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Resumo 

Esta dissertação aborda qual a base constitucional existente para se poder utilizar 

o Direito Tributário como uma ferramenta de intervenção do Estado no mercado. Afirma 

que o legislador pode atingir outros objetivos para além da simples arrecadação de receita, 

semelhante ao que já tem sido feito com a tributação ambiental, no sentido de motivar a 

modificação de comportamentos dos agentes económicos.  

A prática do legislador centra-se na utilização das diversas figuras tributárias para 

atingir determinados objetivos extrafiscais, mas em que raramente se abdica da receita 

fiscal como principal objetivo. Nesta dissertação defende-se a utilização de diferentes 

figuras tributárias com um pendor essencialmente extrafiscal.  

Estes objetivos extrafiscais são alcançáveis através da modelação do 

comportamento dos agentes económicos por recurso à intervenção de um elemento-chave 

do mercado: o preço dos bens e serviços. Utilizando impostos e mecanismos de benefícios 

fiscais, nomeadamente conjugando ambos, é possível promover a alteração do preço dos 

bens e serviços, e, consequentemente, das escolhas dos agentes económicos. Lógica 

similar pode ser aplicada na ótica do rendimento disponível do agente económico, 

agravando ou aliviando taxas de imposto sobre o rendimento, consoante este preencha 

determinados pressupostos de índole social, económica, ambiental ou de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Tributário; extrafiscalidade; economia comportamental; 

efeito de substituição. 

 

Abstract 

This dissertation intends to address the constitutional framework which allows 

Tax Law to be used as a tool for a State intervention in the market. It states that the 

legislator may achieve other objectives instead of the simple revenue policy, akin to what 

is already being done with green taxes, in order to motivate changes in the behaviour of 

the economic agent.  

Legislative praxis is centred around using various tax mechanisms to attain certain 

non-revenue objectives, even though tax revenue is rarely forfeited as the primary 

objective. In this dissertation it is argued in favour of using several different tax 

mechanisms with a non-revenue tendency as the main drive. 
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These non-revenue objectives are attainable by manipulating the behaviour of 

economic agents by means of intervention in a key element of the market: the price of 

goods and services. Using taxes and tax benefits, mainly using them in conjunction, it is 

possible to promote alterations in the price of goods and services, and, consequently, in 

economic agents' choices. A similar logic may be used to change the economic agent's 

disposable income, increasing or decreasing income taxes, depending on whether he 

checks certain social, economical, environmental or health requisites.  

KEY WORDS: Tax Law; non-revenue objectives; behavioural economics; substitution 

effect. 
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Introdução  

O Estado, segundo SOUSA FRANCO
1, mais do que um mero agente económico, é 

uma entidade dotada de poderes capazes de coartar a atividade dos demais agentes 

económicos. Tais poderes visam alterar o que seria, em concreto, a atividade livre e 

normal dos sujeitos económicos, consoante aquilo que o Estado considere indesejável 

numa atividade económica ou nos produtos de tais atividades. SOUSA FRANCO apelidou 

tal intervenção de “intervenção económica do Estado”. Em termos práticos, criam-se 

obstáculos à forma de atuação natural dos agentes económicos, sem mexer naquilo que 

são as bases gerais de atividade económica e sem que seja o próprio Estado a tomar 

decisões sobre utilização de bens ou satisfação de necessidades sociais ou estaduais de 

qualquer género. Dentro das várias possibilidades, esses obstáculos podem assumir a 

forma de normas de Direito Tributário, consubstanciando assim um modo de intervenção 

indireta e mediata do Estado na Economia. 

O Direito Tributário pode constituir-se como intervenção indireta na medida em 

que não intervindo diretamente através da prestação de bens ou serviços, o Estado procura 

atuar sobre os fornecedores e consumidores dessas prestações, influenciando os seus 

comportamentos segundo objetivos de índole macroeconómica. Por outro lado, é também 

uma intervenção mediata dado que intervém não através de normas de direito 

administrativo, que em princípio teriam o fim de regulação da Economia e de 

comportamentos, mas através de normas de Direito Tributário, cujo fim principal – a 

arrecadação de receita – é preterido em função dessoutro fim regulatório e extrafiscal.  

Não foi por acaso que se optou por um título onde figura o termo “Direito 

Tributário”, ao invés de “Direito Fiscal”. Não sendo conceitos exatamente sinónimos, 

CASALTA NABAIS
2 refere que o Direito Tributário apresenta um âmbito mais amplo do 

que o direito fiscal, tendo este como objeto os impostos e o primeiro como objeto não só 

os impostos, mas também as taxas. Enquanto tributos bilaterais, as taxas apresentam-se 

também como mecanismos suscetíveis de prosseguir fins próprios de impostos (a 

obtenção de receita) sendo que na sua base está a colocação à disposição de um bem ou 

 
1 FRANCO, António de Sousa - Finanças públicas e direito financeiro. 4ª ed.. Coimbra: Almedina, 1996, 

pp. 7 a 13. 
2 NABAIS, José Casalta – Direito Fiscal e Tutela do Ambiente em Portugal, in Revista do Centro de 

Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente. Coimbra – Universidade de Coimbra. 

Nº 12, Ano VI (2003), pp. 23 e 24. 
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prestação de um serviço por parte de uma entidade no exercício de poderes públicos, 

apresentando-se as taxas como uma contrapartida dessa prestação.  

Tanto os impostos como as taxas são, ao lado das contribuições para a segurança 

social, considerados tributos à luz da Lei Geral Tributária3 (art.º 3.º), fazendo parte do 

Direito Tributário enquanto ramo do direito. A escolha do título pretende, portanto, não 

deixar de fora certas figuras que devem fazer parte desta dissertação, pretendendo-se 

também abordar, ainda que subsidiárias da figura do “imposto”4, todos as outras normas 

que preveem mecanismos opostos a impostos, os vulgarmente denominados de 

“benefícios fiscais”, em que se observam regimes fiscais mais favoráveis mediante o 

preenchimento de determinadas condições, desde reduções de taxa de imposto, a isenções 

de imposto e até eventuais fenómenos de “subsidiação fiscal” (simétricos dos impostos). 

Esta dissertação procura demonstrar que, através do recurso a uma velha 

ferramenta como o Direito Tributário, é possível inovar na forma de como se levam os 

agentes económicos a tomar opções que de outra forma não tomariam, sem ser necessário 

recorrer a normas de proibição. A manipulação de preços dos bens e serviços por recurso 

a impostos e benefícios fiscais é a peça-chave para que o Direito Tributário contribua de 

forma determinante para a prossecução de grandes opções de política social, económica, 

ambiental e de saúde. 

No primeiro capítulo será feito o enquadramento constitucional de um elemento 

central do Direito Tributário, a extrafiscalidade. Dado que a Constituição é a moldura e o 

limite de atuação do Estado enquanto entidade com poder de impor encargos aos seus 

cidadãos, é importante perceber qual a margem de atuação do legislador se este pretender 

utilizar o Direito Tributário com objetivos diferentes da mera arrecadação de receita. 

De seguida, o capítulo segundo tratará de um breve périplo sobre a forma como o 

legislador aplica a extrafiscalidade nos dias de hoje, sob a perspetiva das diferentes 

figuras de Direito Tributário: os impostos sobre o rendimento, os impostos sobre o 

consumo e outras figuras tributárias como as Contribuições para a Segurança Social, taxas 

 
3 Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, publicado em Diário da República n.º 

290/1998, Série I-A de 1998-12-17. Última alteração pela Lei n.º 32/2019, de 03 de maio. 
4 Isto é, que dependem da existência de um imposto. Só pode haver redução da taxa de imposto se este 

existir em primeiro lugar. 
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e benefícios fiscais. Na parte final deste capítulo é feita uma referência a algumas políticas 

de cariz extrafiscal presentes na Lei do Orçamento do Estado para 20195. 

Por último, disserta-se sobre um eventual desenvolvimento da utilização da 

extrafiscalidade com o objetivo central de modificar os comportamentos dos agentes 

económicos. Começando pela constatação de que o ser humano é imperfeito e nem 

sempre se comporta do modo como é academicamente teorizado, ao longo do terceiro 

capítulo apontam-se os efeitos dos impostos e dos benefícios fiscais no comportamento 

dos agentes económicos. Observando estes efeitos, avança-se com a hipótese de conjugar 

os impostos e os benefícios fiscais e fazê-los atuar sobre o preço dos bens e serviços, de 

forma a gerar efeitos de substituição, consubstanciando-se assim uma forma de modificar 

as escolhas de bens e serviços por parte dos agentes económicos. Por último, é feita uma 

referência à possibilidade de utilizar os mecanismos de impostos e benefícios fiscais para 

modificar comportamentos atinentes a políticas sociais como a natalidade, através da 

alteração do rendimento disponível do agente económico consoante este preencha 

determinados pressupostos. 

 

  

 
5 Lei do Orçamento do Estado para 2019 – Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, publicada em Diário da 

República n.º 251/2018, Série I de 2018-12-31, pp. 6039 a 6260. 
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1. A intervenção na Economia enquanto objetivo do Direito Tributário – o fenómeno 

da extrafiscalidade  

Atualmente, ao Direito Tributário é impossível atribuir um único objetivo. 

Tradicionalmente, às normas de direito fiscal são associados objetivos de arrecadação de 

receita para financiamento de entidades públicas. Por outro lado, as normas de benefícios 

fiscais são, pela sua natureza, incompatíveis com este objetivo, visando resultados 

económico-sociais. A partir do momento em que se associam as normas de direito fiscal, 

enquanto conjunto de normas, com objetivos que vão para além do tradicional domínio 

da arrecadação de receita6, isto é, que prosseguem objetivos extrafiscais, entende 

CASALTA NABAIS que deve ser feita uma distinção, entre o direito fiscal clássico e o 

direito económico fiscal. Nesta distinção, o autor define o último como “o conjunto de 

normas jurídicas que regula a utilização dos instrumentos fiscais, isto é, dos impostos e 

dos benefícios fiscais, com o principal objetivo de obter resultados extrafiscais, mormente 

em sede de política económica e social.” 7 Desta forma, as normas de Direito Tributário 

seriam remetidas para um papel mais formal e a sua função subordinar-se-ia ao objetivo 

de obter certos resultados materiais de índole económica ou social, ainda que 

colateralmente se gere uma receita (ou despesa) enquanto produto resultante da aplicação 

de normas desta natureza. 

Ora esta distinção encontra-se incompleta, dado que também as taxas podem 

prosseguir objetivos que se situam para além do preço cobrado pelo serviço. Para além 

do preço poder não corresponder ao valor do serviço prestado, também a taxa pode ter 

fins extrafiscais. Tome-se como exemplo as taxas moderadoras do Serviço Nacional de 

Saúde: constituindo-se como um mecanismo regulador do acesso a cuidados de saúde do 

SNS8, elas têm como fim evitar o recurso desnecessário ou excessivo aos mesmos por 

parte dos utentes. Tendo isto presente, se as taxas podem assumir objetivos “extrafiscais”, 

e tendo em conta a distinção entre Direito Tributário e direito fiscal, podemos referir a 

existência de um “direito económico tributário” enquanto domínio do direito que 

 
6 E eventual despesa fiscal no caso dos “benefícios fiscais”. 
7 NABAIS, op. cit., p. 28 
8 Base XXXIV da Lei de Bases da Saúde, Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto. Publicado em Diário da República, 

n.º 195/1990, Série I de 1990-08-24, pp. 3452 a 3459. Última alteração pela Lei n.º 27/2002, de 08 de 

novembro. 
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prossegue objetivos de natureza extrafiscal através da utilização, ainda que formal, de 

normas de Direito Tributário. 

1.1. Enquadramento da extrafiscalidade no sistema fiscal da constituição 

tributária da CRP de 1976 

Para compreender melhor como é que o Direito Tributário pode atuar dentro de 

uma política de “intervenção económica”, é importante perceber, desde logo, o que é que 

está na base do Direito Tributário. Isto é, quais são os princípios que limitam e os 

objetivos que guiam a criação e aplicação de normas de Direito Tributário. 

O Direito Tributário de um determinado país é indissociável do seu sistema fiscal. 

Um sistema fiscal9 é formado por um conjunto de normas legais de Direito Tributário que 

legitimam um Estado a, unilateralmente, exigir dos seus cidadãos uma prestação, sem que 

exista uma contraprestação ou sanção associada10; e por normas legais que isentam os 

cidadãos de cumprir uma prestação a que normalmente estariam adstritos nos termos 

descritos supra.  

Estes mecanismos, respetivamente, os impostos e os benefícios fiscais11, 

articulam-se entre si com o objetivo primacial de satisfazer as necessidades financeiras 

do próprio Estado e outras entidades públicas – ou seja, o objetivo fiscal, tributário ou 

financeiro do sistema fiscal12: neste sentido aponta a Constituição da República 

Portuguesa de 197613, no Art.º 103.º, n.º 1, primeira parte. Ainda que não esgote as fontes 

de receita nem cubra a totalidade das despesas do Estado14, o sistema tributário é um 

elemento essencial e inseparável do mesmo. 

Os impostos são, obrigatoriamente, criados por lei, por força do princípio da 

legalidade15, e devem incidir sobre a generalidade dos contribuintes, em obediência ao 

 
9 CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa anotada - 4ª ed. 

rev. - Coimbra: Coimbra Editora, 2014.  Vol.1: Artigos 1º a 107º. - ISBN 978-972-32-2286-9, p. 1088 
10 TEIXEIRA, António Brás - Princípios de direito fiscal. 3ª ed. act. rev. Coimbra: Almedina, 1990-. Vol. 

1, p. 35. 
11 Sendo esta terminologia criticada por ser essencialmente linguagem política. Neste sentido, SANCHES, 

José Luís Saldanha - Manual de direito fiscal. 3ª ed.. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 446 
12 Gomes Canotilho e Vital Moreira denominam-no de “objetivo estritamente financeiro”. CANOTILHO e 

MOREIRA, op. cit., p. 1088 
13 Constituição da República Portuguesa (CRP), aprovada pelo Decreto de aprovação da Constituição de 

10 de abril de 1976 (com última alteração pela Lei Constitucional n.º 1/2005) 
14 CANOTILHO e MOREIRA, Vital, op. cit., p. 1089 
15 Art.º 103.º, n.º 2 da CRP e MIRANDA, Jorge - Constituição portuguesa anotada. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2005-2006. Vol., 2, p. 221 
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princípio da igualdade tributária16. Isto é, tendo sido criado por lei e preenchendo-se o 

facto gerador da obrigação de pagar imposto, ninguém se pode eximir ao seu pagamento, 

dispondo o Estado de faculdades legais que permitem proceder à cobrança coerciva 

desses tributos caso eles não sejam entregues voluntariamente. Exclusivo dos impostos 

sobre o rendimento é a observação do princípio da capacidade contributiva, que orienta 

as taxas de imposto de acordo com uma ideia de justiça social segundo a qual a um 

contribuinte deve ser exigido pagar uma taxa progressivamente superior de imposto 

conforme este aufira maiores rendimentos. 

Sucessivamente, também os benefícios fiscais devem ser previstos por lei, 

porquanto a letra da Constituição os coloca como um elemento subordinado, em abstrato, 

à existência de um imposto, tal como a taxa de imposto, a incidência do imposto e as 

garantias dos contribuintes (Art.º 103.º, n.º2 da CRP).  

Ambas as figuras distinguem-se, portanto, das taxas, na medida em que estas 

surgem de prestações bilaterais em que o Estado ou outra entidade no exercício de poderes 

públicos agem como prestadores de serviços. Nestes termos, o pagamento das taxas são 

a contraprestação do serviço prestado a favor de uma pessoa certa e determinada (o 

utilizador do serviço). Porém, a aplicação de taxas pode ter como objetivo, mais do que 

um princípio de utilizador-pagador, o próprio desencorajamento da utilização desses 

serviços. 

Como já foi referido, o objetivo de arrecadação de receita, não esgota o escopo de 

objetivos do sistema fiscal17. O próprio Art.º 103.º, n.º 1 da CRP aponta a repartição justa 

dos rendimentos e da riqueza como um dos objetivos, tendo sido denominado por Gomes 

Canotilho e Vital Moreira como o “objetivo social” do sistema fiscal18. Este objetivo 

social tem raízes nas ideias socializantes que permearam a versão originária da 

Constituição19. Mais ainda, o Art.º 104.º, nos números 1, 3 e 4, explicita para diferentes 

impostos outros fins, alheios e concorrentes com a arrecadação de receita. 

A possibilidade de os impostos serem criados não só com o objetivo de 

financiamento do Estado (até porque, in limine, todos eles conseguirão cumprir essa 

 
16 Art.º 12.º, n.º 1 e Art.º 13., n.º 2 da CRP e CANOTILHO e MOREIRA, op. cit., p. 1093 
17 CANOTILHO e MOREIRA, op. cit., p. 1089 
18 CANOTILHO e MOREIRA, op. cit., p. 1089 
19 MIRANDA, op. cit., pp. 215-216 
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função), mas também com objetivos para além desse, põe então em relevo a existência de 

qualidades extrafiscais nos impostos. É nisto que redunda a extrafiscalidade: tudo o que 

esteja para além do objetivo fiscal ou tributário, da mera arrecadação de receita.  

A afixação de objetivos extrafiscais aos impostos surge por força de políticas 

económicas e sociais. A intervenção do Estado na Economia através destas normas de 

Direito Tributário é uma ação, uma política, uma escolha, e a extrafiscalidade é uma 

emanação dessa vontade interventiva. Quanto às isenções ou benefícios fiscais, Cabral de 

Moncada não deixa margem para dúvidas ao afirmar que estes têm, “diretamente, um 

objetivo intervencionista”, evidenciando também a sua “natureza extrafiscal”20.  

A qualidade extrafiscal dos impostos é controversa na medida em que se os 

impostos sobre o rendimento podem ser marcados particularmente pelo princípio da 

capacidade contributiva, prosseguindo, portanto, a ideia de justiça social, qualquer laivo 

de extrafiscalidade nestes ou noutros impostos ou isenções já não está dependente deste 

princípio21. Assim, é bastante provável que a extrafiscalidade tenha um efeito maior em 

agentes com menor capacidade contributiva22 – quer seja no sentido da repressão como 

do incentivo de determinados comportamentos. 

1.2. A extrafiscalidade na CRP de 1976 

O Artigo 104.º da CRP estabelece, nesta ótica, objetivos extrafiscais para cada 

género de imposto23. Para a tributação dos rendimentos pessoais, postula-se no n.º 1 o 

objetivo social da “diminuição das desigualdades”, em linha com a ideia de “repartição 

justa dos rendimentos e da riqueza” do artigo precedente. Para o património, no n.º 3, 

aponta para a prossecução de mais um objetivo social, a “igualdade entre os cidadãos”. 

Na tributação do consumo do nº. 4 visa-se uma adaptação da “estrutura do consumo à 

evolução das necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social”, 

concluindo com um normativo a estabelecer uma preferência sobre a oneração dos 

consumos de luxo. Já para a tributação dos rendimentos das empresas (n.º 2), o legislador 

constitucional estabeleceu apenas uma norma sobre a incidência dessa mesma tributação. 

 
20 MONCADA, Luís Cabral de - Direito económico. 5ª ed. rev. e act.. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. 

ISBN 978-972-32-1471-0, p. 590 
21 CANOTILHO e MOREIRA, op. cit., p. 1090 
22 Este efeito está muito próximo daquilo em que Economia se denomina de elasticidade. 
23 Apesar de não estabelecer nenhuma preferência entre qualquer uma das áreas de tributação:  MIRANDA, 

op. cit., p. 226 
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É bem patente no n.º 4 deste artigo (e ao invés dos números 1 e 3), pelo uso do 

termo “adaptar”, uma pretensão de interferir diretamente com o normal funcionamento 

do mercado. Visando a adaptação da estrutura de consumo, isto é, os padrões e 

preferências de consumo – prosseguem-se duas necessidades diferentes: por um lado o 

desenvolvimento económico; por outro, a justiça social. Crendo que o mercado e as suas 

correções não se dariam numa perspetiva compatível com aquela do legislador 

constituinte, decidiu este abrir a porta, através do art.º 104.º, n.º 4, para a utilização de 

normas tributárias incidentes sobre o consumo como forma de o moldar, obedecendo 

àquele duplo objetivo. É evidente aqui a faceta da constituição programática, 

característica da CRP de 1976, em que o papel da constituição se situa num plano de 

estabelecer normativos e linhas gerais destinadas a dirigir a ação do Estado para futuro24. 

O resultado legislativo deste normativo constitucional desemboca num princípio, 

designado princípio da equivalência, consagrado em códigos como o dos Impostos 

Especiais de Consumo (IEC), do Imposto Único de Circulação (IUC) e Imposto Sobre 

Veículos (ISV)25. Este princípio consiste em onerar os contribuintes na medida dos custos 

que estes provocam em domínios externos à relação imediata de consumo – custos esses 

que não estão refletidos no preço. A legislação portuguesa aponta alguns desses domínios: 

ambiente, saúde pública, infraestruturas viárias, sinistralidade rodoviária. Deste modo, 

coaduna-se com a ideia de justiça social a tributação dos consumos daqueles que onerem 

a sociedade para além daquilo do que está refletido no preço desses consumos. Aliando-

se à tributação preferencial dos consumos de luxo, alguém que tem a capacidade 

económica de realizar consumos que oneram a generalidade da sociedade e que estes 

sejam ainda de difícil acesso para a sociedade pelas mesmas razões económicas, será justo 

que esse consumidor seja também onerado na medida desse excesso.  

O objetivo do desenvolvimento económico aproxima-se mais de uma ideia de 

fomento para o surgimento de alternativas de consumo que sejam menos onerosas para a 

sociedade: onerar bens que obstem ao desenvolvimento económico permite que se abra 

 
24 CANOTILHO, J. J. Gomes - Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª ed . Coimbra: Almedina, 

2009. ISBN 978-972-40-2106-5, p. 217 
25 Art.º 2.º do CIEC, art.º 1º. CIUC, art.º 1.º CISV. Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC), 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 73/2010, de 21 de junho. Publicado em Diário da República n.º 118/2010, 

Série I de 2010-06-21, pp. 2170 – 2198. Última alteração pela Lei nº. 71/2018, de 31 de dezembro. Código 

do Imposto Único de Circulação (CIUC) e Código do Imposto sobre Veículos (CISV), aprovados pela Lei 

nº. 22-A/2007, de 29 de junho. Publicado em Diário da República n.º 124/2007, 1º Suplemento, Série I de 

2007-06-29, pp. 4164-(2) a 4164-(30).  Última alteração pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 
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uma janela para o desenvolvimento de novos produtos, bens e serviços que produzam 

menores custos em domínios externos à da relação imediata de consumo. Por outro lado, 

incentiva a que se consumam produtos, bens e serviços já existentes, mas que, por 

diversas razões26, não se constituem como alternativas viáveis para o comum dos 

cidadãos. 

A extrafiscalidade, e por essa via, a tributação do consumo, tem fundamento 

constitucional neste raciocínio: onerar para assim obstar ao consumo, por razões de 

política económica ou social, com fins de adequação de comportamentos conducentes a 

um desenvolvimento económico e prossecução de justiça social. Esta é uma característica 

das normas de Direito Tributário quando são formalmente utilizadas na prossecução de 

objetivos de índole económico-social. Todavia, a extrafiscalidade prosseguida por meio 

da utilização de normas de direito fiscal, mais concretamente, as normas de impostos, não 

se consegue eximir aos princípios de direito fiscal: no limite, submeter-se-á sempre, em 

termos constitucionais, ao princípio da legalidade e à reserva relativa de competências da 

Assembleia da República (prevista no art.º 165.º, n.º 1 alínea i) da CRP). Desta forma, os 

impostos, independentemente do seu objetivo, terão de ser criados por lei da Assembleia 

da República ou por Decreto-Lei por esta autorizado.  

Os preceitos constitucionais de direito fiscal, previstos essencialmente nos artigos 

103.º e 104.º da CRP condicionam as normas de direito fiscal em toda a sua extensão 

(desde a criação à aplicação), sendo independentes dos fins para os quais são aplicadas. 

Isto é, em termos práticos e exemplificativos, um imposto, enquanto tal, terá sempre de 

ser criado por lei devido ao princípio da legalidade previsto no art.º 103.º, n.º 2 da CRP, 

ainda que seja utilizado para fins diversos da mera angariação de receita. Isto é 

corroborado pelo disposto no número 3 do mesmo artigo, que abriria uma margem para 

contestar eventuais impostos criados à margem destas restrições27. 

  

 
26 A mais comum das razões será o preço mais alto destas alternativas, tornando-as menos atrativas. 
27 Não se nega, porém, que a extrafiscalidade esteja integrada no direito económico e que os princípios da 

constituição económica se apliquem também aos impostos que visem objetivos extrafiscais. Somente não 

se deve considerar que, por um certo imposto visar principalmente outros objetivos que não o de angariação 

de receita, assim se consiga eximir aos limites inerentes aos arts. 103.º e 104.º da CRP, dado que, pelo 

menos formalmente, não deixa de ser um imposto, podendo sempre ser contestado enquanto tal. Neste 

sentido, NABAIS, op. cit., p. 29 
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2. A presença de aspetos de intervenção do Estado na Economia no Direito 

Tributário português  

Tendo presente o quadro constitucional de que o legislador português dispõe para 

utilizar o Direito Tributário enquanto ferramenta de intervenção na Economia, o passo 

seguinte será perceber em que termos é que o Direito Tributário está já a ser utilizado 

para prosseguir fins extrafiscais. 

A ordem pela qual os vários impostos serão abordados inspirou-se na Lei do 

Orçamento do Estado para 2019. Havendo uma relação muito próxima entre a receita 

cessante e a prossecução de políticas extrafiscais, o legislador português optou, no Mapa 

XXI da Lei do Orçamento do Estado para 2019, por dividir alguns dos impostos pela 

origem da receita cessante. Deste modo, o legislador dividiu estes impostos em impostos 

diretos e em impostos indiretos. Do referido mapa fazem ainda parte as receitas cessantes 

relativas às Contribuições para a Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e 

ADSE, mas não constam impostos como o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), dado que estes 

dois não se constituem como receitas próprias do Estado mas sim dos municípios. 

2.1 Exemplos de extrafiscalidade nos impostos diretos (sobre o rendimento) 

Nos impostos diretos encontram-se aqueles que incidem exclusivamente sobre os 

rendimentos dos contribuintes, sejam estes pessoas singulares, através do Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), sejam estes pessoas coletivas, através do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 

2.1.1. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

O IRS baseia o seu funcionamento, de modo geral, no princípio da 

progressividade, consagrado no art.º 104.º, n.º 1 da Constituição de 1976, tendo sido 

aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88. Por oposição ao princípio da 

proporcionalidade (que preconizaria uma taxa fixa de imposto para qualquer rendimento 

independentemente do seu valor), e ao princípio da regressividade (que tributa com taxa 

menor os rendimentos de maior valor, e vice-versa), o princípio da progressividade, 

aplicado aos rendimentos, resulta em que os rendimentos de maior valor serão tributados 

com uma taxa mais elevada do que aquela que é aplicada aos rendimentos de menor valor. 
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Tal é possível verificar no art.º 68.º do CIRS28, em que as taxas estão diferenciadas por 

escalões de rendimento. 

No entanto, a aplicação destas taxas não é tão linear quanto pode parecer. Antes 

da liquidação do imposto, há lugar à consideração de deduções específicas29 mediante a 

consideração de cada categoria de rendimentos e de abatimentos30 que vão fazer diminuir 

o rendimento líquido total a considerar para efeitos de aplicação de taxa. Numa fase 

posterior à liquidação, ainda pode haver lugar às deduções à coleta31, que vão reduzir o 

valor da coleta, isto é, do valor a pagar de imposto. 

Algumas deduções são dirigidas a desonerar os contribuintes do pagamento de 

parte do imposto sobre o rendimento, em situações cuja obtenção do mesmo acarreta 

despesas extraordinárias, nomeadamente nas áreas de previdência e saúde (como a 

dedução aos rendimentos das profissões de desgaste rápido do art.º 27.º ou as deduções à 

coleta de despesas de saúde do art.º 78.º-C). Outras deduções são verdadeiras disposições 

orientadas para a prossecução de políticas económico-sociais. Disposições como as do 

art.º 78º-D do CIRS, de epígrafe “Dedução de despesas de formação e educação”, 

constituem um mecanismo de incentivo que visa apoiar os contribuintes nas despesas 

relacionadas com formação e educação, permitindo que uma percentagem dos gastos 

realizados nesta área possam, até um determinado limite, reduzir ao montante de imposto 

a pagar. Outras previsões têm como objetivo incentivar a adoção de um comportamento 

determinado que se coaduna, dentro das políticas económicas, com objetivos de combate 

à evasão fiscal, como o previsto no art.º 78.º-B, n.º 3 do CIRS. Para que os adquirentes 

de bens e serviços possam beneficiar desta dedução à coleta, devem exigir a inclusão do 

seu número de identificação fiscal nas faturas emitidas aquando do ato de aquisição, 

podendo eles próprios comunicar essas faturas à Autoridade Tributária e Aduaneira. 

2.1.2. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

Já o IRC foi concebido segundo uma lógica de proporcionalidade, apesar da 

Constituição, no art.º 104.º, n.º 2, apenas postular uma norma de incidência. A taxa de 

 
28 Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), aprovado e publicado pela 

primeira vez pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, publicado em Diário da República n.º 

277/1988, 1º Suplemento, Série I de 1988-11-30, pp. 4754-(2) a 4754-(35). Última alteração pelo Decreto-

Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro. 
29 Deduções como as previstas nos arts. 27.º, 32.º-A, 41.º. 
30 Atualmente apenas previsto no Art.º 56.º-A do CIRS. 
31 Deduções à coleta como as previstas nos arts. 78.º, 78.º-A, 78.º-B, 78.º-C, 78.º-D e seguintes.  
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IRC a aplicar é de 21%, independentemente do montante de rendimento, segundo o art.º 

87.º do CIRC32 (e salvo as exceções previstas no próprio artigo), e incide, nos termos do 

art.º 3.º, sobre o lucro real33 dos sujeitos passivos de IRC. 

Tal como no IRS, para efeitos de IRC também está prevista a alteração de valores 

para efeito de rendimento tributável, de modo a que certos gastos sejam deduzidos ao 

rendimento num valor superior àquele que foi efetivamente gasto, resultando assim num 

menor rendimento tributável. Tal ocorre, por exemplo, na majoração dos gastos relativos 

a creches, lactários e jardins de infância do art.º 43.º do CIRC. São também relevantes a 

majoração à criação de emprego, prevista no art.º 19.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 

(EBF)34, e a majoração dos gastos suportados com a aquisição de eletricidade, GNV35 e 

GPL36 para abastecimento de veículos, prevista no art.º 59.º-A do EBF, que operando nos 

termos do IRC, se constituem como incentivos à criação de emprego e à aquisição de 

veículos menos poluentes no âmbito do funcionamento de uma empresa, respetivamente. 

Indissociável do IRC está também a derrama, prevista no art.º 18.º do Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013)37.  

Numa lógica de justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais 

e da coordenação das finanças destes dois níveis de governação, a derrama constitui-se 

como um mecanismo de financiamento das autarquias, constituindo assim uma 

verdadeira receita municipal nos termos do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013. O art.º 18.º, n.º1 

estabelece a possibilidade de se fixar uma derrama até 1,5% do valor do “lucro tributável 

sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas”, sendo o valor 

da derrama distribuído pelos diferentes municípios onde o sujeito passivo atue na 

proporção do rendimento gerado em cada município38 . A possibilidade de serem fixados 

 
32 Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC), aprovado e publicado pelo 

Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, publicado em Diário da República n.º 277/1988, 2º 

Suplemento, Série I de 1988-11-30, pp. 4754-(38) a 4754-(71). Última alteração pelo Decreto-Lei n.º 

32/2019, de 3 de maio. 
33 Apurado pela diferença entre os valores do património líquido no fim e no início do período de tributação, 

salvo as correções previstas no Código, respeitando assim a previsão do art.º 104.º, n.º 2 da CRP. 
34 Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho. Última 

alteração pela Declaração de Retificação n.º 6/2019, de 26 de fevereiro. 
35 Gás Natural Veicular 
36 Gás de Petróleo Liquefeito 
37 Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. Publicada em Diário da República n.º 169/2013, Série I de 2013-09-

03, pp. 5499 – 5519. Última alteração pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 
38 Dispõe neste sentido o art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013: “Os municípios podem deliberar lançar uma 

derrama, de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5 /prct., sobre o 

lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 
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valores diferenciados de derrama entre os municípios permite que estes concorram entre 

si para incentivar a fixação de empresas, abdicando de receita fiscal para atrair atividades 

económicas e emprego para a respetiva região. 

2.2. A extrafiscalidade associada aos impostos indiretos (sobre o consumo e 

atos conexos) 

O legislador agrupa nos impostos indiretos aqueles que, não incidindo sobre o 

rendimento ou património, incidem sobre o consumo ou atos conexos com o consumo. A 

CRP, no seu art.º 104º, n.º 4, refere de um modo genérico, que estes impostos prosseguem 

políticas eminentemente extrafiscais: a adaptação da estrutura do consumo à evolução das 

necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social, sendo que devem 

preferencialmente onerar os consumos de luxo. 

2.2.1. Imposto sobre o Valor Acrescentado 

Tendo sido uma exigência do processo de adesão de Portugal à Comunidade 

Económica Europeia, por razões de convergência e harmonização fiscal europeia39, o 

IVA foi introduzido pelo Decreto-Lei n.º 394-B/8440. Substituiu, na generalidade, o então 

imposto de transações, alvo de críticas e de evasão fiscal41.  

O IVA incide, nos termos do art.º 1, n.º 1 do CIVA, sobre: a) as transmissões de 

bens e as prestações de serviços efetuadas no território nacional, a título oneroso, por um 

sujeito passivo agindo como tal; b) sobre as importações de bens; e c) sobre as operações 

intracomunitárias efetuadas no território nacional. Aplicado a todas as fases do circuito 

económico, o imposto acaba por ser repercutido no consumidor final. 

Onde se pode vislumbrar traços da extrafiscalidade preconizada pelo art.º 104.º, 

n.º 4 da CRP é na diferenciação de taxas de IVA em taxa normal (23%), taxa intermédia 

(13%) e taxa reduzida (6%)42, sendo que os bens e serviços sujeitos a taxa reduzida e taxa 

 
corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em 

território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território”. 
39 Tendo sido reforçado este objetivo a partir da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro 

de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado. 
40 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA). Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 

de dezembro. Publicado em Diário da República n.º 297/1984, 1º Suplemento, Série I de 1984-12-26, pp. 

3924-(12) a 3924-(44). Última alteração pelo Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro. 
41 Prefácio do Decreto-Lei n.º 394-B/84. 
42 Art.º 18.º do CIVA. 
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intermédia são, em princípio, bens e serviços considerados de primeira necessidade ou 

bens e serviços que não correspondem necessariamente a consumos de luxo43. Os 

produtos sujeitos a taxa normal, correspondendo então a consumos de luxo, são definidos 

por exclusão de partes. Nas Regiões Autónomas, e seguindo uma política de mitigação 

dos efeitos da insularidade, as taxas de IVA são de 18%, 9% e 4% na Região Autónoma 

dos Açores e 22%, 12% e 5% na Região Autónoma da Madeira44. 

Outros exemplos onde se podem verificar claras opções de política social e 

económica estão presentes na alínea j) do n.º 1 do art.º 13.º, relativo à isenção de IVA nas 

importações de veículos para uso próprio das pessoas com deficiência, e no regime 

forfetário dos produtores agrícolas, previsto no art.º 59.º-B. 

2.2.2. Impostos Especiais de Consumo e seus afins: ISP, ISV, IT, IABA, IUC 

e Regime de Tributação dos Sacos de Plástico Leve 

O imposto especial de consumo, relembrando a noção essencialmente jurídica de 

imposto45, passa a ser uma prestação unilateral, estabelecida por lei (Código dos Impostos 

Especiais de Consumo e demais legislação avulsa), a favor do Estado, para a realização 

de fins públicos, sem que tal prestação possa ser encarada, em princípio, como uma 

sanção de ato ilícito ou contraprestação de qualquer serviço. Facto é que, nos Impostos 

Especiais de Consumo (IEC), este último aspeto não é tão líquido quanto se possa 

imaginar.  

O artigo 103.º da CRP afirma o sistema fiscal, em primeiro lugar, como um motor 

de “satisfação de necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas.” Este 

género de impostos acaba por ter um pé dentro e outro fora de tal propósito46. Com origem 

histórica nas accises47, aos IEC podem ser reconhecidos duas funções, dentro da 

realização de fins públicos: a primeira – e constitucionalmente prevista – é a captação de 

receita fiscal, aproveitando certas características dos bens sujeitos a imposto, como o 

consumo generalizado ou recorrente, o carácter de luxo ou de novidade. A segunda é a 

prossecução de objetivos extrafiscais, entre os quais o sancionamento do consumo de 

 
43 Constantes da Lista I e Lista II anexas ao CIVA. 
44 Art.º 18.º, n.º 3, als. a) e b) do CIVA. 
45 TEIXEIRA, António Brás, op. cit., p. 35. 
46 No limite, encontra na Constituição uma aproximação aos “consumos de luxo” previstos no art.º 104.º, 

n.º 4. 
47 VASQUES, Sérgio; PEREIRA, Tânia Carvalhais - Os impostos especiais de consumo. Coimbra: 

Almedina, 2016. ISBN 978-972-40-6565-6, pp. 24 a 47 



UMA FERRAMENTA DO ESTADO PARA A INTERVENÇÃO NA ECONOMIA 

23 

 

certos bens. Não sendo o consumo destes bens um ato ilícito, afigura-se indesejado para 

o Estado que ele exista ou que exista em determinados níveis, na medida em que esses 

consumos projetam consequências para além da esfera dos seus consumidores, e, 

inevitavelmente, gerando custos para o Estado. 

Os IEC encontram, atualmente, o direito da União Europeia como fonte primeira. 

O nosso CIEC teve origem direta na transposição da Directiva 2008/118/CE do 

Conselho48, de 16 de Dezembro de 2008, relativa ao regime geral dos impostos especiais 

de consumo. Esta diretiva faz parte do esforço de harmonização jurídica, ao nível 

comunitário, deste género de impostos, nomeadamente aqueles que incidem sobre o 

álcool e bebidas alcoólicas (IABA), produtos petrolíferos e energéticos (ISP) e sobre os 

tabacos manufaturados (IT). Em alterações recentes49, ao CIEC foi aditado um imposto 

especial sobre o consumo de bebidas adicionadas de açúcar ou edulcorantes. Para além 

do CIEC, a nível nacional existem também outras figuras que podem ser equiparadas a 

tributação especial de consumo, por visarem fins idênticos aos dos IEC: o Imposto Sobre 

Veículos, o Imposto Único de Circulação e o Regime de Tributação dos Sacos de Plástico 

Leve50. 

Os referidos IEC encontram no princípio da equivalência o fundamento da sua 

aplicação. Este consiste em onerar os contribuintes na medida dos custos que estes 

provocam em domínios externos à relação imediata de consumo – custos esses que não 

estão refletidos no preço. A legislação portuguesa aponta alguns desses domínios: 

ambiente, saúde pública, infraestruturas viárias, sinistralidade rodoviária51. 

 
48 Directiva 2008/118/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, relativa ao regime geral dos impostos 

especiais de consumo e que revoga a Directiva 92/12/CEE. Publicado em Jornal Oficial da União Europeia, 

L 9, de 14 de Janeiro de 2009, pp. 12 a 30. 
49 Artigos 87.º-A e seguintes do CIEC, aditados pelo art.º 212.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que 

aprova o Orçamento de Estado para o ano de 2017. Publicada em Diário da República n.º 248/2016, Série 

I de 2016-12-28, pp. 4875-5107. 
50 Inserido no âmbito da “reforma da fiscalidade ambiental” levada a cabo pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de 

dezembro, que procede à alteração das normas fiscais ambientais nos sectores da energia e emissões, 

transportes, água, resíduos, ordenamento do território, florestas e biodiversidade, introduzindo ainda um 

regime de tributação dos sacos de plástico e um regime de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, 

no quadro de uma reforma da fiscalidade ambiental. Publicada em Diário da República n.º 252/2014, 2º 

Suplemento, Série I de 2014-12-31, pp. 6546-(320) a 6546-(338). 
51 Art.º 2.º do CIEC, art.º 1º. CIUC, art.º 1.º CISV 
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Este princípio radica na ideia pigouviana52  de que o “custo social da produção 

ou consumo de certos bens não coincide necessariamente com o seu custo privado”. O 

consumo de bebidas alcoólicas, produtos petrolíferos e energéticos53, e tabaco 

manufaturado gera custos para o ambiente e saúde das populações que se projetam para 

além da relação produtor-consumidor e que não se refletem no preço pago. Sendo o 

Estado o principal responsável pela proteção desses domínios54, assim o Estado se acha 

legitimado a impor sobre os factos geradores destes custos sociais um imposto, de modo 

a cobrir esses custos e a financiar medidas de proteção. 

Para além do mero financiamento de custos sociais, pode-se afirmar que em casos 

como o do Regime de Tributação dos Sacos de Plástico Leve, estamos perante um 

imposto destinado a evitar determinados comportamentos – ou seja, um imposto, de facto, 

com fins essencialmente extrafiscais55. Neste caso, o objetivo prosseguido é, 

eminentemente, a proteção do ambiente e a receita gerada pode ser considerada como um 

acessório, um efeito colateral desse objetivo. 

2.2.3. Imposto do Selo 

Conexionado com atos de consumo, ainda que numa vertente patrimonial, temos 

o Imposto do Selo. Segundo o art.º 1, n.º 1 do CIS56, este imposto “incide sobre todos os 

atos, contratos, documentos, títulos, papéis e outros factos ou situações jurídicas previstos 

na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens”. 

 
52 VASQUES e PEREIRA, op. cit., pp. 72 a 74; tendo sido postulada pela primeira vez por Arthur C. Pigou, 

na obra The Economics of Welfare (London, 1938).  
53 Por via de utilização de veículos ou utilização industrial, de cariz poluente. 
54 Art.º 64º, nº. 3 e art.º n.º 66º, nº 2, da Constituição da República Portuguesa de 1976, respetivamente. 
55 A Portaria nº. 286-B/2014, que vem regulamentar a Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, afirma 

expressamente a prossecução de objetivos explícitos de política ambiental e de sustentabilidade, 

reafirmando também o carácter comunitário destes objetivos, postulando que “Também a nível comunitário, 

o elevado consumo e os impactes ambientais e económicos dos sacos de plástico leves constitui uma 

preocupação, tendo sido aprovada recentemente uma alteração à Diretiva 94/62/EC relativa a embalagens 

e resíduos de embalagens que tem como objetivo reduzir significativamente o consumo destes sacos, 

preconizando metas de redução a aplicar a todos os países da União Europeia. As medidas a tomar pelos 

Estados - membros podem envolver a utilização de instrumentos económicos recomendados, como a 

tarifação, impostos e taxas, e outras medidas que se revelem eficazes para reduzir o consumo de sacos de 

plástico, em particular os sacos de plástico leves.” Esta portaria foi publicada em Diário da República n.º 

252/2014, 3º Suplemento, Série I de 31 de dezembro de 2014, pp. 6546-(426) a 6546-(428). 
56 Código do Imposto do Selo (CIS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro. 

Publicado em Diário da República n.º 262/2003, Série I-A de 2003-11-12, pp. 7568 – 7647. Última 

alteração pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 
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O Imposto do Selo é relevante porque a sua isenção é prevista para documentos, 

livros, papéis, contratos, operações, atos e produtos previstos na tabela geral do imposto 

do selo de operações realizadas por entidades licenciadas dentro das Zonas Francas da 

Madeira e da Ilha de Santa Maria57, e por estar incluído no âmbito de isenções dirigidas 

ao incentivo de atividade silvícola58, dentro de um objetivo de combate ao abandono de 

terrenos. 

2.3. Extrafiscalidade no IMI e IMT 

Tendo surgido para substituir a Contribuição Autárquica e o Imposto Municipal 

de Sisa, o Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro59 aprovou os Códigos do IMI e 

do IMT, no âmbito da reforma da tributação do património. O IMI incide sobre o valor 

patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados no território português, 

constituindo receita dos municípios onde os mesmos se localizam60 e tendo estes, 

inclusive, o poder de fixar as taxas para os prédios urbanos, dentro de uma determinada 

margem61. O IMT incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade 

ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis situados no território nacional62, 

sendo que também a receita deste imposto reverte a favor dos municípios63 64. Enquanto 

estes impostos sobre o património estão constitucionalmente alinhados para contribuir 

para a igualdade dos cidadãos (art.º 104.º, n.º3 CRP), tal como cabalmente previsto até 

no adicional ao IMI65 (art.º 135º-A do CIMI), há algumas disposições normativas que 

permitem inferir da prossecução de políticas extrafiscais.  

 
57 Art.º 33.º/11 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
58 Art.º 59.º-D, números 2 e 3 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
59 Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

novembro. Publicado em Diário da República n.º 262/2003, Série I-A de 2003-11-12, pp. 7568 – 7647. 

Última alteração pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro; Código do Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro. 

Publicado em Diário da República n.º 262/2003, Série I-A de 2003-11-12, pp. 7568 – 7647. Última 

alteração pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. 
60 Art.º 1º do CIMI e art.º 14.º al. a) do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais (Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro). 
61 Arts. 112.º, n.º 1 al. c) e 112º, n.º5 do CIMI. 
62 Art.º 2.º/1 do CIMT. 
63 Art.º 14.º al. b) do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (Lei nº. 

73/2013, de 3 de setembro).  
64 Não tendo estes o poder de fixar as taxas de IMT. 
65 Tributação com objetivo de atingir detentores de grande património imobiliário, não sendo 

necessariamente uma disposição extrafiscal. 
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Começando pelo IMI, a variabilidade de taxa de IMI nos prédios urbanos pode ser 

um fator de incentivo à fixação num determinado município quando fixada em valores 

baixos, ou de receita fiscal, quando fixada em valores altos. Esta taxa triplica no caso dos 

edifícios estarem devolutos, indiciando um claro esforço para desencorajar o abandono 

de propriedades (art.º 112.º, n.º 3 do CIMI).  Dos números 6 a 10 do art. 112.º do CIMI 

podemos encontrar previsões em que os municípios podem majorar ou minorar a taxa de 

acordo com determinados fatores, como por exemplo, a definição de áreas territoriais 

objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação (nº 6), e o n.º 7 

abre a possibilidade a uma redução ainda maior da taxa para determinadas áreas 

territoriais por cumulação com o n.º 6. Prevê-se também a possibilidade de majorar a taxa 

aplicável a prédios urbanos degradados, considerando os que, face, ao seu estado de 

conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança 

de pessoas e bens (n.º 8), e majorar a taxa aplicável aos prédios rústicos que se encontrem 

em situação de abandono (n.os 9 e 10).  

Afastando-se de uma política de urbanismo e habitação, o art.º 112.º-A do CIMI 

abre portas a uma redução de imposto para sujeitos passivos com dependentes a cargo, 

sendo maior quantos mais dependentes fizerem parte do agregado familiar ou estiverem 

a cargo do sujeito passivo. Tal disposição normativa coaduna-se, a título de exemplo, com 

incentivos à natalidade e à prestação de cuidados para com idosos. 

Já o CIMT prevê algumas situações de isenção em particular que se alinham com 

políticas de promoção da fixação de empresas em regiões economicamente mais 

desfavorecidas (art.º 6.º al. h) do IMT) e políticas de apoio à instalação de jovens 

agricultores candidatos aos apoios dirigidos ao setor agrícola previstos no Decreto-Lei n.º 

81/91, de 18 de Fevereiro (art.º 6.º al. j) do CIMT). 

2.4. Contribuições para a Segurança Social 

Dentro do Direito Tributário não-fiscal temos duas figuras: as contribuições para 

o sistema de segurança social e as taxas. Dado que a obrigação contributiva do Regime 

Geral de Contribuições para a Segurança Social é obrigatória para todos os 
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trabalhadores66, podemos vislumbrar que estamos perante um tributo67 com carácter 

impositivo. Ainda assim, estamos perante uma relação de bilateralidade, dado que quer 

as contribuições (da responsabilidade das entidades empregadoras) e as quotizações (da 

responsabilidade do trabalhador e geralmente apuradas por retenção na fonte por parte da 

entidade empregadora) se destinam a financiar o sistema de segurança social68. Porém, 

esta relação de bilateralidade não discorre de imediato, apenas existe uma relação de 

sinalagmaticidade entre a obrigação legal de contribuir e o direito às prestações tal como 

aponta o art.º n.º 54 da Lei de Bases da Segurança Social69. 

A extrafiscalidade nas contribuições para o sistema de segurança social está bem 

presente desde logo nas taxas contributivas: em derrogação ao valor da taxa contributiva 

global previsto no art.º 53.º do respetivo Código, temos a possibilidade de reduzir as taxas, 

previstas no art.º 56.º. Em especial, as previsões das alíneas c), d) e e) do n.º 1 constituem, 

respetivamente, um apoio às empresas que atuem em setores de atividade 

economicamente débeis, medidas de estímulo à empregabilidade em geral, e medidas de 

empregabilidade em especial de trabalhadores que, por razões de idade, incapacidade para 

o trabalho ou de inclusão social sejam objeto de menor procura no mercado de trabalho. 

No art.º 57.º é compreendida a possibilidade de existirem medidas excecionais e 

temporárias de incentivo ao emprego, que resultem na isenção ou redução da taxa 

contributiva. O Capítulo II deste Código estabelece uma série de casos especiais, alguns 

deles em ordem de políticas económico-sociais, em que a taxa é diferenciada ou é 

calculada tendo em conta outros fatores. 

2.5. A extrafiscalidade nas taxas 

As taxas são uma espécie tributária criada por lei, nos termos do art.º 3.º, n.º 2 da 

LGT. Ao contrário dos impostos, estas surgem sob o pressuposto de bilateralidade, como 

contraprestação de um bem ou serviço prestado pelo Estado ou de outra entidade no 

 
66 Art.º 24.º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. Aprovado 

pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro. Publicado em Diário da República n.º 180/2009, Série I de 2009-

09-16, pp. 6490 – 6528. Última alteração pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 
67 Art.º 3, n.º 2 da LGT. 
68 Art.º 11.º, n.º 3 do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. 
69 Lei de Bases da Segurança Social, aprovada pela Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro. Publicada em Diário 

da República n.º 11/2007, Série I de 2007-01-16, pp. 345-356. Última alteração pela Lei n.º 83-A/2013, de 

30 de dezembro. 
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exercício de poderes públicos agem como prestadores de serviços, nomeadamente as 

entidades concessionárias. 

No entanto, e como já foi referido, a aplicação de taxas pode ter como objetivo 

mais do que o pagamento do serviço prestado, mas sim o desincentivo da utilização desses 

serviços. Exemplo patente desse objetivo são as taxas moderadoras introduzidas no 

Serviço Nacional de Saúde70: as taxas moderadoras não são aptas a constituir um 

pagamento por inteiro do serviço prestado. Aliás, servem principalmente como forma de 

regular o acesso às urgências das unidades de saúde, para desencorajar os utilizadores de 

recorrer a elas em casos não-urgentes. 

Outro exemplo recente da utilização das taxas num sentido extrafiscal pode ser 

encontrado no Regime de Modulação do Valor das Taxas de Portagem em Benefício dos 

Veículos das Classes 2, 3 e 4 afetos ao transporte rodoviário de mercadorias por conta de 

outrem ou público 71. Neste regime, as taxas de portagem72 cobradas aos veículos de 

mercadorias que circulem naquelas autoestradas passam a ser reduzidas em determinados 

horários da noite. Visa assim, além de fomentar a competitividade das empresas que se 

servem destes eixos rodoviários situados maioritariamente no interior. Colateralmente, 

aumenta a segurança rodoviária, dado que incentiva a circulação dos veículos de 

mercadorias em horários distintos aos ligeiros de passageiros, promovendo, em última 

análise, a redução de emissões de CO2. 

2.6. Os benefícios fiscais 

A terminologia “benefício fiscal” é apontada por SALDANHA SANCHES como 

consequência do uso de uma “linguagem política” e por isso mais corretamente 

denominados de “isenção fiscal”73. De facto, o autor tem razão em qualificá-los como 

 
70 Base XXXIV da Lei de Bases da Saúde, Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto; CANOTILHO e MOREIRA, 

op. cit., pp. 1096 e 1097. 
71 Regime de Modulação do Valor das Taxas de Portagem em Benefício dos Veículos das Classes 2, 3 e 4 

afetos ao transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem ou público - Portaria n.º 328-A/2018, 

de 19 de dezembro, que altera a Portaria n.º 41/2012, de 10 de fevereiro.  Publicada em Diário da República 

n.º 244/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-12-19, pp. 5850-(2) a 5850-(6). 
72 Taxas de portagem cobrada por determinação do Decreto-Lei n.º 111/2011, de 28 de novembro (Sujeita 

os lanços e sublanços das auto-estradas SCUT do Algarve, da Beira Interior, do Interior Norte e da Beira 

Litoral/Beira Alta ao regime de cobrança de taxas de portagem aos utilizadores). Publicado em Diário da 

República n.º 228/2011, Série I de 2011-11-28, pp. 5094 – 5100. As taxas de portagem em concreto foram 

fixadas pela Portaria n.º 41/2012, de 10 de fevereiro. Publicada em Diário da República n.º 30/2012, Série 

I de 2012-02-10, pp. 671 – 674. 
73 SANCHES, op. cit., p. 446. 
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isenção fiscal, dado que, para todos os efeitos, se atribui um benefício, um subsídio, a 

certos atos ou consumos. Tais isenções ou subsídios fiscais, prossegue, “são limitações 

públicas ao normal financiamento do mercado”74, não chegando, no entanto, a 

consubstanciar um auxílio de Estado proibido nos termos do artigo 107.º do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia. 

No que concerne à teleologia da generalidade das figuras fiscais, os benefícios 

fiscais são normas alheias ao financiamento do Estado. Mais ainda, são uma receita 

cessante do Estado75, e, efetivamente, uma despesa com políticas de natureza económica, 

social ou ambiental. O próprio art.º 2.º do EBF considera-os medidas de cariz excecional 

com fim de tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes, de importância superior 

à receita que o Estado deixa de auferir. O despacho76 que constitui o Grupo de Trabalho 

para o Estudo dos Benefícios Fiscais demonstra também esta ideia de instrumentalização 

dos benefícios fiscais pelas opções políticas, a necessidade de estes serem eficientes para 

atingir fins económicos e sociais de relevo e o carácter extrafiscal dos efeitos que incidem 

nas economias onde atuam77. 

Ora, na base dos benefícios fiscais está a ideia de que o Estado se abstém de usar 

o seu poder de tributação sobre determinados atos ou consumos que se enquadram com 

políticas económicas, sociais ou ambientais que se revelam do seu interesse. Quer isto 

dizer que o Estado pretende obter determinado comportamento junto dos agentes 

económicos – comportamento esse que se coaduna com o interesse público. O Estado, ao 

não tributar ou a tributar em menor valor determinados bens e serviços, “diminui” o preço 

a pagar pelos mesmos. Assim tornam-se mais atrativos para os agentes económicos, sendo 

previsível um aumento do consumo desses bens. 

 
74 SANCHES, op. cit., p. 448. 
75 O termo “receita cessante” vem expressamente previsto ao lado dos benefícios fiscais no art.º 106.º, nº.3, 

alínea g) da CRP. 
76 Despacho n.º 4222/2018, de 26 de abril do Gabinete do Ministro das Finanças. Publicado em Diário da 

República n.º 81/2018, Série II de 2018-04-26, pp. 11959-11960. 
77 Sendo que a conclusão deste Grupo do Trabalho assevera que os benefícios fiscais são uma ferramenta 

muito eficaz no que concerne à correção de falhas de mercado e que estes são uma parte significativa do 

PIB. No entanto, aponta para a existência de uma multitude de benefícios fiscais, apontando a necessidade 

de se realizar um melhor acompanhamento da sua criação, e de se monitorizar e avaliar a sua aplicação e 

eventual caducidade. O Grupo de Trabalho chega mesmo a sugerir que os benefícios fiscais se tornem uma 

ultima ratio, dando preferência à utilização de instrumentos alternativos. – GRUPO DE TRABALHO 

PARA O ESTUDO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS – Os Benefícios Fiscais em Portugal. Cadernos de 

Ciência e Técnica Fiscal. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros – Autoridade Tributária e 

Aduaneira – Ministério das Finanças, junho de 2019. ISBN 978-972-653-187-6. 
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Importa distinguir, como faz SALDANHA SANCHES, que existem dois tipos de 

benefícios fiscais78: os que conferem uma isenção subjetiva e os que conferem uma 

isenção objetiva. Para que exista uma modificação de comportamentos, nos termos em 

que se pretende analisar neste trabalho, é necessário que ao benefício fiscal esteja 

associada uma isenção real ou objetiva: que incida sobre um objeto ou ação concreta sem 

mais, não dependendo de um determinado estatuto de um agente económico. Desta forma, 

estando a redução de preços acessível ao universo de agentes económicos, é possível uma 

intervenção do Estado com a máxima abrangência, tornando-se especialmente relevante 

no que concerne à possibilidade de conjugar os benefícios fiscais com os impostos 

especiais de consumo. 

Em termos de prática legislativa, os benefícios fiscais estão dispersos um pouco 

pela legislação fiscal, não sendo o Estatutos dos Benefícios Fiscais o seu único reduto.  

Exemplos evidentes no EBF de benefícios fiscais com o objetivo de modificação 

de comportamentos são o incentivo à poupança (art.º 20.º e seguintes do EBF), os 

benefícios fiscais relativos à instalação de empresas em territórios do interior (art.º 41.º-

B do EBF), o incentivo à reabilitação de prédios urbanos (art.º 45.º do EBF), o incentivo 

ao uso de combustíveis não-fósseis por parte de veículos de transporte de passageiros e 

de mercadorias (art.º 59.º-A do EBF), ou o incentivo ao emprego de meios que reduzam 

ou sejam alternativos do uso de veículos poluentes (artigos 59.º-B e 59º-C do EBF, 

respetivamente, car-sharing e bike-sharing, e manutenção de frotas de velocípedes).  

Para benefícios fiscais fora do EBF podem ser destacados os incentivos à 

aquisição de veículos elétricos pelas isenções de pagamento de ISV e IUC (art.º 2.º, n.º 2 

al. a) do CISV e art.º 5.º/1 al. d) do CIUC) ou incentivo à aquisição de híbridos plug-in 

pela redução de ISV, ao abrigo do abate de veículos em fim de vida (art.º 25º, n.º 1 al. b) 

da Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro), incentivos à aquisição de veículos de baixas 

emissões (art.º 181.º da  Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro – Orçamento do Estado para 

2017) os incentivos ao arrendamento rural por isenção de Imposto de Selo e de IMT 

(respetivamente, art.º 6.º, n.º 4 e art.º 31.º, n.º 7 do Decreto-Lei n.º 294/2009, de 13 de 

 
78 SANCHES, op. cit., p. 453. Aqui aponta o exemplo da isenção de pagamento de imposto sobre mais-

valias os investidores não residentes como um benefício fiscal subjetivo, e a redução parcial de IRS para 

os rendimentos de direito de autor como benefício fiscal objetivo. 
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outubro79), os incentivos à natalidade visados pela possibilidade de redução de taxa de 

IMI sobre prédios urbanos destinados a habitação própria do sujeito passivo e do seu 

agregado familiar (art.º 112.º-A do Código do IMI). 

2.7. Políticas extrafiscais na Lei do Orçamento do Estado para 2019 

De entre as alterações introduzidas pelo Orçamento do Estado para 2019, importa 

destacar algumas que, por revestirem características extrafiscais evidentes, merecem ser 

referidas. 

Destas políticas, destaca-se a manutenção do incentivo à introdução no consumo 

de veículos de baixas emissões80, no âmbito das medidas tendentes à redução de emissão 

de gases com efeito de estufa. Agora o incentivo é alargado a motociclos de duas rodas e 

ciclomotores elétricos, mediante o preenchimento de certos requisitos, e bicicletas 

elétricas, sendo que nestas refere expressamente a lei que o objetivo é beneficiar a 

aquisição de novas bicicletas elétricas. 

No IRS, é criado de um regime81 aplicável a ex-residentes que exclui em 50% a 

tributação em IRS dos seus rendimentos se se tornarem residentes em Portugal, para 

efeitos fiscais82, em 2019 e 2020, com um fim claro de promover o regresso de pessoas 

ao país. 

Destacam-se também as alterações ao Art.º 41.º-B do EBF83, de epígrafe 

“Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior e às Regiões Autónomas”, que 

introduzem alargados benefícios fiscais em IRS para estudantes que optem por estudar 

em instituições de ensino localizadas no interior do país ou nas Regiões Autónomas, com 

o objetivo de favorecer escolhas neste sentido. 

Em linha com as medidas para a redução de gases com efeitos estufa, pode-se 

também assinalar o aditamento do Art. 59.º-J ao EBF84, que proporciona benefícios fiscais 

em embarcações eletrossolares ou exclusivamente elétricas aos sujeitos passivos que 

 
79 Decreto-Lei n.º 294/2009, de 13 de outubro, onde se estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o 

arrendamento de prédios rústicos para efeitos de desenvolvimento da actividade agrícola e ou florestal e de 

outras actividades com as mesmas relacionadas. Publicado em Diário da República n.º 198/2009, Série I de 

13 de outubro de 2009, pp. 7540-7550. 
80 Art.º 247.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 
81 Art.º 258.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 
82 Arts. 16.º e 17.º do CIRS 
83 Art.º 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 
84 Art.º 292.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 
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exerçam a título principal atividades comerciais, industriais ou agrícolas e a manutenção 

dos adicionais em sede de IUC para os veículos a gasóleo e o adicional às taxas de imposto 

sobre os produtos petrolíferos e energéticos85. 

 

  

 
85 Art.º 308.º e 309.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 
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3. A modificação de comportamentos através do Direito Tributário 

Os agentes económicos são indivíduos ou entidades coletivas que atuam junto de 

outros agentes económicos para estabelecer trocas, de acordo com os seus interesses ou 

objetivos. A cada troca está subjacente um preço, que se forma num universo de agentes 

económicos em interação – o mercado86. 

Estes agentes podem, então, ser uma qualquer pessoa singular ou coletiva, pública 

ou privada, mas o que têm em comum é a assunção, partilhada pela generalidade dos 

economistas87, dessa sua racionalidade, de que tomam opções no seu melhor interesse e 

que agem de forma a maximizar os benefícios que retiram da sua atuação, para a 

prossecução dos seus objetivos. Baseando-se nessa racionalidade, construíram-se 

modelos de previsão de comportamentos, com base em diversos fatores. Um deles assenta 

na relação entre o preço de um bem e a quantidade transacionada, estabelecendo-se duas 

assunções básicas, duas leis – a da oferta e a da procura. Assumindo que os outros fatores 

se mantêm constantes88, de uma forma genérica, afirma-se que, no lado da oferta, os 

produtores/fornecedores dispõem-se oferecer a maior quantidade de bens ou serviços pelo 

maior preço possível. Por outro lado, a procura está disposta no sentido de adquirir o 

maior número de bens pelo menor preço possível – daí que um aumento de preço de um 

bem, sem interferir nas suas qualidades, previsivelmente redunde numa diminuição da 

quantidade procurada. Todo este intuito de maximização nas interações de mercado 

resulta num equilíbrio, um ponto de interseção entre o preço e a quantidade que as partes 

estão dispostas a transacionar e que ao mesmo tempo satisfaz os seus interesses. A não 

ser que forças externas às partes intervenham, e se todos os fatores se mantiverem 

constantes, um equilíbrio terá tendência para se manter89. 

No entanto, a teoria económica não é perfeita, e, nas últimas décadas, a Economia 

Comportamental tem vindo a apontar várias falhas aos pressupostos da teoria económica: 

a começar pelos próprios agentes económicos. 

 
86 FRANCO, op. cit., p. 6. 
87 MANKIW, N. Gregory – Macroeconomics, 8th ed.. New York: Worth Publishers, 2013, pp. 13 e 16; 

COOTER Jr., ROBERT B. - Law and economics. 6th ed.. Harlow: Pearson, cop. 2014, pp. 11 a 13. 
88 Fatores como o rendimento médio, a população, preço de bens relacionados, preferências dos 

consumidores e outras influências: SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. – Economics. 19th 

ed.. New York: Mc-Graw-Hill/Irwin, 2009, pp. 46 a 53. 
89 COOTER, op. cit. p. 13. 
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3.1 Desvios na racionalidade dos agentes económicos 

Os economistas, de acordo com as leis da oferta e da procura e com a teoria da 

utilidade, assumem que cada escolha é a melhor, dentro de um conjunto de recursos 

limitado e que, numa economia de mercado perfeita, os preços flutuam sem restrições até 

que seja atingido um equilíbrio. Assumindo estas ideias como as premissas essenciais da 

teoria económica90, THALER refere desde logo que estas são “defeituosas”: isto é, o 

comportamento que os economistas esperam dos seres humanos não se assemelham nem 

de perto ao comportamento que os seres humanos realmente exibem.  

3.1.1. Falta de correspondência do agente económico das teorias económicas 

com o agente “ser humano” 

O comportamento racional não deve ser um dado adquirido, e nem sempre a 

alteração de preços – no contexto desta tese, por recurso ao Direito Tributário – terá 

efeitos tão lineares ou aritméticos como seria de esperar à luz da teoria económica. 

KAHNEMAN
91 afirma que as pessoas não são um absoluto de racionalidade, nem sempre 

agem com o seu maior benefício em mente (podem ser altruístas) e raramente têm 

preferências imutáveis, dado que “a sua visão do mundo é limitada pela informação”. 

ARIELY desafia toda a questão do equilíbrio de mercado92 ao reiterar que as forças da 

oferta e da procura não são inteiramente independentes. Através de táticas de marketing 

e publicidade, a oferta influencia continuamente o preço que a procura está disposta a 

pagar por um determinado produto. E vai mais longe, ao apontar que por vezes é o próprio 

preço, no caso de artigos de luxo, que se constitui como o chamariz da procura, pois neste 

caso é sinónimo de exclusividade. 

O homem médio não pensa nem analisa as situações do modo complexo que as 

teorias económicas o fariam prever. Isto significa dizer que o ser humano não estuda todas 

as possibilidades alternativas e nem tem capacidade de o fazer a não ser que seja um 

génio. Tende para executar análises simplistas, por vezes pouco racionais, para além de 

 
90 THALER, Richard H. - Comportamento inadequado: a construção da economia comportamental. 

Coimbra: Conjuntura Actual Editora, cop. 2015. ISBN 978-989-694-160-4, p. 20 
91 KAHNEMAN, Daniel - Pensar, depressa e devagar. Lisboa: Círculo de Leitores, 2012. ISBN 978-989-

644-179-1, p. 355 
92 ARIELY, Dan - Previsivelmente irracional: as forças ocultas que influenciam as nossas decisões. 2ª ed.. 

Alfragide: Estrela Polar, 2010. ISBN 978-989-8206-18-3, p. 58 
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reagir a incentivos e ser facilmente influenciado por estes93, e de se dispor a pagar preços 

de acordo com expetativas94. ARIELY
95 usa um exemplo de opções de subscrição de um 

jornal para observar que raramente as escolhas são efetuadas em termos de valores 

absolutos e ponderados, mas que o ser humano tende a atribuir valores relativos, dentro 

de um contexto, e deste modo deixa-se influenciar por estímulos derivados do 

marketing96. Existindo várias opções, aponta que, no dia-a-dia escolhemos A em 

detrimento de B e C sem saber que B era sempre uma opção má propositadamente 

colocada à nossa consideração, e que C era uma opção ligeiramente menos benéfica que 

A, para que fôssemos induzidos a escolher A. 

3.1.2. Um agente, dois sistemas: a irracionalidade e a racionalidade 

Neste contexto, psicólogos97 apontaram à existência, no ser humano, de dois 

sistemas mentais que operam de maneira diferente. O primeiro, de base mais irracional, 

tem um pendor de automaticidade e celeridade, opera sem necessitar de grande estímulo 

para tal. Opera à base de “impressões, intuições e sensações”98. É o nosso lado mais 

animal, que comanda a atenção ao momento presente, ao que nos rodeia, nunca cessando 

a sua atividade mesmo quando dormimos. Corresponde, de certo modo, à bagagem 

adquirida pelos milhares de anos de vivência da espécie.   

O segundo associa-se frequentemente ao lado mais consciencioso e racional, 

ordenado, que reflete e pondera sobre as escolhas a fazer, quer para o presente, quer para 

o futuro (numa ótica de planeamento). Sendo capaz de algum controlo sobre o nosso lado 

irracional, idealmente, o ser humano pretende que este segundo sistema tome o controlo, 

mas acontece frequentemente que é a nossa parte irracional que influencia as decisões. 

 
93 THALER, Richard H., SUNSTEIN, Cass - Nudge: um pequeno empurrão: como decidir melhor em 

questões de saúde, riqueza e felicidade. Alfragide: Lua de Papel, cop. 2018. ISBN 9789892341088, pp. 83 

a 89 
94 THALER, op. cit., p. 81. A perceção dos negócios e das escolhas que nelas são feitas não residem apenas 

no benefício per se que delas se podem retirar mas também nas expectativas que se geram no contexto que 

da escolha, como segunda linha de ponderação. As expectativas também influenciam o preço que se está 

disposto a pagar por algo. Tal como Thaler refere, “[p]agar sete dólares por uma cerveja numa estância é 

irritante mas esperado; pagá-lo numa tasca é um escândalo”.   
95 ARIELY, op. cit., pp. 31 a 33 
96 ARIELY, op. cit., pp. 24 a 25 
97 KAHNEMAN, op. cit., pp. 31 a 37; THALER, op. cit., p. 129; THALER e SUNSTEIN, op. cit. pp. 38 e 

39; 
98 KAHNEMAN, op. cit., p. 36 
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Do mesmo modo, tarefas mais complexas são impossíveis de executar se não dispusermos 

de toda a concentração. 

António Damásio resume esta questão com uma frase simples99: “Existimos e 

depois pensamos, e pensamos apenas de acordo com aquilo que somos, uma vez que o 

pensamento é na verdade causado pelas estruturas e operações do ser.” Assim se 

vislumbra que as decisões não são sempre racionais, e que muitas vezes são influenciadas 

por fatores dos quais dispomos somente uma perceção limitada. 

3.1.3. Aversão à perda e pontos de referência 

KAHNEMAN e TVERSKY
100, tropeçando naquilo que seriam as falhas da Teoria da 

Utilidade de Bernoulli, depararam-se com dois aspetos que influenciam as decisões dos 

agentes económicos e fazem com que não exista uma regra universal para as escolhas: os 

seres humanos tendem a ponderar as decisões por referência a uma situação, a um status 

quo (ponto de referência); o outro aspeto é que têm uma enorme aversão às perdas101, 

sendo estas aferidas comparando uma situação posterior por referência à anterior. 

Chegaram à conclusão, a partir de vários estudos económicos, que os seres humanos 

detestam perdas pelo menos em dobro na proporção relativa aos ganhos, tendo a aversão 

às perdas sido um conceito de psicologia essencial para o avanço da economia 

comportamental. THALER e SUNSTEIN
102, no seguimento desta questão, alertaram que, 

para além de o ser humano ter esta aversão, a própria visibilidade dos custos e das perdas 

de cada escolha pode nem sempre ser visível no momento da decisão. É um aspeto 

passível de ser manipulado, coartando a liberdade de escolha. 

Para além disso, as escolhas não são completamente livres no sentido em que são 

quase sempre determinadas por referência a decisões e escolhas passadas103. Os seres 

humanos vivem por referência a situações anteriores, são criaturas de hábitos104 e não 

ponderam cada situação abstraindo-se da sua experiência de vida. Cada escolha não é 

 
99 DAMÁSIO, António - O erro de Descartes: emoção, razão e cérebro humano. Círculo de Leitores, 2011 

(Temas e Debates), p. 317 
100 Ambos avançaram com a Teoria da Prospeção, que procura colmatar as falhas da Teoria da Utilidade de 

Bernoulli. KAHNEMAN, op. cit., pp. 355 a 492 
101 KAHNEMAN, op. cit., pp. 390, 395 
102 THALER e SUNSTEIN, op. cit., p. 144 a 145 
103 ARIELY, op. cit., p. 51 
104 E tais hábitos redundam num estado de coisas que vai servir de temo de comparação (ponto de 

referência), face a eventuais mudanças que venham a afetar os preços. THALER, op. cit., p. 156 e 182 
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resultado de uma decisão neutral e imparcial. Mesmo que se trate de algo completamente 

novo e inédito, as decisões são justificadas com base em experiências análogas e axiomas 

pessoais. Tome-se como exemplo a influência da marca no lançamento um produto 

revolucionário e completamente inédito: se for de uma marca reputada e estabelecida no 

mercado, terá maior ou menor facilidade em vender do que se tratasse de uma marca 

completamente desconhecida? 

Aplicado à teoria económica, a questão do ponto de referência assume-se como 

um ponto-chave. ARIELY afirma que as preferências expressas pela oferta e pela procura 

baseiam-se na memória de preços passados105. Desta forma, quaisquer aumentos ou 

diminuições de preços afetarão o consumo na medida em que são comparados aos preços 

históricos dos bens em causa.  

É precisamente na comparação de preços passados e preços presentes que a 

alteração de preços por recurso ao Direito Tributário conseguirá parte da sua eficácia. No 

entanto, se fosse possível apagar a memória dos consumidores no momento de aplicação 

de um imposto, o efeito extrafiscal de diminuição do consumo seria muito mais difícil de 

alcançar (e vice-versa, caso pretendêssemos um aumento do consumo por via de 

benefícios fiscais). 

Na questão do aumento e diminuição de preços, THALER
106 observou, num dos 

seus ensaios, que as pessoas mais depressa abdicariam de um desconto do que aceitariam 

uma sobretaxa. Adaptando-se à questão do Direito Tributário, torna-se um elemento de 

relevo na medida em que os agentes económicos terão reações diferentes consoante se 

trate da alteração de preços derivada de impostos ou sobretaxas versus subsídios ou 

isenções, ainda que de valores simétricos entre si. Os impostos e as taxas lidam 

necessariamente com um módico de perda. Já os subsídios, benefícios, isenções e 

descontos associam-se a ganhos. Comprovando-se que as perdas têm maior impacto no 

comportamento do que os ganhos, sendo necessária uma mudança mais clara e radical no 

comportamento das pessoas, a aplicação de impostos e taxas é o caminho mais rápido 

para atingir a mudança pretendida. No limite, KAHNEMAN refere será difícil implementar 

soluções que induzam perdas acentuadas ou grandes mudanças no modo de vida ou de 

 
105 ARIELY, op. cit., pp. 58 e 59 
106 THALER, op. cit., p. 33  
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funcionamento dos agentes económicos107. Isto é, os consumidores tenderão a reagir mais 

fortemente a aumentos de impostos e taxas com mudanças radicais de comportamentos 

ou com comoção social, precisamente porque estes aumentos provocam perdas. 

KAHNEMAN e THALER
108 convergem no sentido de afirmar que, na área do Direito, 

tal ponto de referência constitui-se como “um direito que não deverá ser afetado”; a 

menos que a imposição de perdas seja justificada. Aqui, a questão da informação assume 

algum relevo. As reduções salariais face a uma fraca conjuntura económica são tidas 

como extremamente injustas, mas se os trabalhadores forem informados da inviabilidade 

da empresa caso os salários não sejam reduzidos, poderão estar mais recetivos a negociar 

um salário mais baixo que o anterior. A aversão à perda no rendimento manifesta-se 

também nos impostos associados aos combustíveis, dado que os veículos que fazem uso 

do combustível são também, em vários casos, meios indispensáveis na deslocação para 

os empregos que permite percecionar esse mesmo rendimento. 

Apesar de todas as limitações dos agentes económicos em interação no mercado, 

este terá sempre tendência para um ponto de equilíbrio. Acontece que, em vários casos, 

esse equilíbrio de mercado não se constitui como a situação mais eficiente ou mais justa 

do ponto de vista social. O Estado, com a sua intervenção no mercado, fá-lo para quebrar 

esse equilíbrio. Criar impostos sobre rendimentos, bens e serviços é uma das ferramentas 

ao dispor dos Estados como forma de influenciar a atividade económica privada. Essa 

intervenção tem como fundamento a prossecução de políticas de natureza económica, 

social, ambiental, entre outras políticas que não se relacionam diretamente com os bens 

ou serviços em si, mas das consequências da utilização desses bens. Para atingir esse fim, 

o Estado pode socorrer-se do Direito Tributário: isto é, através do lançamento de impostos 

e taxas por um lado, e isenções e subsídios por outro, consegue quebrar os equilíbrios de 

mercado que não se vislumbrem como sustentáveis. 

 

 
107 KAHNEMAN, op. cit., p. 375 
108 Ainda assim, o ponto de referência é pessoal. Kahneman dá o exemplo de que apenas o empregado atual 

tem direito a manter o salário independentemente de a conjuntura não justificar esse salário. Já não seria 

injusto se o empregado se despedisse e um novo empregado viesse a auferir um salário reduzido. 

KAHNEMAN, op. cit., pp. 403 e 404 e THALER, op. cit., pp. 157-158 e 162-163. 
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3.2 Direito Tributário enquanto ferramenta de modelação de 

comportamentos 

SAMUELSON e NORDHAUS
109 defendem que a redução forçada do rendimento 

obriga a que o agente económico pondere os seus gastos, em bens de primeira necessidade 

ao invés de bens supérfluos110, enquanto geram receita fiscal. Em segundo lugar, o 

sistema fiscal pode ser moldado de forma a taxar de forma mais gravosa certos bens ou 

atividades, como o tabaco e a utilização de combustíveis fósseis, e aplicar uma taxa mais 

reduzida ou até a subsidiar certas atividades, assim castigando o agente económico 

quando este consome bens que o Estado considera serem de evitar.  

Esta ponderação sobre o uso do rendimento disponível, por parte do agente 

económico, é a peça-chave que permitirá que a alteração do preço dos bens e serviços 

tenha um impacto visível. O aumento do preço de um bem por recurso a uma taxa de 

imposto não provoca um aumento do rendimento de quem vende o bem, mas reduz o 

rendimento disponível de quem compra. De facto, o adquirente do bem terá um menor 

rendimento disponível comparado com a situação anterior à aplicação da taxa de imposto, 

e o vendedor do bem ganha estritamente o mesmo. 

O papel interventivo e regulatório aparece dado que o Estado, a certa altura, 

depara-se com a incapacidade de o mercado – na sua faceta da “mão invisível” – corrigir 

comportamentos que o próprio Estado classifica como indesejáveis, assim qualificados 

por causa das suas consequências ambientais ou de saúde nefastas ou de 

incompatibilidades com determinadas políticas adotadas à luz de programas de governo 

para as áreas sociais, económicas e ambientais. O Estado assume então um papel 

paternalista por entender que é melhor restringir certas atividades e consumos, tornando 

mais atrativo para os agentes económicos a adoção de comportamentos que sejam mais 

benéficos para os próprios e, em ultima ratio, para o Estado. Tal abordagem centra-se na 

tributação através das “sin taxes”111 – impostos do pecado – isto é, a tributação mais 

gravosa bens, serviços e atividades cujas consequências são nefastas para a saúde, 

ambiente, economia ou sociedade. O outro lado da abordagem é proporcionar um alivio 

fiscal às atividades e consumos que se pretender ver incentivados. Para eventuais críticas 

 
109 SAMUELSON, op. cit., p. 47 
110 Samuelson e Nordhaus dão o exemplo de automóveis e gastos em restauração. 
111 SAMUELSON, op.cit., pp. 319-320. 



O DIREITO TRIBUTÁRIO E O COMPORTAMENTO DOS AGENTES ECONÓMICOS 

40 

 

a uma ação paternalista por parte do Estado, é importante pôr de lado a ideia de que o 

consumidor faz sempre as melhores escolhas112. Aliás, por via dos desvios de 

racionalidade113, também acaba por cometer erros – alguém dirigir o consumidor para 

uma escolha melhor não será, de todo, uma ação reprovável. 

3.2.1 Efeitos dos impostos no comportamento do agente económico 

3.2.1.1. Modificação de comportamentos do lado da oferta e a absorção do 

imposto através da repercussão ou internalização 

Os custos sociais negativos impostos pela produção ou consumo de certos bens 

denominam-se, nos meios económicos, de externalidades negativas114. Estas podem 

consubstanciar-se em poluição do ar ou água, resíduos perigosos, substâncias nefastas em 

alimentos, entre outros115. São, efetivamente, perdas de bem-estar que não sendo 

refletidas no preço pelo próprio mercado, somente o Estado é capaz de intervir de uma 

forma abrangente no sentido da sua correção116, através de normas regulatórias ou 

proibitivas. Pela sua influência dissuasora no consumo, os impostos especiais de consumo 

são uma das soluções que o Estado pode adotar para corrigir a externalidade, beneficiando 

da sua relativa insensibilidade para o contribuinte117. Esta tem-se por corrigida quando o 

custo que os consumidores geram para a sociedade e para o Estado é pago em 

conformidade118.  

A imposição do imposto pode ter consequências diversas do mero aumento de 

preços para o consumidor final. Os produtores/fornecedores de bens ou serviços têm ao 

seu dispor opções para tentar subverter este aumento de preço que, de acordo com a lei 

da procura, redundaria numa diminuição da quantidade procurada e do lucro obtido. 

Se estes agentes económicos pretenderem manter o preço e o lucro auferido, 

podem transferir a totalidade ou parte da carga tributária para outros sujeitos que não o 

consumidor. Temos, assim, uma repercussão do imposto119. É uma repercussão “para 

 
112 Sendo este o mote da Escola de Chicago (a soberania do consumidor). THALER, op. cit., p. 305. 
113 Desenvolvidos na última parte da tese. 
114 Entre outros, THALER e SUNSTEIN, op. cit., p. 253 
115 SAMUELSON, op. cit., p. 36. 
116 CRUZ, José Neves - Economia e política: uma abordagem dialéctica da escolha pública. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2008, pp.37-49. 
117 VASQUES e PEREIRA, op. cit., pp. 62-64. 
118 VASQUES e PEREIRA, op. cit., p. 89. 
119 CRUZ, op. cit., p. 136. 
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trás” porque os agentes económicos compensam esta manutenção de preço por causa do 

imposto que são obrigados a suportar com redução de despesa a montante, 

particularmente a redução dos custos com os fatores de produção: despedimento de 

trabalhadores, reajustamento de contratos com fornecedores ou mudança dos mesmos, 

redução nos prémios de produtividade, entre outros. O objetivo será conseguir produzir 

mais barato para vender ao preço anterior ao imposto. A repercussão é um efeito dos 

impostos que não cumpre os objetivos extrafiscais visados por esta figura fiscal, ficando-

se, somente, pela satisfação da necessidade de receita fiscal. 

Por outro lado, podem decidir de modo diverso e suportar a carga de imposto (ou 

seja, não transferindo a carga fiscal para mais ninguém), mantendo-se inalterado o preço. 

Aqui dá-se a internalização do imposto, com a consequência necessária de diminuição da 

margem de lucro. Face ao princípio da equivalência, este é o efeito que mais se aproxima 

do cumprimento deste princípio, na medida em que a produção ou fornecimento destes 

bens com externalidades negativas se torna menos atrativa, podendo até motivar os 

agentes económicos a ponderar a mudança para outros produtos não onerados por imposto 

ou a investigar formas ou processos de produção que não gerem os custos sociais que 

motivaram a criação do imposto. 

3.2.1.2. Modificação de comportamentos do lado da procura: elasticidade da 

procura, o efeito de substituição e a contramotivação 

Recuperando a ideia de que o aumento de preço de um bem tenderá a provocar 

uma diminuição da quantidade procurada, é importante observar que a dinâmica do 

mercado assegura que da quebra da procura não resta um vácuo. 

A quebra da procura é aferida através da elasticidade da procura de um bem. A 

elasticidade da procura, segundo Samuelson120, procura medir a variação percentual da 

quantidade procurada de um bem face à variação de 1% do preço. Facilmente se conclui 

que, pela própria natureza dos bens, bens de luxo devem ter elasticidades mais altas do 

que bens de primeira necessidade. Isto é, a mesma variação de preços em ambos faz com 

que se produzam maiores alterações na quantidade de bens de luxo consumidos do que 

em bens de primeira necessidade. Um bem tem procura elástica quando para uma dada 

unidade de variação do preço se produzem alterações superiores à unidade de variação da 

 
120 SAMUELSON, op. cit., pp. 65-66. 
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quantidade – o aumento no preço de 1% de um bem de luxo redundaria numa diminuição 

superior a 1% da quantidade procurada. Ao contrário, um bem tem procura rígida quando 

as variações de quantidade são inferiores à variação do preço, isto é, um aumento de 1% 

no preço do leite não resultaria numa quebra na quantidade consumida superior a 1%. 

Sérgio Vasques distingue três efeitos económicos dos impostos especiais de 

consumo121. O primeiro, o efeito-rendimento, prende-se essencialmente com o facto de 

em primeiro lugar o aumento do preço de um bem redundar diretamente numa diminuição 

do rendimento disponível para o contribuinte, dado ter de despender mais recursos para 

adquirir o mesmo bem122. O segundo, o efeito-preço, concentra-se na absorção do 

aumento do imposto pelo vendedor através da diminuição da margem de lucro, por razões 

de competitividade. 

O terceiro e último, o efeito-substituição, consiste na “subtracção do contribuinte 

ao peso do imposto pela renúncia ao próprio facto tributário.”123 De facto, esta diminuição 

na procura de um bem por este se tornar mais caro gera, paralelamente, um efeito de 

substituição. Paul Samuelson afirma que o efeito de substituição existe quando pela 

variação do preço de um bem outros bens que com ele estão relacionados se tornam mais 

atrativos124. Bens substitutos tornam-se mais desejáveis para o consumidor, em primeiro 

lugar, pelo facto de o seu preço se ter tornado mais atrativo face ao bem substituído 

àquele, permitindo assim poupar. Em segundo lugar, porque o preço do bem sujeito a 

imposto aumentou de tal forma que bens substitutos que anteriormente eram mais caros 

e não eram opção passam a ter um preço semelhante e a ser considerados como 

alternativas viáveis – sobretudo se essas alternativas gerarem ainda um maior bem-estar 

no consumidor.  

 
121 VASQUES e PEREIRA, op. cit., pp. 101 a 114. 
122 Sugere o autor que nestes casos poderia acontecer que o contribuinte procuraria compensar o rendimento 

perdido através de um segundo emprego. 
123 VASQUES e PEREIRA, op. cit., p. 109. 
124 SAMUELSON, op. cit., p. 90.: “When coffee becomes a more expensive beverage, less coffee and more 

tea or cola will be bought. (…) More generally, the substitution effect says that when the price of a good 

rises, consumers will tend to substitute other goods for the more expensive good in order to satisfy their 

desires more inexpensively.”  
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Impostos especiais de consumo que incidem sobre bens de procura rígida125, como 

o álcool, os combustíveis126 e o tabaco127, não produzirão tanto efeito sobre o consumo  

como se se aplicassem impostos sobre bens de luxo. A existência de um imposto especial 

de consumo sobre um bem de luxo terá como efeito previsível a redução do consumo 

desse bem e/ou a sua substituição pelo consumo de um bem equivalente; ou, tratando-se 

de um bem corrente, ser substituído por um que não gere externalidades negativas. Já 

sobre bens de procura rígida, a pouca diminuição do consumo faz com que se gere uma 

importante fonte de receita pública, para além de poder ser utilizado para corrigir 

externalidades negativas (designadamente através da consignação da receita pública para 

essa correção128). Porém, Sérgio Vasques alerta para o facto de se poderem observar 

fenómenos de fraude fiscal neste domínio e a formação de mercados paralelos129 para 

fugir à tributação. 

Quando estamos perante bens de baixa elasticidade ou bens em que o aumento de 

imposto é absorvida pelos produtores dos bens, um aumento do preço de imposto através 

de um IEC pode não ser suficiente para desencorajar o consumo de um bem. Colocar-se-

á a seguinte questão: será possível desencorajar o consumo de um bem sem recorrer à sua 

proibição? Uma das respostas possíveis é o aumento da taxa de imposto para além do 

necessário para compensar os custos sociais do bem, para além do princípio da 

equivalência. Esta resposta é denominada de contramotivação130. 

 
125 VASQUES e PEREIRA, op. cit., p. 106. 
126 A título de exemplo, em 2001 a elasticidade-preço da gasolina estimava-se entre -0,43 e 0,89, para curto 

e longo prazo, respetivamente; a sua elasticidade-rendimento situava-se em 0,11 e 0,24, no curto e longo 

prazo, respetivamente, indicando um aumento do consumo da procura da gasolina conforme aumentasse o 

rendimento. Já o gasóleo tinha uma elasticidade-preço da procura estimada entre -0,07 e -0,17 em curto e 

longo prazo, respetivamente, podendo-se concluir que o uso de gasóleo é mais rígido comparativamente à 

gasolina, mesmo sendo a alternativa mais poluidora: quem usa o gasóleo, dificilmente abdica dele. 

OLIVEIRA, Jorge Manuel Caetano de – Procura de Produtos Petrolíferos em Portugal: Uma Abordagem 

Empírica – Documento de Trabalho n.º 24. Direção-Geral de Estudos e Previsão, Dezembro de 2001, pp. 

18 e 19. 
127 O tabaco, como bem de procura rígida, apresenta uma elasticidade-preço próxima da gasolina. Por um 

lado, a procura de tabaco decresce 0,466% quando o seu preço aumenta 1%. Já elasticidade-rendimento do 

tabaco é de -0,233, representando que o aumento de rendimento provoca uma diminuição de procura, 

apontando o tabaco como um fenómeno de dependência por parte das classes mais empobrecidas da 

população. MONIZ, Nuno Miguel Martins – A Procura de Produtos do Tabaco em Portugal 1986-2003: 

Estimação de Elasticidades. Ponta Delgada: Universidade dos Açores, Departamento de Economia e 

Gestão, 2005, pp. 96 e 97. 
128 VASQUES e PEREIRA, op. cit., p. 97. 
129 VASQUES e PEREIRA, op. cit., p. 110 
130 VASQUES e PEREIRA, op. cit., p. 77. 
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Esta resposta tem desde logo um obstáculo identificado que é a ausência de 

fundamentação legal e constitucional. Enquanto o princípio da equivalência se pode 

fundar em razões de igualdade tributária, um princípio de contramotivação já não. 

A título de exemplo, com o Regime de Tributação dos Sacos de Plástico Leve, a 

utilização de sacos de plástico leve caiu mais de 90%131, sendo que a receita obtida com 

a medida, como consequência, se situou muito abaixo da esperada. Enquanto o principal 

objetivo foi atingido, para se conseguirem melhores resultados, no que concerne à 

redução da utilização dos sacos de plástico, será necessário aumentar a tributação. A 

utilização de sacos de plástico leve é considerada uma externalidade negativa na medida 

em que contribui para o acumular de resíduos de plástico, de degradação lenta, no 

ambiente. Antes deste regime, a diferença entre o custo privado e o custo social era bem 

patente, visto que os sacos de plástico leve utilizados no comércio e retalho eram 

tendencialmente gratuitos para o consumidor final.  

Já com o Imposto Especial sobre o Consumo de Bebidas Adicionadas de Açúcar 

ou Edulcorantes, conseguiu-se uma resposta imediata de diminuição do consumo destas 

bebidas132 que têm consequências prejudiciais para a saúde (entre elas, a obesidade e os 

custos associados para o Sistema Nacional de Saúde), ainda que a longo prazo essa 

diminuição se tenha esbatido133. 

 
131 MADRINHA, Mariana – “Consumo de sacos plásticos leves caiu 98%” [em linha]. SOL. (11 de 

fevereiro de 2016) [consultado em 12 de abril de 2018]. Disponível em 

https://sol.sapo.pt/artigo/495695/consumo-de-sacos-plasticos-leves-caiu-98- 
132 GUERREIRO, Catarina – “’Imposto Coca-Cola’: Consumo de açúcar baixa 5630 toneladas” [em linha]. 

Visão (15 de março de 2018) [consultado em 16 de março de 2018]. Disponível em 

http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-03-15-Imposto-Coca-Cola-Consumo-de-acucar-baixa-

5630-toneladas ; CAMPOS, Alexandra -  “Consumo de refrigerantes caiu com nova taxa sobre produtos 

com açúcar” [em linha]. Público (6 de junho de 2017) [consultado em 12 de maio de 2018]. Disponível em 

https://www.publico.pt/2017/06/06/sociedade/noticia/consumo-de-refrigerantes-caiu-com-nova-taxa-

sobre-produtos-com-acucar-1774675  
133 Segundo um estudo recente do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, concluiu-

se o dado estatístico mais relevante foi a redução, a longo prazo, do consumo de bebidas com baixo teor de 

açúcar em 18%. O estudo observou que existiu uma diminuição do consumo coincidente com a menção do 

imposto nos meios de comunicação social. Verificou também que os produtores de bebidas açucaradas 

repercutiram o imposto no consumidor, com o aumento dos preços dos produtos, bem como procederam a 

alterações na fórmula de alguns produtos, de modo a reduzir a quantidade de açúcar para lhes ser aplicada 

uma taxa mais baixa de imposto. GONÇALVES, Judite; PEREIRA DOS SANTOS, João – Brown Sugar, 

how come you taste so good? (GEE Paper 124). Lisboa: Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministerio da 

Economia, Agosto de 2019. ISSN: 1647-6212, pp. 21-22 
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Mais do que a mera compensação, isto demonstra que é possível evitar os custos 

sociais da utilização de determinados bens através do desencorajamento da sua própria 

utilização.  
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3.3. A modificação de comportamentos através da conjugação de impostos e 

benefícios fiscais 

3.3.1. A Criação de Efeitos de Substituição por via do Direito Tributário 

Como já foi referido, o efeito de substituição surge quando pelo aumento de preço 

de um determinado bem, outros bens se tornam mais atrativos face àquele, na medida em 

que estejam relacionados, ou seja, um e outro proporcionem benefícios semelhantes ao 

agente económico. Esta é uma das consequências extrafiscais visadas pelos IEC, para 

além do desencorajamento do consumo. A tributação de determinados bens, quando o 

consumo de bens equivalentes não seja tributado, gera uma diferença de preços: o bem 

tributado, ao tornar-se mais caro do que os demais, faz com que se gere uma diminuição 

da procura desse bem e um aumento da procura de bens que o substituam. 

Também um efeito de substituição pode surgir por via dos benefícios fiscais, mas 

na direção inversa. A abstenção de tributação sobre determinados bens ou a redução de 

taxas de tributação, quando o consumo de bens equivalentes desses seja mais barato ou 

esteja sujeito a tributação especial, cria uma redução de preços face à situação sem 

benefício fiscal: isto é, os bens ou atuações alvo de benefício fiscal tornam-se mais baratos 

ou aproximam o seu preço em relação aos seus equivalentes. A atratividade torna-se ainda 

mais relevante na medida em que tais bens ou atuações confiram mais benefícios, que 

permitam uma maior maximização, do que a utilização dos bens equivalentes. Deste 

modo se transformam os bens sujeitos a benefício fiscal em bens substitutos dessoutros, 

tendo especial interesse se o consumo de tais bens equivalentes seja indesejado pelo 

Estado. 

Os efeitos de substituição que se geram por causa de cada figura põem em 

evidência uma relação de complementaridade que existe entre ambas. É possível, com 

recurso a estas técnicas fiscais, criar efeitos de substituição de um bem A, dotado de 

externalidades negativas relevantes e sujeito a imposto especial de consumo, para um bem 

B, desprovido dessas externalidades negativas e sujeito a benefício fiscal, se os preços de 

ambos os bens forem semelhantes depois de aplicados os impostos e as isenções. 

Tome-se a seguinte hipótese abstrata: um sujeito X, homem médio, de 

rendimentos modestos, pretende adquirir um veículo automóvel para a sua família de 4 

pessoas. Está disposto a pagar até €35.000. Decidido quanto à marca, o concessionário 
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apresenta-lhe duas opções: o veículo A e o veículo B. Têm sensivelmente as mesmas 

características, salvo duas: após a consideração de impostos (€5000), o veículo A é 

movido a gasolina e tem um preço final de €25.500; o veículo B, movido exclusivamente 

a eletricidade, tem um preço final de €30.500 (tabela 1). O veículo B, portanto, produz 

menos externalidades negativas do que o veículo A. Todavia, face à situação do sujeito 

X, a opção mais racional será a compra do veículo A. 

Veículo Preço Impostos Preço Final 

A (gasolina) 22.500 3.000 25.500 

B (elétrico) 27.500 3.000 30.500 

Tabela 1: exemplo de decomposição dos preços dos veículos. 

No entanto, é possível introduzir impostos especiais de consumo e benefícios 

fiscais que, atuando simultaneamente sobre bens equivalentes, aproximam os preços, 

potenciando a criação de um efeito de substituição em direção ao bem que apresenta 

menores externalidades negativas. 

Retomando a hipótese: se para os veículos elétricos for aprovada uma isenção de 

impostos (benefício fiscal) e para os veículos a gasolina for criado um imposto adicional 

para onerar a opção por veículos movidos àquele combustível em particular (imposto 

especial de consumo) no valor de €2000, consegue-se a aproximação de preços pretendida 

(tabela 2). Aqui, a opção do sujeito pelo veículo A já não é tão líquida assim, surgindo o 

veículo B como alternativa viável e atraente quando antes não o era. 

Veículo Preço Impostos Preço Final 

A (gasolina) 22.500 3.000+2.000 = 5.000 27.500 

B (elétrico) 27.500 0 27.500 

Tabela 2: exemplo de preços dos veículos após ajuste da carga fiscal. 

A hipótese apresentada é muito similar ao que já tem vindo a acontecer no 

ordenamento jurídico português, com a consagração da isenção de Imposto Único de 

Circulação para os veículos elétricos no Orçamento de Estado de 2018134, com a sua 

manutenção no Orçamento de Estado de 2019135, para além da original Isenção de 

 
134 A alínea d) do n.º 1 do artigo 5º do CIUC foi alterado pelo art.º 262.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro. 
135 Sendo que a atribuição do incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões é 

regulada, em 2019, pelo Despacho n.º 2210/2019, de 05 de março (Ministério do Ambiente e Transição 
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Imposto sobre Veículos, e o adicional de IUC para os veículos a gasóleo previsto no artigo 

216.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro136. 

Assim se vislumbra um mecanismo de intervenção indireta do Estado que visa 

estimular o crescimento do consumo de certos bens que, pelas suas características ou 

método de produção, são mais aptos a prosseguir determinadas políticas ambientais, 

sociais ou económicas, em detrimento de outros que sejam um obstáculo para essa 

prossecução. Desta forma, o Estado não tem de intervir diretamente na Economia no 

sentido de proibir consumos de bens, sendo que a proibição deve ser um mecanismo de 

ultima ratio, utilizado quando nenhuma outra atuação se revele mais apta para produzir 

os efeitos pretendidos num determinado espaço de tempo. No entanto, este é uma medida 

imperfeita na medida em que somente se conseguirão criar contextos em que se incentive 

uma determinada escolha em detrimento de outras, mas é impossível coartar a ação do 

agente económico de tal modo que se crie uma substituição total dos bens indesejados 

sem os restringir ou proibir por lei. 

Um exemplo didático do efeito de substituição pode ser dado pela variação de 

preços entre arroz, massa e batatas. Dado que são hidratos de carbono que desempenham 

idênticas funções numa dieta mediterrânica, a alteração de preços de um deles tem efeitos 

em relação ao consumo dos outros dois. 

Para produzir uma verdadeira alteração de comportamentos no sentido da proteção 

do ambiente, um imposto sobre o papel e subsidiação de computadores, tablets e manuais 

escolares eletrónicos pode ser o impulso em falta para alcançar uma maior redução do 

abate de árvores. No entanto, quando um bem tem como característica uma tão grande 

diversidade de fins, existiria sempre um sentimento de injustiça se fosse aplicado um 

imposto na generalidade do produto: o papel tanto pode servir para fins educacionais, 

como cadernos e fotocópias, como para embalagens, papel higiénico, guardanapos… A 

existir, seria um imposto bastante complexo logo na fase de conceção, dada a multitude 

de produtos que têm por base o papel. 

 
Energética - Gabinete do Ministro). Publicado em Diário da República n.º 45/2019, Série II de 2019-03-

05, pp. 6810 – 6811. 
136 Aplicável sobre os veículos a gasóleo enquadráveis nas categorias A e B previstos nas alíneas a) e b) do 

n.º 1 do artigo 2.º do Código do IUC, manteve-se em vigor no Orçamento de Estado para 2018 (artigo 282.º 

da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro). 
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3.3.2. Incentivos à modificação de comportamentos através da conjugação 

dos mecanismos subjacentes aos impostos e benefícios fiscais 

Para além do efeito de substituição de bens, podemos conjeturar um verdadeiro 

“efeito de substituição” de comportamentos. Neste o caso o objetivo não é influenciar as 

escolhas dos indivíduos através da alteração de preços, mas pela mudança do seu 

rendimento disponível. Um dos problemas atuais é o da sustentabilidade dos sistemas de 

segurança social dos países desenvolvidos, cuja raiz está essencialmente na deficiente 

taxa de natalidade dos mesmos. Uma das soluções propostas passa por incentivar a 

natalidade e desencorajar a opção claramente mais económica de ter poucos filhos ou 

nenhum. KAHNEMAN
137 alude a um exemplo avançado por Schelling quanto à promoção 

de natalidade e do seu enquadramento: a existir um incentivo à natalidade, que forma é 

que ele deve adquirir? Redução de taxa, subsídio ou sobretaxa? Tudo dependerá do efeito 

pretendido: para um maior incentivo à natalidade até, por exemplo, dois filhos, a 

aplicação de uma sobretaxa de IRS aos agregados com zero ou um filho será mais eficaz 

do que subsídios de natalidade ou reduções de taxa de IRS aos agregados com dois ou 

mais filhos138. 

O problema do subsídio situa-se em dois planos: em primeiro lugar, a despesa de 

um filho não é passível de ser igualada por um subsídio sem exaurir os cofres do Estado, 

enquanto no caso de isenções ou reduções de impostos compromete-se a receita fiscal; 

em segundo lugar, a aversão à perda, associada ao efeito psicológico da sobretaxa 

(aversão às perdas), produzirá sempre um efeito maior no sentido da adoção do 

comportamento pretendido do que eventuais subsídios139, bem como permite que o 

Estado nunca abdique de receita fiscal – aliás, configura-se uma situação em que o Estado 

arrecadará um adicional de receita.  

Desenvolvendo o exemplo supracitado, se o objetivo a atingir for o de os casais 

terem pelo menos dois filhos, a tabela abaixo permite ilustrar facilmente as diferenças da 

aplicação das políticas de agravamento ou de redução de impostos. Tendo como base o 

 
137 KAHNEMAN, op. cit., pp. 485 e 486 
138 Assume-se o número de dois filhos numa ótica de reposição geracional. Para uma verdadeira política de 

crescimento populacional, a referência teria de ser elevada para três filhos, isto é, acima do valor de 

reposição geracional. 
139 THALER, op. cit., p. 33. 
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IRS, poderia, hipoteticamente, ser aplicada uma taxa que agravasse ou aliviasse o valor 

da coleta. 

 0 filhos 1 filho 2 filhos 3 filhos > 3 filhos 

Sobretaxa 

aplicada 

ao valor 

da coleta 

Aumento 

de 20% 

Aumento 

de 10% 

Sem 

agravamento 

Sem 

agravamento 

Sem 

agravamento 

Redução 

do valor 

da coleta 

Sem 

redução 

Sem 

redução 

Redução de 

10% 

Redução de 

20% 

Redução de 

30% 

Tabela 3: exemplo de aplicação de sobretaxa ou redução de imposto ao caso de 

incentivos à natalidade. 

Supondo que o valor da coleta, para os sujeitos passivos aos quais seriam aplicadas 

estas políticas, era de €10.000, consoante o número de filhos e a política a aplicar, a tabela 

ficaria preenchida com os seguintes valores de imposto a pagar: 

Hipótese Nº de Filhos Taxa 
Valor de imposto a 

pagar 

Sem política de 

natalidade 

irrelevante - €10.000 

Política de 

natalidade baseada 

em sobretaxa 

0 filhos + 20% €12.000 

1 filho + 10% €11.000 

2 filhos Taxa normal €10.000 

3 filhos Taxa normal €10.000 

>3 filhos Taxa normal €10.000 

Política de 

natalidade baseada 

na redução de 

imposto 

0 filhos Taxa normal €10.000 

1 filho Taxa normal €10.000 

2 filhos - 10% €9.000 

3 filhos - 20% €8.000 

>3 filhos - 30% €7.000 

Tabela 4: exemplo de aplicação de sobretaxa ou redução de imposto ao caso de 

incentivos à natalidade, com valores exemplificativos para um valor de coleta de 

€10.000. A negrito, a situação assumida como referência (2 filhos). 
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Deste modo e conforme apresentado, um imposto penalizador dos sujeitos 

posiciona-se como mais eficaz e produzirá, naturalmente, maior perturbação social, do 

que um benefício fiscal dirigido à natalidade, cuja ação será sempre mais discreta e 

potencialmente ruinosa das contas públicas. Tendo ainda em conta que os seres humanos 

só se sentirão compensados de uma perda quando preveem ganhar em dobro em relação 

ao que perderiam ao adotar determinado comportamento140, para que uma política de 

natalidade baseada na redução de imposto pudesse produzir efeito semelhante a uma 

política de natalidade baseada em sobretaxas, os ganhos dos agentes económicos teriam 

de ser pelo menos duas vezes superiores às perdas induzidas pelo aumento das taxas (sem 

contar com os gastos inerentes a cada um dos filhos). Considerando que o Estado também 

é um agente económico, também este se sente compelido a evitar as perdas e a preferir a 

aplicação da sobretaxa. 

Uma terceira via poderia situar-se na combinação das duas políticas, de sobretaxa 

e de redução de impostos, aplicando ainda valores menos díspares, de modo aliar os 

eventuais benefícios da menor comoção social característica da redução de taxas com o 

efeito motivador da sobretaxa. 

Hipótese Nº de Filhos Taxa 
Valor de imposto a 

pagar 

Sem política de 

natalidade 

irrelevante - €10.000 

Política de 

natalidade baseada 

na combinação de 

sobretaxa e redução 

de imposto 

0 filhos + 10% €11.000 

1 filho + 5% €10.500 

2 filhos - 0% €10.000 

3 filhos - 5% €9.500 

>3 filhos - 10% €9.000 

Tabela 5: exemplo de aplicação simultânea de sobretaxa e redução de imposto ao caso 

de incentivos à natalidade, com valores exemplificativos para um valor de coleta de 

€10.000. A negrito, a situação assumida como referência (2 filhos). 

Como se pode constatar, o potencial do Direito Tributário para gerar efeitos de 

substituição não se circunscreve apenas ao consumo de bens, tendo o potencial de 

influenciar comportamentos situados no domínio das opções de vida, como as questões 

 
140 KAHNEMAN, op. cit., pp. 355 a 492 
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de natalidade, desde que a intervenção se situe num domínio que influencie de forma 

determinante as opções do agente económico. 
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Conclusão 

A ideia central desta dissertação nasceu da articulação de diferentes matérias de 

Economia, Finanças Públicas e do Direito Fiscal. Este entrelaçar de matérias redundou 

numa questão simples: se, na maioria dos casos, os agentes económicos expressam 

preferências entre bens e serviços de acordo com o preço dos mesmos, será possível o 

Estado intervir nas suas escolhas, através da modificação do preço dos bens e serviços, 

pela via tributária? 

A ferramenta mais óbvia ao dispor do Estado para a modificação dos preços de 

bens e serviços, sem diretamente interferir com a atividade económica, será o Direito 

Tributário. Implica assim que este âmbito do Direito não seja apenas utilizado de acordo 

com os seus fins tradicionais – a arrecadação de receita. Antes sim, os objetivos que 

presidem à utilização do Direito Tributário para intervir no comportamento dos agentes 

económicos são dotados de uma característica própria, que se situa à margem da 

arrecadação de receita: a extrafiscalidade. Esta inclui a prossecução de objetivos sociais, 

económicos, ambientais e de saúde. Prevendo algumas situações de extrafiscalidade, 

como aquelas que estão presentes no Artigo 104.º da Constituição, podemos afirmar que 

legislador constitucional deixou a porta aberta a que o Direito Tributário fosse utilizado 

para fins diversos da simples arrecadação de receita. Neste aspeto a Constituição assume-

se como uma moldura programática do sistema fiscal. Deste modo, o legislador ordinário 

foi desenvolvendo a ideia de utilização dos impostos com o objetivo de intervir em 

determinados aspetos de ordem económica, social, ambiental, de saúde ou até de mera 

escolha governativa. Partilham todos da mesma filosofia: a preferência do Estado em que 

o agente económico adote determinados comportamentos em detrimento de outros (estes 

últimos dotados de alguma característica ou consequência indesejada). Cada vez mais 

existem impostos com objetivos atinentes à proteção do ambiente e da saúde, para além 

dos tradicionais impostos sobre os rendimentos e sobre o consumo, que preveem taxas 

diferenciadas consoante os objetivos sociais e económicos que lhes são impressos pelos 

diferentes governos. 

Apesar da teoria económica apresentar algumas falhas no que concerne à previsão 

do comportamento dos agentes económicos, está comprovado que o preço dos bens e 

serviços é um elemento central na definição das suas escolhas, dado que influencia 

diretamente o rendimento disponível do agente económico e o obriga a refletir sobre as 
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escolhas que vai realizar. O Direito Tributário constitui-se como uma ferramenta ao 

dispor do Estado apta a intervir na definição desse preço. Assim, o Estado pode utilizar 

figuras como os impostos e os benefícios fiscais, para alterar os preços dos bens e serviços 

de tal forma que se gerem efeitos de substituição entre os bens cujo consumo o Estado 

pretende diminuir e aqueles cujo consumo pretende incentivar.  

Um exemplo clássico deste paradigma são os veículos movidos a combustíveis 

fósseis e os veículos movidos a eletricidade: sendo os primeiros mais baratos que os 

segundos, o Estado pode impor uma taxa de imposto nos veículos movidos a combustíveis 

fósseis e aplicar benefícios fiscais nos veículos elétricos de tal forma que o preço final 

seja muito próximo. A partir do momento em que o preço é semelhante, existe uma 

probabilidade muito maior de o agente económico vir a optar pelo veículo mais amigo do 

ambiente. No entanto, e aproveitando a possibilidade de influenciar escolhas através da 

mudança do rendimento disponível, é possível ir mais longe e desenvolver a aplicação 

destas figuras de Direito Tributário noutros domínios da sociedade, nomeadamente no 

que concerne às políticas de natalidade, ao proceder à alteração de taxas de imposto sobre 

o rendimento. Neste domínio, e para atingir esse objetivo, deve reduzir-se a taxa de 

imposto na medida em que o agente económico preenche um conjunto de pressupostos 

favoráveis às políticas definidas pelo Estado e agravar-se a taxa de imposto para todos 

aqueles que se encontram numa situação que não se afigura desejável para este. 

As principais conclusões retiradas desta dissertação centram se no facto de existir 

uma moldura constitucional que permite utilizar o Direito Tributário nos moldes 

expostos, isto é, em que podem ser criadas figuras tributárias cujos objetivos não se 

centram essencialmente na arrecadação da receita. O legislador tem revelado esta prática 

ao longo do tempo, sendo que existem vários normativos tributários imbuídos de uma 

teleologia extrafiscal, incluindo um regime tributário de tributação de sacos de plástico 

cujos objetivos de facto são extrafiscais e que na prática conseguiram uma modificação 

de comportamentos observável. Por fim, conclui-se que o Direito Tribuário tem muito 

mais potencial do que a aplicação de impostos sobre determinados elementos isolados do 

funcionamento da sociedade. Articulando o agravamento ou alívio de taxas de imposto, 

e aplicação de benefícios ou isenções fiscais, é possível prosseguir políticas mais 

ambiciosas e estruturantes.  
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