto, um tributo ambiental é tanto 
mais eficaz quanto menos receita 
obtiver. No limite, se as empresas 
ou os cidadãos deixarem de poluir 
a receita será zero. Por isso, alguns 
autores falam, a propósito, de «tri-
butos suicidas.» A técnica utilizada 
na tributação ambiental aproxima-
-se, assim, mais dos clássicos dife-
renciais de preços, instrumentos de 
intervenção ou de regulação pública 
(a exemplo dos direitos niveladores 
agrícolas na União Europeia) do que 
de verdadeiros impostos. Por fim, 
deve ainda ter-se em conta outra 
questão: a do destino da receita ob-
tida com este tipo de tributos. Em 
rigor, um tributo ecológico deveria 
ter, em primeira linha, a sua recei-
ta (por definição, tendencialmente 
provisória) consagrada à finalidade 
de melhoria do ambiente e da qua-
lidade de vida, nas suas diversas 
vertentes. A utilização dessa re-
ceita como receita orçamental co-
mum destinada a uma utilização 
indiscriminada pelo conjunto das 
políticas públicas legitima a dúvi-
da sobre o caráter “ecológico” do 
tributo.  
É neste contexto que se discute 
muitas vezes a questão dos diver-
sos ganhos (comummente conhe-
cida na literatura, ainda que com 
diferentes matizes, por «duplo di-
videndo» e até «triplo dividendo») 
a atingir com uma Reforma Fiscal 
Verde. Se o objetivo central de tal 
reforma seria a diminuição dos ní-
veis de poluição, outros dividendos 
poderiam ser alcançados, como a 
diminuição do desemprego, a me-
lhoria da eficiência económica, a 
redução de distorções do sistema 

fiscal, a obtenção de receitas su-
plementares que financiassem a 
redução de outros impostos (con-
tribuições para a Segurança Social, 
IVA ou IRS) ou mesmo, pura e sim-
plesmente, a redução das receitas 
fiscais globais. Tudo isto implica um 
debate técnico e político intenso, 
pois não se pode esquecer que uma 
demasiada focalização em outros 
“dividendos” arrisca-se a toldar o 
objetivo central da tributação eco-
lógica: a preservação do ambiente. 
Como quer que seja, as caracterís-
ticas fundamentais dos tributos 
ambientais mostram-nos que eles 
não se enquadram completamen-
te nos parâmetros clássicos da 
tributação. Mesmo que o seu uso 
se justifique, em comparação com 
o recurso a instrumentos alterna-
tivos de política ambiental (por 
exemplo, proibições, sanções), 
não se pode esquecer que estamos 
perante tributos que apresentam, 
em regra, natureza regressiva. 
Estes aspetos não podem ser es-
quecidos quando se pretende efe-
tuar uma reforma da tributação 
ambiental. Questão que será ob-
jeto de análise em futuro número 
desta revista. a 
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