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Resumo 
A pressão ambiental que se vem sentindo nos maiores agregados urbanos tem colocado 

sérias dificuldades e dilemas quer ao poder local, quer mesmo ao poder central dos vários 

Estados Ocidentais. Os problemas associados à gestão do sistema público de transportes, à 

poluição atmosférica, à escassez e degradação dos recursos naturais existentes, entre outros, 

têm tido, no entanto, diferentes respostas políticas por parte das instâncias de decisão dos 

vários países.  

 

O que propomos no presente estudo é uma análise sobre a política económico-ambiental 

adotadas pelos municípios nacionais e sobre a adequação dos instrumentos económicos de 

política ambiental por si implementados. Para alcançar este propósito, apresentamos, num 

capítulo inicial, um levantamento dos instrumentos económicos de política ambiental 

atualmente vigentes em Portugal, uma vez que estes instrumentos se repercutem na esfera 

jurídica dos nossos municípios e, consequentemente, surtem efeitos na generalidade dos 

cidadãos. 

 

Posteriormente, apresentamos os instrumentos económicos de política ambiental que, 

dentro do quadro das competências que lhes são atribuídas, poderão ser adotados pelos 

municípios portugueses. Como exemplo ilustrativo das opções municipais em matéria de 

opções económico-ambientais, recorremos ao estudo de caso do município do Porto, 

cidade considerada pelo Green City Index  elaborado pelo Economist Intelligence Unit em 

parceria com a SIEMENS como a 12ª cidade europeia com melhores índices ambientais. O 

estudo versará sobre o levantamento dos instrumentos económicos de política ambiental 

sobre os vários domínios (transportes e qualidade do ar; resíduos; água e saneamento e 

espaços verdes) que se encontram juridicamente consagrados no Código Regulamentar 

deste município e sobre a análise da adequação e/ou alternativas possíveis a estas medidas. 

 

Dotando a mesma sistematização, analisamos igualmente a experiência comparada do 

município brasileiro de Curitiba, cidade que obteve a melhor classificação no relatório 

Latin America  Green City Index. O que se pretende neste estudo comparativo é verificar 
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as divergências e semelhanças no que concerne aos instrumentos económicos de política 

ambiental adotados por estes municípios, apontando os possíveis efeitos que cada um 

destes instrumentos surte na componente ambiental em causa e as opções de que estes se 

poderiam socorrer. 
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Abstract 

The environmental pressure that the major cities have been feeling causes serious 

difficulties and dilemmas, not only to the local, but also to the central power of many 

occidental states. Among all different organs of decision from different countries, there 

have been different ways to solve the problems related to transportation management 

system, scarcity and degradation of environmental resources. 

We propose in this study an analysis of the economical-environmental policy implemented 

by the portuguese municipalities and also an analysis of the adequacy of their economic 

instruments of environmental policy.  To accomplish this purpose, we present, in an initial 

chapter, a survey of the national economic instruments of environmental policy, since they 

also produce their effects on municipalities and, consequently, on all citizens.  

Thus, we present the competency framework of Portuguese municipalities and the 

economic instruments of environmental policy which might be exercised. As an example 

of the municipal options in terms of economics instruments of environmental policy, we 

will use the example of Oporto (city which occupies the 12th place in the ranking of the 

most sustainable cities in Europe, the Green City Index, elaborated by the Economist 

Intelligence Unit in partnership with SIEMENS). 

The study will focus on the survey if the economic instruments of environmental policy, in 

several domains (transports and air quality, waste; water and sanitation and green areas) 

that exist in Oporto municipality legislation (“Código Regulamentar do Município do 

Porto”). We also analyze the adequacy and the alternatives to those measures.   

Following the same methodology, we will also analyze the comparative experience of the 

brazilian municipality of Curitiba, city that achieved the highest score in Latin America 

Green City Index. What we intend in this comparative study is to verify the differences and 

similarities about the economic instruments of environmental policy adopted in these two 

municipalities, pointing out the effects of each instrument on the environment and the other 

optional measures that the local power could implement.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

Um dos mais prementes problemas com que se deparam as sociedades ocidentais prende-se 

com a (in) capacidade de lidar com os desafios ambientais que têm surgido e, sobretudo, 

com a escassez dos recursos naturais. Tem havido, no entanto, nas últimas décadas um 

esforço na adoção de políticas adequadas à preservação e recuperação ambiental. A 

intervenção pública neste domínio tem, aliás, sido decisiva para os desenvolvimentos e 

conquistas recentes alcançadas em matéria de defesa do meio ambiente.  

 

Reconhece-se todavia que a eficácia e eficiência das políticas nacionais definidas pelos 

órgãos governativos dependem, em grande medida, da análise dos efeitos que estas 

políticas têm surtido ao nível local e das próprias medidas adotadas pelas autarquias locais, 

no âmbito da autonomia que lhes é reconhecida. Se de facto a maioria das populações 

ocidentais vive nos centros urbanos, sendo nesses aglomerados que se registam os maiores 

níveis de poluição e degradação ambiental, também dependerá destas urbes a 

implementação de políticas ambientais adequadas a eliminar ou pelo menos reduzir o 

impacto ambiental por si gerado.  

 

A presente dissertação para conclusão de estudos do Mestrado em Economia e Gestão do 

Ambiente tem um objetivo com duas vertentes. Em primeiro lugar, pretendemos desde logo 

proceder a uma inventariação exaustiva dos instrumentos de política ambiental vigentes em 

Portugal. Uma vez que nosso país ainda não foi realizada uma codificação destes 

instrumentos, o que propomos com o presente estudo é dar o nosso contributo no sentido de 

avançar com uma sistematização própria dos mesmos. 

 

Em segundo lugar, transpondo a escala nacional para a local, propomo-nos apresentar uma 

sistematização semelhante para os instrumentos económicos de política ambiental 

disponíveis e utilizados pelos municípios, analisando a adequação, eficácia e eficiência 

desses mesmos instrumentos. Na prossecução deste objetivo que traçamos, apoiar-nos-

emos em bibliografia relevante para cada temática exposta. 
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Para alcançar este intento, nos capítulos um e dois, exporemos, desde logo, o quadro 

jurídico-legal que compõe a estratégia económica ambiental nacional: os mais relevantes 

princípios ambientais – princípios inultrapassáveis pelos quais se deve reger toda a 

atividade pública e privada – e o levantamento dos instrumentos económicos de política 

ambiental vigentes no nosso país. Ao traçar um esboço da política ambiental nacional 

pretendemos, desde logo, identificar algumas das medidas de política económico-ambiental 

aplicáveis à generalidade dos cidadãos nacionais. 

 

No terceiro capítulo, dedicado à avaliação dos instrumentos económico-ambientais, 

avançaremos com um modelo próprio de processo de seleção desses instrumentos. 

Daremos igualmente relevância à avaliação destes instrumentos, apresentando os modelos 

teóricos que neste âmbito se nos afiguram como os mais adequados.  

 

Seguindo a metodologia anteriormente adotada para os instrumentos de política ambiental 

gerais, avançamos, igualmente, com o levantamento dos instrumentos que constam no 

quadro das competências atribuídas, nacionalmente, aos nossos municípios, efetuando um 

acompanhamento da evolução ambiental que se tem registado e tentando apurar 

designadamente se os instrumentos de política ambiental que têm sido adotados são ou não 

os mais adequados a prosseguir os objetivos ambientais definidos.  

 

De forma a ilustrar esta análise, tomando como referência o relatório Green City Index  

elaborado pelo Economist Intelligence Unit em parceria com a SIEMENS, usaremos como 

exemplo nacional o município do Porto, cidade classificada nesse relatório no 12º lugar do 

ranking europeu e um dos municípios portugueses reconhecido pelos bons índices 

ambientais, expondo a sua performance ambiental nos vários domínios (transportes e 

qualidade do ar; resíduos; água e saneamento e espaços verdes) e as decisões que, em 

termos de instrumentos económicos de política ambiental, têm sido tomadas pelo seu 

executivo. 

 Por fim, seguindo a mesma metodologia, faremos uma análise comparativa com o 

município brasileiro de Curitiba, município que obteve a melhor classificação no relatório 

Latin America  Green City Index, verificando quais as semelhanças e divergências na 

escolha dos instrumentos ambientais que se registam no Município do Porto.
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II. PRINCÍPIOS AMBIENTAIS CONFORMADORES DA ESTRATÉGIA 

ECONÓMICA NACIONAL 

 

A consagração de um conjunto de princípios ambientais a que devem obediência a maioria 

das populações ocidentais permitiu a harmonização das políticas ambientais dos vários 

Estados e reforçou a necessidade de aplicação rigorosa de políticas nesse domínio. 

No seguimento desta concertação da política ambiental internacional, no plano nacional, a 

Constituição da República Portuguesa (CRP) consagra como uma das tarefas fundamentais 

do Estado “proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a 

natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento 

do território”1 , garantindo como direito e dever social que “todos têm direito a um 

ambiente de vida humano sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”2. 

Incumbe, portanto, ao Estado assegurar o direito ao ambiente, no quadro do 

desenvolvimento sustentável, orientado por um conjunto de princípios gerais que 

constituem as traves mestras pelas quais se deve pautar toda a atividade pública e privada. 

Os princípios gerais do ambiente encontram-se maioritariamente consagrados na Lei de 

Bases do Ambiente (LBA)3, constituindo verdadeiras normas gerais estruturantes de toda a 

política ambiental nacional. Significa isto que toda a produção jurídica registada nos vários 

domínios deve obediência ao cumprimento rigoroso destes princípios. 

A seguir apresentaremos os princípios gerais ambientais consagrados nacionalmente, não 

obstante, no elenco que iremos expor, faremos apenas referência àqueles princípios gerais 

ambientais que, a nosso ver, se assumem como os mais significativos para a estratégia 

económica portuguesa. 

                                                             
1 Cfr. artigo 9º, alínea e) da CRP 
2 Cfr. artigo 66º nº 1 da CRP. 
3 A LBA foi aprovada pela Lei nº 11/87, de 4 de Julho, tendo apenas sofrido alterações em 1996 e em 2002 
com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 224-A/96, de 26/11 e Lei nº 13/2002, de 19/02, respetivamente. No 
entanto, na atual legislatura foram já apresentados alguns projetos de alterações de lei, caso do Projeto de Lei 
nº 29/XII apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes (PEV); Projeto de Lei nº 
39/XII/1ª apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) e do Projeto de Lei nº 143/XII/1ª 
do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS). As iniciativas destes grupos parlamentares não produziram, 
todavia, qualquer alteração/revogação à LBA aprovada em 1987. 
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Entre estes, referimos desde logo, o princípio da prevenção4 por se tratar do “princípio dos 

princípios” no que concerne à política ambiental. Na sua essência, este princípio determina 

que se devem antecipar as consequências ambientais, reduzindo e eliminando as causas que 

as originam. Partindo da ideia base de que é menos gravoso prevenir do que ressarcir (até 

porque em matéria ambiental os danos são quase sempre irreversíveis), este princípio dá 

primazia à correção das consequências dessas ações. Assim, deverão ser adotadas todas as 

medidas de proteção e preservação adequadas a evitar a produção do dano. Apesar disso, 

consciente das dificuldades inerentes à antecipação das consequências ambientais, o 

legislador consagrou ainda a obrigação do poluidor “corrigir ou recuperar o ambiente, 

suportando os encargos daí resultantes, não lhe sendo permitido continuar a ação 

poluente”5.  

No nosso ordenamento jurídico encontramos ainda o princípio da precaução. 6 De acordo 

com Cameron e Abouchar (1991), este princípio assegura que sejam evitadas substâncias 

ou atividades causadoras de risco para o meio ambiente, ainda que não haja certezas 

científicas de que estas possam vir a ser causadoras de danos ambientais. O princípio da 

precaução tem como objetivo encorajar -  ou  talvez mesmo obrigar – os decisores a 

considerar todos os efeitos nocivos das atividades no meio ambiente ainda antes da 

realização dessas mesmas atividades. 

No caso de falência dos pressupostos de base dos princípios da prevenção e da precaução, 

manifesta-se o princípio da responsabilização7 que aponta para a assunção pelos agentes 

das consequências, para terceiros, da sua ação, direta ou indireta, sobre os recursos 

naturais”8. Este princípio é um afloramento, no domínio ambiental, do princípio civilístico 

de responsabilização pelos danos causados a terceiros. O seu alcance, no entanto, é superior 

dado que para além da responsabilização individual do agente haverá uma responsabilidade 

                                                             
4 O Princípio da Prevenção encontra-se consagrado no artigo 3º, alínea a) da LBA. 
5 Cfr. artigo 3º alínea a) da LBA. 
6 No ano de 2011, foram apresentadas vários projetos de revisão da LBA. Os Projetos de Lei apresentados 
pelo grupo parlamentar do PEV (Projeto de Lei nº 29/XII) e pelo grupo parlamentar do BE (Projeto de Lei nº 
39/XII) propunham a autonomização do princípio da precaução face ao princípio da prevenção. Por seu turno, 
o Projeto de Lei apresentado pelo grupo parlamentar do PS (Projeto de Lei nº 143/XII), apesar de fazer 
referências a estes dois princípios integrava-os na mesma alínea c) do art. 3º, considerando-os como um único 
princípio com dupla finalidade. 
7 Cfr. artigo 3º, alínea h) da LBA. 
8 Idem 
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de toda a comunidade sempre que não seja possível a identificação do agente individual. 

Podemos, pois afirmar que em matéria ambiental existe uma verdadeira tutela de 

“interesses difusos”, dado que o Ambiente enquanto bem coletivo público pertence a cada 

um e a todos os membros de uma comunidade, ou seja, tem uma titularidade difusa, no 

sentido de não pertencerem exclusivamente a um membro individualizado. Neste sentido, 

afirma Silva (2002), que o interesse que emerge destas normas de interesse comum é o que 

os autores designam de meta-individuais, trans-individuais ou supra-individuais e que estes 

interesses supra-individuais excedem os indivíduos singularmente considerados. 

Quanto ao princípio do poluidor pagador (PPP), este foi definido e reconhecido como um 

princípio internacional pela OCDE, em 1972 e, em 1975, a Comunidade Europeia também 

o reconheceu como um princípio essencial da sua política ambiental. Impõe este princípio 

que seja o poluidor, enquanto utilizador dos recursos naturais, a arcar com os custos de 

eliminação e prevenção dos danos por si provocados. Em certa medida este princípio está 

ligado aos princípios da prevenção e da responsabilização, uma vez que responsabiliza o 

agente pelo impacte das suas ações e, desta forma, o consciencializa para a adoção de 

medidas que previnam esses efeitos9. O PPP tem importantes implicações ambientais uma 

vez que é contrário ao espírito das subvenções; proclama a proibição da agressão a bens 

públicos e exige que o custo atribuído aos bens e serviços reflita os seus custos de produção 

e custos ambientais. Este princípio assenta, por isso, na internalização dos custos 

ambientais (OCDE, 1994). 

Além dos princípios elencados, podemos ainda apontar outros tais como o princípio do 

equilíbrio 10  que visa promover a articulação das políticas ambientais com as políticas 

económicas, tendo em vista um desenvolvimento integrado e sustentável; o princípio da 

utilização e desenvolvimento auto sustentado11 assenta na premissa de que a utilização dos 

recursos naturais deve ser orientada por critérios de racionalidade de forma a promover a 

                                                             
9 O projeto de alteração da LBA apresentado pela bancada parlamentar do PS (Projeto de Lei nº 143/XII/1ª) 
propunha a inclusão do Princípio do Poluidor Pagador e o do Princípio do Utilizador Pagador. Tendo como 
principal objetivo a racionalização do uso dos recursos naturais, estes princípios impõe aos 
utilizadores/poluidores a obrigação de compensar financeiramente a comunidade pela apropriação, uso ou 
aproveitamento destes recursos. 
10 Cfr. art. 3º, alínea b) da LBA. 
11 Cfr. art. 2º, nº 2 da LBA. 
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regeneração desses recursos e evitar a sua exaustão e o princípio da recuperação12  de 

acordo com o qual devem ser tomadas medidas urgentes para conter o dano ambiental que 

já se está a manifestar, efetuando-se, ainda, a recuperação das áreas já afetadas. 

Todavia, os princípios elencados, ainda que consagrando as bases da política ambiental 

nacional e ditando as linhas gerais pelas quais se deve orientar toda a atividade pública e 

privada em matéria ambiental, para serem devidamente concretizados carecem da 

implementação de instrumentos de política ambiental (regulação, instrumentos económicos, 

etc.)  

Se os princípios são, por definição, sinónimo de começo, o entendimento da política 

ambiental de cada Estado passará, isso sim, sobretudo pela análise das prioridades definidas 

vertidas nas opções que estes vão tomando em matéria de instrumentos de política 

ambiental. 

Pelo motivo exposto, para uma análise e entendimento da estratégia política e económica 

no domínio ambiental, apresentaremos um elenco dos instrumentos económicos atualmente 

vigentes em Portugal. 

 

 

 

                                                             
12 Cfr. art. 3º, alínea g) da LBA. 
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III. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DA POLÍTICA AMBIENTAL 

NACIONAL 

3.1. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

Na afirmação das necessidades de intervenção política no domínio ambiental, utilizam-se 

indistintamente os conceitos de “política de sustentabilidade” e “política ambiental”, no 

entanto, estes são conceitos teóricos com alcances diferentes. Como afirmou Pezzey (2004), 

a política ambiental tem como principal objetivo a internalização das externalidades, 

enquanto que as políticas de sustentabilidade têm como finalidade o alcance da equidade 

inter-geracional. Além disso são também diferentes os instrumentos a que se recorrem em 

ambas as políticas: a política de sustentabilidade compreende incentivos para a realização 

de uma escolha entre o consumo e o investimento, tais como taxas com incidência no 

consumo, subsídios sobre o capital e o investimento ou a combinação de ambas as medidas; 

por seu turno, as políticas ambientais recorrem a taxas de emissão e subsídios, ambas com 

valor idealmente igual ao custo da externalidade e benefício. Como se pode concluir da 

comparação realizada por este autor, as políticas do ambiente refletem uma intervenção 

governamental dinâmica na internalização das externalidades.  

Sem descurar a distinção entre estes dois conceitos, no estudo que apresentamos, 

incidiremos, no entanto, apenas na política ambiental nacional e nos instrumentos de que 

esta se serve na prossecução dos objetivos delineados. 

De acordo com as definições de Vedung (1998) in Mickwitz (2003) e Bemelmans-Videc et 

al (1998) in Gossum et al (2009) os instrumentos de política ambiental são um conjunto de 

técnicas usadas pelas autoridades governamentais para influenciar a sociedade em termos 

de convicções, ação e organização de forma a melhorar e prevenir a deterioração e a 

qualidade ambiental. Estes instrumentos são orientados pelos princípios estruturantes que já 

apresentamos, ou seja, permitem assegurar, no terreno, a concretização destes mesmos 

princípios. 
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Os instrumentos de política ambiental podem, no entanto, obedecer a diversas 

categorizações. A OCDE (1994) e Vedung, 1998 in Mickwitz (2003), por exemplo, 

apresentam uma classificação assente no nível de autoridade política envolvida. Nesta 

classificação – que adotaremos também no presente estudo – os instrumentos de política 

ambiental podem ser regulatórios, económicos e voluntários. 

O uso da regulação tem sido a forma de intervenção pública mais utilizada nos países mais 

industrializados. Alguns autores como Barbieri (2004) in Sartor (2010) denominam os 

instrumentos de regulação como “instrumentos de primeira geração”, precisamente por 

terem sido pioneiros no domínio ambiental; outros como Vedung (1998) classificam-nos 

como “sticks”. Através destes instrumentos direcionados para o “comando e controlo” 

(C&C), os Estados, com recurso à sua máquina administrativa, impõem à comunidade um 

determinado tipo de comportamento social e ambiental desejável. Os instrumentos C&C 

consistem na promulgação e reforço do poder coercivo da legislação existente. Nesta 

categoria, a OCDE (1994) inclui os standards, proibições, licenças, sanções administrativas 

(coimas) e penais, entre outros. 

Quanto aos instrumentos económicos, também denominados “instrumentos de segunda 

geração” (Margulis, 1998 in Sartor, 2010) ou “carrots” quando se traduzem em incentivos 

económicos (Vedung, 1998), estes têm sido, graças à sua eficiência económica, uma das 

opções dos estados ocidentais, em matéria de política ambiental. Numa definição avançada 

pela OCDE (1999), os instrumentos económicos de política ambiental são instrumentos 

políticos que podem influenciar os resultados ambientais através da alteração dos custos e 

benefícios das ações alternativas ao alcance dos agentes económicos. O seu objetivo á 

alcançar esta finalidade através da escolha de instrumentos financeiramente mais atrativos. 

Assim, operando por efeito da alteração dos preços de bens/serviços causadores de 

impactes ambientais ou através de transferências financeiras aos agentes (empresas ou 

consumidores) para que reduzam o dano ambiental, estes instrumentos pretendem ser uma 

alternativa mais eficaz e eficiente aos mecanismos C&C. Uma das suas importantes 

características é a liberdade dada aos agentes na escolha da solução que lhes parecer mais 
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vantajosa: pagamento da taxa ou investimento em mecanismos de controlo da poluição 

(OCDE, 1994). Entre estes instrumentos, a OCDE (1994) inclui os impostos ambientais, as 

taxas, incentivos fiscais, as licenças de emissão, seguro e caução ambiental. 

Das vantagens apontadas pela OCDE (1994) para os instrumentos regulatórios numa 

comparação realizada entre estes e os instrumentos económicos, salienta-se a vasta 

experiência já adquirida no uso dos instrumentos regulatórios em áreas tão diversas como a 

saúde e a segurança. A par disso, é igualmente realçada a eficácia alcançada pelos 

instrumentos regulatórios na prevenção de efeitos ambientais irreversíveis e a confiança no 

cumprimento da meta ambiental traçada. 

O recurso aos instrumentos regulatórios acarreta, contudo, no entendimento da OCDE 

(1994), uma série de desvantagens, tais como a necessidade de criação de procedimentos 

administrativos e legais para assegurar o cumprimento das medidas adotadas; a forte 

probabilidade de ocorrência de corrupção devido à facilidade de negociação entre os 

agentes privados e as autoridades públicas e a carência de mecanismos de incentivo ao 

desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, os elevados custos de implementação e a 

ineficiência económica, muitas vezes patente, assumem-se como sérios obstáculos à 

implementação destes instrumentos. 

No que concerne às vantagens dos instrumentos económicos, a OCDE (1994) indica, desde 

logo, as facilidades de ajustamento entre os níveis de emissão e a taxa ou preço aplicado; o 

custo mínimo de implementação, o que permite a redução das taxas de emissão ao menor 

custo; a flexibilidade no ajustamento das taxas por parte das autoridades públicas. Além 

disso, os instrumentos económicos permitem em simultâneo a arrecadação de receitas para 

os cofres dos Estados (Verbecke e Coeck, 1997), podendo traduzir-se consequentemente na 

concretização de políticas ambientais proativas e no incentivo permanente a 

comportamentos amigos do ambiente. 

A experiência na aplicação dos instrumentos económicos tem identificado, todavia, 

algumas dificuldades técnicas, políticas; institucionais e de justiça distributiva na sua 

aplicação (OCDE, 1994). As dificuldades técnicas reportam-se à falta de informação 
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relativa aos custos sociais das empresas e a dificuldade de monitorização das emissões, o 

que impede a determinação eficiente das taxas a aplicar. Por outro lado, a existência de 

fortes grupos de pressão, ligados a associações ambientalistas e empresariais, dificulta e, 

por vezes impede, a adoção de medidas mais eficazes, o que se traduz em obstáculos 

políticos significativos e, por vezes, difíceis de contornar. A implementação de 

instrumentos económicos necessita, ainda, de estruturas administrativas/institucionais 

flexíveis de fiscalização e ligadas ao comércio externo, uma vez que a incidência de taxas e 

impostos afeta, normalmente, setores de atividade específicos. Além disso, a introdução de 

taxas/impostos afeta principalmente os grupos sócio económicos mais carenciados, fazendo 

perigar os objetivos de justiça distributiva e tornando necessária a aplicação de medidas 

mitigadoras. 

Quanto aos instrumentos voluntários ou de informação - ou “instrumentos de terceira 

geração” (Vasconcellos, 2008 in Sartor, 2010) ou “sermons” (Vedung, 1998) - mais 

recentes, encontram-se associados a mecanismos de atuação voluntária, assumindo os 

agentes o compromisso de adotar modelos de comportamento direcionados para um melhor 

desempenho ambiental. Entre estes instrumentos, a OCDE (1994) destaca a certificação 

ambiental, rotulagem, programas de qualidade e outros instrumentos de intervenção na 

procura tais como prémios de desempenho, listas negras, etc. 

Da plêiade de instrumentos de política ambiental já identificados e que se encontram ao 

dispor dos Estados, serão, no entanto, tratados em particular os instrumentos económicos de 

política ambiental em vigor no nosso país. 

3.2. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL VIGENTES 

EM PORTUGAL 

Nos últimos anos, em grande parte devido a imposições comunitárias, a proteção do meio 

ambiente tem assumido especial destaque no panorama jurídico nacional. Com a contínua 

produção legislativa, tem surgido um conjunto variado de instrumentos económicos de 

política ambiental. No entanto, contrariamente ao que foi já realizado em áreas como o 

direito do trabalho, direito penal e outros, ainda não se procedeu à codificação e 
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sistematização dos vários diplomas avulsos existentes em matéria ambiental o que significa 

que subsiste ainda alguma incoerência entre a legislação vigente, o que gera dificuldades 

acrescidas na aplicação e articulação das várias disposições. 

A utilização de instrumentos de mercado, em matéria ambiental, tem-se justificado pela 

capacidade que estes têm para corrigir as deficiências de mercado de uma forma eficaz em 

termos de custos. Os instrumentos de mercado têm a vantagem de utilizar sinais de 

mercado para colmatar as suas falhas, quer influenciando os preços (através de impostos e 

incentivos), quer estabelecendo quantidades de emissões poluentes (absolutas ou por 

unidade de produção. Os instrumentos de mercado afastam-se, por isso, dos restantes 

instrumentos de política ambiental porque ao valorizarem os benefícios e custos externos 

das atividades económicas, incentivam os agentes a alterarem o seu comportamento para 

reduzirem os impactes ambientais negativos, melhoram os sinais dados pelos preços e 

proporcionam à indústria maior flexibilidade na realização de objetivos, promovendo, a 

longo prazo, a inovação tecnológica13 14(Livro Verde sobre Instrumentos de Mercado para 

Fins de Política Ambiental, 2007).  

Da leitura dos vários diplomas que integram o quadro jurídico ambiental nacional, 

apresentaremos a seguir um levantamento e análise dos vários instrumentos de política 

económica ambiental que neles se encontram consagrados.  

A classificação que adotaremos, todavia, não coincide inteiramente com aquela, já exposta, 

avançada pela OCDE (1994) e Vedung, 1998, in Mickwitz (2003). Além dos instrumentos 

económicos, stricto sensu, serão também destacados aqueles que, sem serem puramente 

económicos, na sua aplicação, surtem importantes efeitos económicos para os agentes e 

para o próprio mercado. A classificação adotada versa, por conseguinte, na área de 
                                                             
13 Na UE, estes instrumentos têm sido utilizados como forma de harmonização do seu mercado interno e 
como garantia de uma política de concorrência promotora da competitividade entre os vários setores. 
14 Nalguns países da UE, tem-se assistido ainda à criação de mercados específicos como é o caso de Portugal 
com a criação do mercado de resíduos e sub-produtos, instituído na sequência da entrada em vigor do 
Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro e, posteriormente, do Decreto-Lei nº 210/2009, de 3 de Setembro. 
Este mercado pretende em primeiro lugar fomentar a valorização e a reintegração dos resíduos novamente no 
mercado, podendo nele ser transacionados todos os tipos de resíduos, à excepção dos resíduos considerados 
perigosos. 
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incidência e nos objetivos que cada um destes instrumentos pretende alcançar. Embora 

estes critérios de classificação tenham já sido considerados por autores como Motta (1997), 

Juras e Young (2009) e D´Alte (2011), apresentamos, no presente estudo, uma classificação 

própria, mais orientada para as especificidades dos instrumentos económicos nacionais15. 

3.2.1. INSTRUMENTOS TRIBUTÁRIOS 

O tributo constitui uma receita pública, imposta pelo Estado às entidades que se encontram 

sujeitas à sua autoridade. De acordo com a Lei Geral Tributária (LGT)16 integram-se na 

categoria de tributos três tipos de figuras: o imposto, a taxa e as contribuições especiais. O 

imposto pode ser definido como uma prestação pecuniária, unilateral, definitiva e coativa, 

exigida por uma entidade pública a uma pessoa singular ou coletiva que esteja vinculada ao 

seu pagamento, sem que exista da parte da entidade pública qualquer contraprestação 

específica a favor desse sujeito passivo. Já as taxas, podem ser definidas como prestações 

pecuniárias, de igual forma definitivas e coativas mas que possuem um carácter bilateral, 

ou seja, a sua cobrança depende da existência de uma efetiva contraprestação a favor do 

sujeito passivo obrigado ao seu pagamento. 

A tributação em matéria ambiental visa a correção da falha de mercado gerada pela falta de 

internalização das externalidades. O recurso a taxas e impostos ambientais tem-se 

manifestado como um dos instrumentos mais utilizados pelos governos de vários Estados.   

A discussão em torno da taxação ambiental iniciou-se com Pigou (1920), com a defesa da 

introdução do “imposto pigouviano”, um imposto que incide sobre unidades de poluição 

emitidas, que igualaria o custo marginal externo no nível ótimo de poluição. Embora vários 

autores apontassem críticas a esta teoria17 nos anos subsequentes, uma vasta literatura na 

                                                             
15  A recolha de informação utilizada neste estudo foi efetuada até Março de 2012. 
16 Cfr. art.º 3.º, n.º 2 da LGT 
17 Vários autores apontaram várias críticas a esta teoria, apontando soluções alternativas. Assim, por exemplo 
Coase (1960) propôs uma solução que passava pela negociação direta entre a sociedade e os agentes 
poluidores com a finalidade de alcançar um ponto ótimo. 
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área da economia veio enfatizar a sua importância, sublinhando a sua capacidade de induzir 

mais incentivos do que a regulação18. 

Sem descurar ou subvalorizar a discussão teórica em torno destes temas, o que nos 

propomos no presente trabalho é sobretudo analisar as opções políticas em matéria 

ambiental. Neste ponto, podemos verificar que as preocupações ambientais dos vários 

executivos (nacionais e municipais) têm-se manifestado atualmente sobretudo através da 

implementação de instrumentos de política tributária.  

De acordo com Fullerton (1996), no estudo realizado sobre os benefícios da coordenação 

entre a política ambiental e a política tributária, a articulação destas duas vertentes, tem em 

vista o alcance de objetivos essenciais, tais como o desencorajamento de atividades que 

causam prejuízos ambientais. Além disso, desta conjugação, produzem-se importantes 

benefícios em termos de justiça tributária, na medida em que se torna mais fácil fazer 

incidir a carga fiscal sobre os agentes responsáveis o que implica efeitos distributivos, ou 

seja, exige que a carga fiscal seja distribuída em função do nível de emissões geradas por 

cada agente económico.  

A conjugação destas políticas permitirá igualmente a redução dos custos que a 

administração tem de suportar na aplicação do tributo, todavia, o cumprimento deste 

objetivo, depende de um esforço prévio de identificação da atividade poluidora.  

As consequências da aplicação destes tributos na performance económica tem-se assumido 

como um assunto controverso: por um lado, os empresários defendem que esta tributação 

prejudica o crescimento económico porque faz aumentar os custos de produção; por outro, 

argumenta-se que a tributação ambiental é necessária para compatibilizar a atividade 

económica e a preservação ambiental. Esta divergência de posições, também encontra eco 

na literatura económica.  

                                                             
18 Apesar da sua extrema importância, a discussão na literatura não vai ser aqui objeto de revisão, dado que se 
afasta do tema central aqui proposto de elencar os instrumentos de política ambiental vigentes em Portugal 
(nacional e municipalmente) e análise da adequação destes instrumentos ao nível local.  
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Alguns autores como Ono (2003) defendem que a fixação de taxas e impostos ambientais 

não é necessariamente prejudicial para o crescimento económico uma vez que uma baixa 

carga fiscal ambiental sobre as empresas tem como consequência o aumento das emissões 

geradas pela atividade económica o que exige maiores investimentos na proteção do 

ambiente, fazendo com que a economia propenda para um regime de crescimento que não 

aposta na inovação, acompanhado de taxas de crescimento nulas quanto ao capital agregado 

e à qualidade ambiental. 

Num outro sentido, Verbeke e Coeck (1997), numa análise que realizaram ao impacto da 

tributação ambiental na performance das empresas, assumem que a tributação ambiental 

tem como consequência a diminuição da disposição das empresas em respeitar e apoiar as 

políticas ambientais públicas. De acordo com estes autores, esta taxação criaria incentivos 

perversos como a adoção, a longo prazo, de comportamentos fraudulentos. Num estudo 

realizado por Ciocirclan e Yandle (2003) sobre a política económica de taxação ambiental 

nos países da OCDE, apurou-se inclusivamente que a aplicação de taxas verdes por parte 

dos órgãos de decisão política tem como objetivo primordial o aumento do lucro e 

competitividade industrial, por parte das empresas, e a arrecadação de receita para os cofres 

dos Estados ao invés de pretender, em primeira linha, a promoção de melhoria de qualidade 

ambiental. Para além disso, o objetivo de desencorajamento de comportamento ambientais 

negativos também não poderia ser alcançado na maioria dos casos uma vez que as 

indústrias causadoras de maior poluição são paradoxalmente as menos taxadas, uma vez 

que geralmente beneficiam de regimes de exceção. 

Como se constata, apesar da falta de unanimidade de aceitação, a aplicação de tributos tem-

se manifestado preponderante na condução da política ambiental da maioria dos países 

ocidentais (com Portugal a acompanhar esta tendência). Têm surgido, contudo, algumas 

alterações nos discursos governamentais. Nalguns países, avança-se para uma verdadeira 

“Reforma Fiscal Ambiental” (RFA), realizando-se a diminuição da carga fiscal dos 

impostos sobre o trabalho e capital e o acréscimo dos impostos sobre atividades negativas 

sobre o ambiente. Os seus defensores, entre eles Oates (1991) e Bovenberg & De Mooij, 

1994 in Miguel e Manzano (2011) realçam que com a implementação da RFA, é possível 
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obter simultaneamente um duplo dividendo: benefícios em matéria de crescimento 

económico e empregabilidade e avultados ganhos ambientais.  

No entanto, outros autores (Bossi et al, 2009 in Miguel e Manzano, 2011) realçam as suas 

desvantagens: o potencial aumento dos custos de produção e inflação; os impactos 

negativos na competitividade internacional; o crescente interesse por parte dos lobbies e as 

dificuldades de aceitação dos sacrifícios de curto prazo, com reforço da oposição política. 

Apesar das desvantagens apontadas, no estudo realizado por Miguel e Manzano (2011), 

apurou-se, através dos resultados alcançados, que, com a implementação da reforma fiscal 

verde, se alcançam sempre dividendos ambientais, contudo, a reforma apenas produz 

eficiência económica de curto prazo se for implementada gradualmente. 

Igualmente em defesa da RFA, o Livro Verde sobre Instrumentos de Mercado para fins da 

Política Ambiental e de Políticas Conexas, a Comissão das Comunidades Europeias (2007) 

veio realçar a aposta que a União Europeia tem de assumir neste sentido e sublinha as 

vantagens de atenuação dos efeitos adversos na competitividade inerentes à implementação 

da RFA. Como refere Barde (1996) in Ciorclan e Yardle (2003), a RFA é necessária para 

revolucionar as decisões políticas ambientais na OCDE apesar desta tarefa se afigurar 

difícil (senão mesmo impossível). A solução passará pela conciliação do conflito existente 

entre eficiência/eficácia ambiental e lucro/competitividades empresarial. 

 Rosaina Alves e Palma (2004), num estudo que tinha como objetivo avaliar a possibilidade 

de implementar uma RFA em Portugal, concluem que a maioria dos países que 

implementaram uma RFA optaram pela imposição de impostos sobre a energia e CO2 e 

que, neste aspeto, Portugal possuía desde logo a clara desvantagem de não ter petróleo, gás 

natural, nem jazidos de carvão economicamente exploráveis. Estas autoras concluem que 

apesar desta dificuldades seria possível a realização de simulações para a economia 

portuguesa para verificação da existência de um duplo dividendo, o que permitia conhecer 

as potencialidades da economia portuguesa para a criação de novos postos de trabalho, na 

sequência de uma RFA, bem como aumentar o interesse público para o aumento da 

utilização de impostos ambientais simultaneamente ambientais e económicos. 
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Apesar de em Portugal ainda não se encontrar implementada uma RFA, apresentaremos em 

seguida os instrumentos tributários vigentes no nosso país, categorizando-os de acordo com 

as figuras definidas na LGT (já referidas), impostos e taxas. 

 3.2.1.1. IMPOSTOS  

A economia defende que a melhor opção na internalização das externalidades (e da 

correção desta falha de mercado) consiste na introdução de impostos de emissão que 

cubram a diferença entre os custos sociais e os custos privados de produção. De acordo com 

Hoel (1998), poderão ser apontadas algumas vantagens à imposição de impostos19, desde 

logo a relação entre custo e benefício que determina que cada produtor tenha interesse em 

igualar o custo marginal de abatimento ao valor da taxa de emissão. No caso de adoção 

deste comportamento por parte dos restantes produtores, os objetivos da política ambiental 

previamente definidos serão alcançados ao menor custo. Além de Hoel (1998), outros 

autores como Goulder (1995) e Bohm (1997) apontam ainda a vantagem de criação de uma 

dupla vantagem, defendendo que os impostos sobre as emissões poluentes, para além do 

melhoramento ambiental, também se repercutem na redução do valor de outros impostos. 

Os impostos criados têm surgido sobretudo na sequência do forte impacte ambiental gerado 

pela circulação automóvel. Apesar da existência de outras fontes de poluição atmosférica, 

com elevado impacte ambiental, tem sido sobretudo a circulação automóvel alvo de 

atenções por parte dos nossos governos, no que toca à escolha de incidência de impostos. 

No entanto, os governos poderão ter várias opções nesta matéria (taxação das emissões dos 

veículos; incidência de carga fiscal nos produtos petrolíferos, maxime no petróleo; entre 

outros). 

A literatura económica tem apontado os efeitos destas opções. Como refere, Fullerton 

(1996), a incidência fiscal sobre as emissões dos veículos tem como objetivo o 

desencorajamento da atividade poluidora, fazendo incidir o tributo sobre os agentes 

responsáveis pela poluição; já por sua vez, o imposto sobre o combustível repercute-se 

sobre todos os condutores (causadores de poluição) mas não introduz incentivos à adoção 

                                                             
19 Estas vantagens também se verificam, segundo este autor, nas licenças de emissão transaccionáveis. 
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de equipamentos de abatimento e também não permite a redução significativa das emissões 

por quilómetro conduzido. Em suma, a taxa sobre as emissões cria mais incentivos à 

redução das emissões, no entanto, são superiores os custos que a administração tem de 

suportar com a sua aplicação. 

Na tabela 1, a seguir apresentada, elencaremos os impostos com incidência ambiental, 

atualmente existentes em Portugal. 

IMPOSTOS 

DESIGNAÇÃO OBJETO DA INCIDÊNCIA OBJETIVO FONTE:DIPLOMA  

IMPOSTO SOBRE 

PRODUTOS 

PETROLÍFEROS E 

ENERGÉTICOS (ISP) 

 

Os produtos petrolíferos e energéticos; 

Quaisquer outros produtos destinados a serem 

utilizados, colocados à venda ou a serem 

consumidos em uso como carburante; 

Os outros hidrocarbonetos, com excepção da turfa 

e do gás natural, destinados a serem utilizados, 

colocados à venda ou a serem consumidos em uso 

como combustível. 

Arrecadação de receita 

fiscal; Dissuasão do 

consumo destes produtos; 

Promoção da eficiência 

energética e redução das 

emissões de CO2. 

Código dos Impostos 

Especiais de Consumo 

(CIEC) – Decreto-Lei 

nº 73/2010, de 21/0620 

IMPOSTO SOBRE 

VEÍCULOS (ISV) 

Proprietários de: automóveis ligeiros de 

passageiros, de utilização mista e mercadorias 

(peso bruto até 3500 kg e lotação não superior a 

nove lugares); automóveis de passageiros (peso 

bruto superior a 3 500 kg e lotação superior a nove 

lugares); de autocaravanas; de motociclos, 

triciclos e quadriciclos fabricados, montados, 

admitidos ou importados  em território nacional, 

que estejam obrigados à matrícula em Portugal. 

 

Onerar os contribuintes na 

medida dos custos que 

estes provocam nos 

domínios do ambiente, 

infraestruturas viárias e 

sinistralidade rodoviária. 

Código do Imposto 

sobre Veículos – Lei 

nº 22-A/2007, de 

29/06 

IMPOSTO ÙNICO DE 

CIRCULAÇÃO (IUC) 

 

Proprietários de veículos das categorias A, B, C, 

D, E, F, G matriculados ou registados em Portugal 

Tem periodicidade anual, sendo devido por inteiro 

em cada ano a que respeita. 

Onerar os contribuintes na 

medida do custo ambiental 

e viário que estes 

provocam. 

Código do Imposto 

Único de Circulação – 

Lei nº 22-A/2007, de 

29/06 

 

FIGURA 1. Impostos Nacionais com fins Ambientais. FONTE: Elaboração própria 

O sistema de diferenciação tributária existente no ISV e no IUC tem sido defendida pela 

OCDE (1989) que destaca, desde logo, algumas vantagens inerentes à aplicação de ambos 

                                                             
20 Para o ano de 2012, os valores das taxas do ISP aplicáveis no Continente encontra-se prevista na Portaria nº 
320-D/2011, publicada no DR de 30/12. 
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os impostos, tais como a de facilidade de implementação, (uma vez que, por regra, se insere 

dentro de um sistema tributário já existente); elevada eficiência administrativa e 

conformidade com o princípio do poluidor-pagador. 

3.2.1.2. TAXAS 

As taxas com incidência em matéria ambiental poderão ser classificadas em taxas de 

utilização/emissão; taxas de admissão e taxas de produto (OCDE, 1989). 

As taxas de utilização/emissão, segundo OCDE (1989) aplicam-se regularmente quando as 

sociedades consideram uma ação coletiva mais desejável do que a proliferação de ações 

privadas como é o caso da colheita e tratamento dos resíduos sólidos municipais e 

saneamento. Isto sugere que estas taxas foram introduzidas por razões ligadas a dinamismo 

ambiental e eficiência económica, relegando para segundo plano, a vontade de alteração de 

comportamentos dos poluidores.  

Já as taxas de admissão (ou taxas administrativas), têm como principal objetivo o 

financiamento direto das medidas regulatórias, como o licenciamento e controlo de 

atividades por parte das autoridades, podendo revelar-se eficazes se forem afetas ao 

orçamento das autoridades que promovem fins ambientais, OCDE (1989). O facto de parte 

dos encargos financeiros recair sob os poluidores em vez do público em geral, está em 

conformidade com um dos princípios ambientais mais relevantes, o princípio do poluidor-

pagador.  

Por último, as taxas de produto são maioritariamente aplicadas para cobrir eventuais danos 

causados pelos produtos nocivos para o meio ambiente, (OCDE, 1989), sendo que a sua 

eficácia ambiental depende da extensão de cobertura do dano. Verifica-se que, quanto 

maiores as vendas de um produto, maiores as receitas das taxas e melhor elas cumprem o 

objetivo ambiental previamente definido. Para além disso, estas taxas estão em 

conformidade com o princípio do poluidor-pagador. Todavia, constata-se que, pelo facto 

do valor das taxas aplicáveis ser pouco significativo, este instrumento não se tem revelado 

determinante para a alteração dos comportamentos de consumo. 
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A tabela 2 elenca as taxas ambientais nacionais, de acordo com a classificação adotada no 

presente estudo: taxas de utilização/emissão; taxas de admissão e taxas de produto. 

TAXAS 

TAXAS DE UTILIZAÇÃO/EMISSÃO 

DESIGNAÇÃO OBJETO DA INCIDÊNCIA OBJETIVO FONTE/DIPLOMA  

TAXA DE RECURSOS 

HÍDRICOS (TRH) 

 

Pessoas que realizem utilizações privativa de 

águas do domínio público hídrico do Estado; 

descarga, direta ou indireta, de efluentes sobre os 

recursos hídricos; extração de materiais inertes 

do domínio público hídrico do Estado; ocupação 

de terrenos ou planos de água do domínio 

público hídrico do Estado; utilização de águas, 

qualquer que seja a sua natureza ou regime legal, 

sujeitas a planeamento e gestão públicos. 

Compensar o benefício que 

resulta da utilização privativa do 

domínio público hídrico, o custo 

ambiental inerente às atividades 

suscetíveis de causar um impacte 

significativo nos recursos hídricos 

e os custos administrativos 

inerentes ao planeamento, gestão, 

fiscalização e garantia da 

quantidade e qualidade das águas. 

Decreto-Lei nº 

97/2008, de 11 de 

Junho 

TAXA DE 

REGULAÇÃO SOBRE 

SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS E ÁGUAS 

RESIDUAIS E 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Entidades gestoras de serviços de abastecimento 

de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos. 

Compensar o Estado pelos custos 

suportados nas atividades de 

fiscalização e controlo da 

qualidade da água realizadas pela 

ERSAR 

Decreto-Lei nº 

277/2009, de 2 de 

Outubro e Portaria 

nº 993/2003 (2ª 

série), de 30/07. 

TAXA DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS (TGR) 

 

Entidades gestoras de sistemas de gestão de 

fluxos específicos de resíduos, individuais ou 

coletivos, de CIRVER, de instalações de 

incineração e coincineração de resíduos e de 

aterros sujeitos a licenciamento da Autoridades 

Nacionais ou Regionais de Resíduos  

Compensar os custos 

administrativos de 

acompanhamento das respetivas 

atividades; Estimular o 

cumprimento dos objetivos 

nacionais em matéria de gestão de 

resíduos. 

Decreto-lei nº 

178/2006, de 5 de 

Setembro 

TAXA SIRAPA 

(Sistema Integrado de 

Registo da Agência 

Portuguesa do Ambiente) 

 

Produtores de resíduos não urbanos com  mais de 

10 trabalhadores;  Produtores de resíduos 

urbanos com mais de 100 lt / dia;  Produtores de 

resíduos perigosos de origem agrícola e florestal 

conforme portaria; Produtores de outros resíduos 

perigosos; Operadores de gestão de resíduos; 

Entidades responsáveis por sistemas de gestão de 

resíduos; Operadores a atuarem no mercado de 

resíduos. 

 

Compensar 

os custos administrativos de 

agregação de toda a informação 

relativa aos resíduos produzidos 

e importados para o território 

nacional e as entidades 

que operam no sector dos 

resíduos 

Decreto-lei nº 

178/2006, de 5 de 

Setembro e Portaria 

nº 1048/2006, de 18 

de Dezembro, 

alterada pela 

Portaria nº 

320/2007, de 23 de 

Março 
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TAXA DE 

NOTIFICAÇÃO DE 

MOVIMENTO 

TRANSFRONTEIRIÇO 

DE RESÍDUOS 

 

Entidades que procedam a movimentos 

transfronteiriços (importação, exportação ou 

trânsito) de resíduos 

Compensar os custos 

administrativos de apreciação dos 

processos de notificação relativos 

ao movimento transfronteiriço de 

resíduos. 

Decreto-lei nº 

178/2006, de 5 de 

Setembro e Decreto-

Lei nº 296/95, de 17 

de 

Novembro 

TAXAS DE ADMISSÃO 

TAXAS DE 

LICENCIAMENTO DE 

ATIVIDADES DE 

GESTÃO DE 

RESÍDUOS 

Entidades que pretendam a emissão de licenças 

ou autorizações, de autos de vistoria, 

averbamentos ou alteração de licenças já 

concedidas; licenciamento de aterros, de 

instalações de incineração e coincineração, de 

sistemas de gestão de fluxos específicos de 

resíduos, de centros integrados de recuperação, 

valorização e eliminação de resíduos perigosos 

(CIRVER) 

Compensar 

os custos administrativos 

inerentes às autorizações ou 

licenciamentos destas operações Decreto-Lei nº 

178/2006, de 5 de 

Setembro 

TAXAS  DE PRODUTO 

TAXAS SOBRE 

LÂMPADAS DE 

BAIXA EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA 

 

Produtores e importadores e demais agentes 

económicos que, com fins profissionais, 

possuindo ou devendo possuir número de 

identificação fiscal português, introduzam estes 

produtos no território nacional. 

Compensar os custos que a 

utilização destas lâmpadas 

imputam ao ambiente; 

Estimular o cumprimento dos 

objetivos nacionais em matéria de 

emissões de CO2. 

Decreto-Lei nº 

108/2007, de 12 de 

Abril 

 

FIGURA 2. Taxas Nacionais com fins ambientais. FONTE: Elaboração própria 

3.2.2. SUBSÍDIOS 

A criação de subsídios em matéria ambiental tem como objetivo principal introduzir 

incentivos à adoção de comportamentos ambientais positivos e a promoção de 

desenvolvimento tecnológico que permita a obtenção de ganhos neste domínio. 

 

Apesar das vantagens já apontadas, a opção dos Estados entre os instrumentos tributários e 

a atribuição dos subsídios não tem sido pacífica, sobretudo devido à dificuldade associada à 

escolha entre a punição (“stick”) e a recompensa (“carrot”). No apuramento da 

“equivalência” entre taxas e subsídios, Nault (1996) afirmou que a maior preocupação na 

escolha política entre estes instrumentos é saber se ambos são adequados ao alcance dos 
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objetivos definidos. Considerando que sim, é necessário que os agentes decisores 

introduzam outros critérios na seleção dos instrumentos económicos de política ambiental, 

tais como equidade, justiça, entre outros.21 A literatura económica tem-se, aliás, debruçado 

sobre os efeitos alcançados por estes dois tipos de instrumentos. Num estudo realizado, 

Migué e Marceau (1993) avançam com um modelo de comparação entre os efeitos da 

aplicação das taxas, atribuição de subsídios e procura de lucro, demonstrando que há 

equivalência entre os efeitos das taxas e subsídios no controlo das externalidades. No 

entanto, a sujeição a impostos afeta todas as empresas porque todas procedem a abatimento 

para evitar a aplicação de impostos, enquanto que na atribuição de subsídios as empresas 

tenderão a internalizar as suas externalidades para lhes verem atribuídos subsídios. Apesar 

destas diferenças, em qualquer um destes casos, segundo estes autores, a motivação das 

empresas é a procura do lucro e os efeitos alcançados em ambos é semelhante. 

 

No Livro Verde sobre Instrumentos de Mercado para Fins de Política Ambiental (2007) a 

Comissão Europeia assumiu que, de facto, muitos subsídios para além de serem económica 

e socialmente ineficazes podem também ter repercussões negativas no ambiente e na saúde 

humana, uma vez que podem estar a ser adotados em sentido oposto àquele que era 

pretendido, prejudicando, assim, a competitividade. Estes são reconhecidos como sendo 

subsídios prejudiciais ao ambiente. A OCDE (2005) in Valsecchi et al (2009) define estes 

subsídios como o resultado de uma ação governativa que confere uma vantagem nos 

consumidores ou produtores, com vista a aumentar os seus lucros ou diminuir os seus 

custos, mas, ao realizar isto, discrimina negativamente outras práticas ambientais saudáveis. 

Pelos motivos expostos, a Comissão Europeia propôs a reforma dos subsídios prejudiciais 

ao ambiente.  

 

Exemplo de um subsídio concedido pelo Estado para incentivo da melhoria dos 

comportamentos ambientais é a concessão de isenções ou benefícios fiscais. No panorama 

ambiental nacional, e como exemplo, deste mecanismo de incentivo, salientamos a redução 
                                                             
21 A este propósito, remetemos para o capítulo III deste estudo, onde propomos um modelo de fluxograma do 
processo de decisão dos instrumentos económicos de política ambiental a adotar e onde elencaremos os 
critérios de avaliação desses instrumentos que, no nosso entendimento, serão os mais adequados. 
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de 50% no ISV na aquisição de veículos de automóveis ligeiros de passageiros que utilizam 

exclusivamente como combustível gases de petróleo liquefeito (GPL) ou gás natural e na 

aquisição de automóveis ligeiros de passageiros que se apresentem equipados com motores 

híbridos, preparados para o consumo, no seu sistema de propulsão, quer de energia elétrica 

ou solar quer de gasolina ou de gasóleo22. 

 

Existe em Portugal ainda a concessão de isenção, parcial ou total23, de ISP, até ao limite de 

40 000 toneladas/ano, a pequenos produtores dedicados (PPD)24 de biocombustíveis que 

preencham as seguintes condições de elegibilidade: o aproveitamento represente mais de 

60% em massa, da matéria-prima consumida para a produção de biocombustíveis na 

instalação; os biocombustíveis objeto de isenção devem destinar-se exclusivamente a ser 

introduzidos no consumo e a instalação deve possuir licença de exploração comercial.25 O 

valor da isenção de ISP é definido em função do preço dos combustíveis ou das suas 

matérias-primas e dos combustíveis fósseis que pretendem substituir.26 

3.2.3.INSTRUMENTOS SANCIONATÓRIOS  

Como manifestação do seu poder coercivo, o Estado sanciona determinados 

comportamentos como crimes ou contraordenações ambientais. Este tipo de instrumentos 

complementa os instrumentos de mercado e os instrumentos de C&C, tornando-os, graças 

ao efeito dissuasor, mais efetivos. Os crimes ambientais tutelam bens jurídicos tidos como 

essenciais para a comunidade e encontram-se consagrados no Código Penal (CP). Entre 

                                                             
22  Este regime fiscal foi aprovado pela Lei nº 22-A/2007, de 29 de Junho, com a alteração introduzidas pela 
Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2012). 
23 O valor e os procedimentos de aplicação desta isenção são estabelecidos por portaria dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da economia, da agricultura, dos transportes e do ambiente 
(cfr. artigo 90º nº 4 do CIEC) 
24 De acordo com o Decreto-Lei nº 62/2006, de 21 de Março entende-se como pequeno produtor dedicado, a 
empresas que cumulativamente tenha uma produção máxima anual de 3000 t de biocombustível ou de outros 
combustíveis renováveis; tenha a sua produção com origem no aproveitamento de matérias residuais ou com 
recurso a projetos de desenvolvimento tecnológico de produtos menos poluentes, utilizando processos 
inovadores, ou em fase de demonstração e coloque toda a sua produção em frotas e consumidores cativos, 
identificados contratualmente 
25 As condições de reconhecimento como PPD e de isenção de ISP encontram-se plasmadas na Portaria nº 
320-E/2011, de 30 de Dezembro. 
26 Cfr. artigo 90 nº 4 do CIEC. 
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estes, destacamos o crime de dano contra a natureza (art. 278º CP) e o crime de poluição 

(art. 279ª do CP), sancionados com pena de prisão ou pena de multa. Já quando estamos 

perante bens jurídicos menores, a tutela repressiva do Estado manifesta-se por meio das 

contraordenações, cujas sanções são de carácter pecuniário (coimas), sendo que o seu valor, 

ainda que seja orientado por limites mínimos e máximos impostos por lei, depende da 

discricionariedade das autoridades administrativas. As contraordenações encontram-se 

dispersas pela vasta legislação avulsa existente em Portugal e o seu regime processual está 

consagrado na Lei nº 50/2006, de 29 de Agosto. 

Debruçando-se sobre a temática do crime e punição, Becker (1968) recorreu a uma análise 

económica para desenvolver um modelo que permitisse alcançar o ponto ótimo das 

decisões das medidas públicas e privadas de combate ao comportamento ilegal. Este 

modelo passaria pela determinação da probabilidade de ocorrência de um 

crime/contraordenação; probabilidade de ser descoberto, detido e condenado. Numa 

segunda fase, analisa-se a forma de punição (prisão, multa, etc.) o ponto ótimo destas 

variáveis resultaria da relação existente entre três outras variáveis: os danos causados pelas 

infrações; os custos que advém da determinação probabilística de ocorrência de infração e 

os efeitos das mudanças ocorridas nas anteriores variáveis. O ponto ótimo das decisões 

seria aquele em que seria minimizada a perda social provocada pelas ofensas, 

considerando-se para estes efeitos perda social a soma de todos os danos provocados, 

custos de detenção, condenação e execução da pena concretamente aplicada. 

Acrescenta ainda Becker (1968) que as multas/coimas têm grandes vantagens em relação às 

outras formas de punição uma vez que permitem conservar recursos; compensam a 

sociedade ao mesmo tempo que punem os infratores. Além do mais, permitem igualmente a 

fácil determinação da probabilidade de ocorrência e detenção pela prática de uma infração e 

a forma adequada de punição. Terão sido estes os motivos para, no entendimento deste 

autor, as multas e coimas serem a forma mais comum de punição e terem adquirido um 

grau crescente de importância ao longo do tempo. Além das vantagens referidas por Becker 

(1968), apontamos ainda uma outra que poderá ser determinante na escolha deste 

instrumento: mais do que conservar recursos, as multas e coimas traduzem-se numa 
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significativa fonte de receita dos Estados (e poder local). Este fator, aliado ainda à 

facilidade de implementação desta medida, terão muito provavelmente contribuído para o 

crescente recurso a este tipo de instrumentos.  
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IV – AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ECONÓMICO-AMBIENTAIS 

4.1. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA 

AMBIENTAL 

A prossecução de objetivos ambientais exige, por parte da administração, a adoção de um 

rigoroso processo de escolha dos instrumentos a utilizar. Os agentes decisores enfrentam, 

no entanto, a dificuldade de saber se o resultado ambiental registado é consequência direta 

da medida implementada ou se, ao invés, resulta do próprio funcionamento do mercado, do 

desenvolvimento tecnológico ou se resulta de outras causas externas. Por este motivo, a 

construção/planeamento de um modelo de decisão terá de assentar num processo dinâmico 

que determine uma avaliação constante da eficácia e eficiência de cada instrumento com 

vista à promoção de uma conjugação entre a medida implementada e o resultado a obter. A 

par disso, é necessário que se proceda também a uma avaliação dos impactos que 

determinados fatores externos, inicialmente desvalorizados, tiveram nos resultados 

alcançados pelo instrumento de política ambiental adotado. 

A literatura tem avançado com algumas propostas para modelos de processo de decisão. No 

presente estudo, e partindo do modelo avançado pela OCDE (1989), apresentamos aquela 

que pretende ser a nossa proposta para um modelo de processo decisório a adotar pela 

administração central e local, nela incluindo os critérios de ponderação que, no nosso 

entendimento, serão os mais importantes (a seguir melhor explanados): 
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FIGURA 3. Modelo de Fluxograma do Processo Decisório dos Instrumentos Económicos de 
Política Ambiental. FONTE: Elaboração própria com ideias retiradas de OCDE (1989) e Persson e 
Nilsson (2007) 
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4.2. A NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL E DOS 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL UTILIZADOS 

De acordo com Micwitz (2003), os problemas ambientais têm algumas características 

específicas que, segundo muitos estudos já realizados, torna mais difícil a resolução dessas 

dificuldades. Segundo este autor, estas características podem ser classificadas de acordo 

com as dificuldades existentes em matéria ambiental e a perceção que temos dessas 

mesmas dificuldades, havendo uma interação entre estes dois fatores. Entre os obstáculos, 

destaca-se, desde logo, a sua complexidade, fruto da interação entre várias realidades 

distintas - humana, social, técnica e económica. Além disso, os danos ambientais têm 

consequências de longo prazo, a maioria das quais difíceis de antecipar e prevenir. Resta, 

ainda, acrescentar a falta de equidade na implementação das políticas ambientais, na 

medida em que são mais afetados (negativamente) os países em desenvolvimento. Já 

quanto à perceção que se tem sobre estes problemas é que estes envolvem muitas incertezas, 

indeterminação e uma grande margem de risco e que os esforços a realizar na determinação 

das suas causas e eliminação das suas consequências passam pela articulação do trabalho 

dos cientistas e de muitos outros grupos de interesse, o que implica, a maioria das vezes, 

dificuldades acrescidas de conjugação de convicções, objetivos e metodologias. 

Segundo Cooksy et al (2009), na avaliação da política ambiental terão de ser tidas em conta 

as dimensões da avaliação, a valorização do contexto político-económico em que ela está a 

decorrer e a avaliação dos instrumentos de política utilizados. Em primeiro lugar, é 

necessário ter e consideração quais as matérias e as dimensões da própria avaliação, o que 

significa que terá de ser definido a priori se a avaliação vai incidir sobre os resultados 

alcançados, sobre a participação dos intervenientes, sobre os processos e métodos usados 

na concretização dessa política, etc. Em segundo lugar, há que ter ainda em consideração o 

contexto político-económico em que está a ser realizada a avaliação. Por fim, Cooksy et al 

(2009) realça a necessidade de avaliação dos instrumentos políticos.  

A concretização de uma política ambiental, tal como já referimos, depende em grande 

medida da eficiência e eficácia dos instrumentos utilizados para a implementação dessa 
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medida. Neste sentido, um ponto de destaque em qualquer avaliação política, passará 

necessariamente pela avaliação dos instrumentos de que esta se socorre. Vedung (1997) in 

Mickwitz (2003) define avaliação como uma ponderação cuidadosa do mérito e valor da 

aplicação das intervenções governamentais que pretendem ter efeitos práticos no futuro. 

Sem descurar o mérito desta definição, entendemos, no entanto, que uma avaliação rigorosa 

passará também pela inclusão de uma avaliação prévia e pela exigência de um juízo de 

prognose sobre as consequências da implementação de cada medida. As autoridades 

públicas têm, aliás, dado cada vez mais relevância a esta avaliação ex ante, assumindo 

como prioritária a antecipação dos efeitos das suas políticas, o que bem se compreenderá 

face aos custos avultados subjacentes à sua aplicação. 

A literatura tem avançado com alguns modelos de avaliação dos instrumentos. No capítulo 

seguinte apresentaremos uma súmula dos modelos de avaliação de instrumentos políticos. 

4.3. MODELOS DE AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

AMBIENTAL 

No trabalho apresentado em 1997, Vedung esclarecia que na avaliação clássica é essencial 

a resposta a três problemas: saber se existe correspondência entre o que acontece 

atualmente no mundo real e aquilo que é desejável e expectável do ponto de vista da 

avaliação (problema da avaliação do valor); saber se os efeitos que se registam na prática 

são fruto de intervenção (problema dos efeitos) e saber se a resposta às duas questões 

anteriores é útil e utilizada pelos stakeholders (problema de utilização). A resposta a estas 

questões resultou nos seis modelos de avaliação substantiva27 28apresentados por Vedung 

(1997). No presente trabalho, no entanto, exporemos apenas três destes modelos que 

                                                             
27 Além dos seis modelos substantivos apresentados por Vedung (1997) – Modelo do Objetivo/Resultado, 
Modelo dos Efeitos Colaterais, Modelo dos Stakeholders, Modelos Profissionais: Revisão por Pares e 
Autoavaliação este autor faz ainda referência a três modelos económicos: Modelo de produtividade, Modelos 
de Eficiência: Custo/Eficácia e Custo/Benefício. 
28 Os modelos que apresentamos no presente estudo não foram especificamente criados para a avaliação no 
domínio ambiental. Consideramos, no entanto, que as premissas sobre as quais se regem os modelos que 
selecionamos poderão facilmente aplicar-se a uma avaliação dos instrumentos de política ambiental, daí a 
escolha que efetuamos. 
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consideramos os mais ajustados à avaliação de instrumentos de política ambiental: “Modelo 

Objetivo/Resultado”, “Modelo dos Efeitos Colaterais” e “Modelo dos Stakeholders” 

O mais antigo destes modelos é o “Modelo Objetivo/Resultado” que visa verificar se os 

resultados estão de acordo com os objetivos traçados, ou seja, o avaliador escrutina o objeto 

de avaliação em relação aos objetivos traçados (Hansen, 2005 in Kahan, 2008). Esta 

avaliação implica em primeiro lugar a identificação dos objetivos delineados, o apuramento 

do seu atual significado e importância, a sua transformação em objetivos quantitativos e 

determinação da extensão dos seus efeitos práticos. Em segundo lugar, implica a 

verificação do nível de intervenção do programa no resultado alcançado. 

Este modelo apresenta, desde logo, claras vantagens tais como o facto de poder ser aplicado 

a todos os níveis de intervenção política (central ou local). Assume ainda a vantagem de 

apurar, de forma clara e fácil, se os resultados alcançados se coadunam com os objetivos 

traçados (Kahan, 2008). Podem, no entanto, também ser-lhe apontadas algumas limitações 

tais como o facto de não antecipar algumas das consequências ambientais que podem surgir 

(Mickwitz, 2003 e Kahan, 2008); o facto de requerer articulação clara entre os objetivos e 

resultados. Além disso, verifica-se que não tem em consideração os custos de 

implementação e que não permite proceder a uma graduação dos objetivos a alcançar de 

acordo com a sua relevância (Micwitz, 2003); que ignora os pormenores do processo e que 

não examina a validade da relação causa/efeito entre objetivos/programa e entre 

programa/política, isto porque outros fatores, incluindo outras iniciativas políticas, podem 

ter contribuído para a verificação daqueles resultados (Kahan, 2008). 

Realçando as virtualidades do “Modelo Objetivo/Resultado”, consideramos todavia que 

além da avaliação dos resultados, deverão ainda ser tidos em conta outros critérios. 

Mickwitz (2003) avança com uma classificação que permite mais facilmente identificar o 

âmbito de atuação dos critérios de avaliação (incidindo na esfera económica ou no sistema 

político). Na proposta que apresentamos, baseando-nos na sistematização deste autor, 

propomos uma classificação tripartida (critérios gerais, económicos e de legitimidade 

democrática) na qual incluiremos critérios apontados por outros autores. Note-se, todavia, 
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que o elenco apresentado não pretende ser exaustivo e que tivemos apenas em conta os 

critérios que no nosso entendimento são os mais importantes para o processo de decisão em 

geral. 

i Critérios Gerais 

Entre os critérios gerais, destacamos a avaliação da eficácia (OCDE, 1997 e Mickwitz, 

2003); flexibilidade (Mickwitz, 2003); impacto (Mickwitz, 2003); relevância (Mickwitz, 

2003), persistência (Mickwitz , 2003) e previsibilidade (Mickwitz , 2003). 

Na avaliação da eficácia ambiental (OCDE, 1997 e Mickwitz, 2003) apura-se a 

performance de um determinado mecanismo através do impacto gerado na qualidade 

ambiental produzida pelo abatimento realizado por poluidores específicos ou por 

intermédio da ação pública efetivada por estes instrumentos. Quando se atende à 

flexibilidade (Mickwitz, 2003) avalia-se a capacidade que o instrumento ambiental tem de 

se adaptar a diferentes condições. A avaliação do impacto (Mickwitz, 2003) passa, por seu 

turno, pela identificação das consequências causadas pela implementação desse instrumento.  

Na avaliação da relevância (Mickwitz, 2003) verifica-se se o instrumento adotado é 

suscetível de resolver os problemas ambientais mais preocupantes. Já quanto à persistência 

(Mickwitz, 2003) verifica-se se após a implementação de um instrumento deve ou não ser 

efetuada uma avaliação posterior de forma a verificar se e quais os efeitos ambientais que 

ainda persistem. Por fim, a previsibilidade (Mickwitz, 2003) reporta-se à capacidade de 

prever os efeitos da adoção de uma determinada medida ambiental. 

As políticas do ambiente estão sempre ligadas a aspetos económicos, razão pela qual a 

avaliação das opções políticas em matéria ambiental deve ser igualmente orientada por 

critérios de monetarização. A vantagem destes critérios é que, através do cálculo dos efeitos 

e dos custos na mesma unidade (moeda), se permite mais facilmente proceder à definição 

de regras de decisão claras (Mickwitz, 2003). Contudo, podem também ser-lhe apontadas 

algumas desvantagens conceptuais e de ordem prática tais como a dificuldade de escolha de 

um método de avaliação adequado e as dificuldades associadas à recolha de dados 
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(Mickwitz, 2003). A razão de ser de muitos dos instrumentos ambientais utilizados 

(reportamo-nos, por exemplo, às taxas e impostos) prende-se com o nível de receita 

arrecadada para os cofres públicos. 

ii Critérios Económicos 

Nos critérios económicos incluímos a eficiência (Mickwitz, 2003; OCDE, 1997 e Field e 

Field, 2009); as receitas arrecadadas (OCDE, 1997); os custos de implementação (OCDE, 

1997 e Field e Field, 2009); dinamismo económico e inovação (OCDE, 1997) e Field e 

Field, 2009); implementação (OCDE, 1997); “soft effects” (OCDE, 1997) e outros efeitos 

económicos (OCDE, 1997). 

Na avaliação da eficiência (Mickwitz, 2003; OCDE, 1997 e Field e Field, 2009) pondera-se 

a relação custo/benefício de um determinado instrumento económico de política ambiental 

em comparação com outros instrumentos alternativos. A um outro nível, avalia-se, ainda, se 

os resultados alcançados justificam os custos despendidos na implementação desse 

instrumento. Este é um critério muito relevante, principalmente em tempos de recessão 

económica. Uma das formas de obter ganhos de eficiência é através da inovação 

tecnológica. 

Já na averiguação das receitas arrecadadas (OCDE, 1997) verifica-se qual o valor global 

desse montante. Por seu turno, a avaliação dos custos de implementação (OCDE, 1997 e 

Field e Field, 2009) reporta-se aos custos que a administração tem de despender para pôr 

em vigor alguns instrumentos e que poderão incluir, designadamente, despesas efetuadas 

para aceder à informação; nível dos custos administrativos e probabilidade de ocorrência de 

oposição a essa medida. Quanto ao dinamismo económico e inovação (OCDE, 1997 e Field 

e Field, 2009) verifica-se se os instrumentos económicos são capazes de produzir 

incentivos à inovação e de gerar dinamismo em toda a economia, introduzindo, por 

exemplo, fatores de competitividade em alguns sectores económicos.  

Considerando que nem todas as políticas impostas produzem efeitos imediatos, deve 

igualmente avaliar-se a implementação dos instrumentos (OCDE, 1997) uma vez que 
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alguns terão de se fazer acompanhar de alguns mecanismos de persuasão ou coação, como 

por exemplo a fiscalização (que avalia o nível de cumprimento das imposições legais por 

parte dos agentes poluidores) ou a introdução de um regime sancionatório (no caso de 

incumprimento das normas legais). Este critério, avalia se as medidas a impor necessitam 

ou não destes mecanismos de controlo e quais os mais adequados a realizar esse fim.  

Os “soft effects” (OCDE, 1997) são efeitos dos instrumentos económicos relacionados, por 

exemplo, com a mudança de atitudes ou com a consciencialização ambiental. O grande 

problema associado a este critério de avaliação tem que ver com a dificuldade de 

quantificação destes efeitos. Por fim, pode ainda atender-se a outros efeitos económicos. 

Neste critério são avaliados os efeitos que um dado instrumento poderá surtir, por exemplo, 

ao nível de preços, do índice de empregabilidade ou da distribuição de rendimentos (OCDE, 

1997). 

iii Critérios de Legitimidade Política 

A boa implementação de uma política ambiental dependerá igualmente da confiança que as 

sociedades depositam na massa política que as representa e da fiabilidade e transparência 

inerente a todo o processo decisório. Por outro lado, haverá maior aceitação de uma política 

quanto maior equidade e justiça ela for capaz de produzir. Estes são os critérios que 

denominaremos por critérios de legitimidade política. Entre estes, destacamos a legitimação 

(Mickwitz, 2003); a transparência, (Mickwitz, 2003) e a equidade e justiça ambiental 

(Mickwitz, 2003 e Field e Field, 2009). 

A legitimação (Mickwitz, 2003) prende-se com o grau de aceitação com que as várias 

organizações e indivíduos vão acolher a medida a aplicar. Por outro lado, havendo 

transparência (Mickwitz, 2003) e rigor em todo o processo de decisão, haverá 

simultaneamente uma maior compreensão dos motivos que levaram à aplicação de uma 

determinada medida e, em última instância, uma maior eficácia dessa mesma medida. A 

transparência depende, por conseguinte, da acessibilidade de informação administrativa.  
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A equidade (Mickwitz, 2003) reporta-se à forma de repartição dos custos e benefícios 

ambientais pelos vários membros da comunidade. Alguns autores como Field e Field (2009) 

consideram a existência de um outro critério, distinto, da equidade, a justiça ambiental. Na 

avaliação efetuada com recurso a este critério tem-se em linha de conta o facto de existirem 

determinados estratos sociais (populações com menor nível de rendimentos, minorias 

raciais) que estão mais expostas aos riscos de contaminação ambiental. Entendemos, no 

entanto, que o critério da equidade, entendido no sentido amplo, engloba já fatores ligados 

à justiça ambiental. Por fim, podemos ainda atender à concordância com preceitos morais 

vigentes (Field e Field, 2009), ou seja, analisar se a política implementada se coaduna com 

os valores morais pelos quais se rege a sociedade alvo. 

A figura 4 apresenta uma síntese dos critérios a usar na avaliação dos instrumentos 

económicos de política ambiental. 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

CRITÉRIOS GERAIS 

Eficácia 
Flexibilidade 

Impacto 
Relevância 
Persistência 

Previsibilidade 

CRITÉRIOS ECONÓMICOS 

Eficiência 
Receitas arrecadadas 

Custos de Implementação 
Dinamismo económico e inovação 

Implementação 
“Soft Effects” 

Outros efeitos económicos 

CRITÉRIOS DE 

LEGITIMIDADE 

POLÍTICA 

Legitimação 
Transparência 

Equidade e Justiça Ambiental 

 

FIGURA 4. Síntese dos Critérios de Avaliação dos Instrumentos Económicos de Política 

Ambiental. FONTE: Elaboração própria com ideias retiradas de Mickwitz (2003); OCDE (1997) e 

Field e Field (2009). 
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O segundo dos modelos de avaliação apresentado por Vedung (1997) é o “Modelo dos 

Efeitos Colaterais”. Este modelo surge na tentativa de colmatar as lacunas do “Modelo do 

Objetivo/Resultado” e tem em consideração os efeitos secundários registados. Neste 

modelo, os efeitos dos instrumentos avaliados são classificados em efeitos antecipados e 

não antecipados. Numa fase subsequente, avalia-se se os efeitos se verificam ou não na área 

alvo. Por fim, prossegue-se a uma categorização qualitativa dos efeitos (benéficos ou 

prejudiciais). A identificação dos vários tipos de resultados registados permitirá aos agentes 

decisores efetuar uma escolha mais rigorosa da política de intervenção e do instrumento a 

utilizar. Este modelo tem, ainda a vantagem de minimizar a complexidade e incerteza 

existentes nesta área (Mickwitz, 2003), sendo mais adequado para identificar os resultados 

inesperados (Kahan, 2008), todavia, implica também algumas dificuldades, tais como o 

facto de poder não fornecer resultados suficientes sobre a adequação do programa/política; 

o facto de exigir a análise de todos os resultados alcançados (Kahan, 2008) e a 

desvalorização dos custos administrativos subjacentes (Mickwitz, 2003). 

Por fim, Vedung (1997) avança ainda com o “Modelo dos Stakeholders” através do qual se 

avaliam as preocupações e matérias mais relevantes para aqueles que têm um interesse e/ou 

são afetados (stakeholders) com a intervenção pública, por exemplo cidadãos; decisores e  

seus opositores políticos; agências ambientais centrais, locais e regionais; outros 

intermediários privados como as organizações não-governamentais (ONG), etc. A 

avaliação realizada através deste modelo pode ser realizada pelos próprios stakeholders ou 

pode ser conduzida por avaliadores particulares (investigadores académicos, consultores, 

funcionários de uma agência ambiental, etc.) e desenrola-se, numa primeira fase pela 

identificação dos principais grupos de interesse na criação, execução e resultado da 

intervenção. Posteriormente, por recurso a uma metodologia qualitativa, avança-se para um 

procedimento de pesquisa interativa (concretizado por entrevistas abertas aos stakeholders, 

nas quais se observam as suas preocupações e matérias de interesse). Como se pode 

verificar, contrariamente ao “Modelo do Objetivo/Resultado” e ao “Modelo dos Efeitos 

Colaterais”, o “Modelo dos Stakeholders” permite maior liberdade de investigação, 

facultando ao investigador a possibilidade de delinear o caminho a adotar no decurso da 
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investigação. Outra das vantagens que lhe pode ser apontada é a de permitir uma maior 

participação dos cidadãos em geral, uma vez que lhes é dada tanta relevância na avaliação 

como qualquer outro stakeholder, por exemplo os decisores políticos. Além disso, este 

modelo permite ainda que se consiga aceder à mesma informação que se obteria por recurso 

a outros modelos, por exemplo permite avaliar as convicções das partes interessadas acerca 

dos efeitos colaterais e, contrariamente, ao “Modelo do Objetivo/Resultado”, permite lidar 

com situações em que não se verificam os resultados que estavam previstos (Vedung, 1997). 

Todavia, Vedung (1997) aponta-lhe algumas desvantagens, tais como a de ser pouco 

prático e de necessitar de elevados recursos, uma vez que têm de ser contactados e tidos em 

consideração todos os stakeholders. Além disso, este modelo é algo difuso e não permite 

definir a priori quais os stakeholders a considerar (Vedung, 1997). 

No presente estudo, na análise de caso que realizaremos nos capítulos V e VI apoiar-nos-

emos no “Modelo de Avaliação do Objetivo/Resultado” de Vedung (1997), uma vez que 

este se afigura como o modelo mais ajustado numa avaliação de instrumentos económicos 

de política ambiental local. Para além disso, acrescentaremos ainda a este modelo outros 

critérios a que já fizemos alusão anteriormente e que se encontram melhor sistematizados 

na figura 4 por considerarmos que estes poderão ser importantes na análise da estratégia 

ambiental municipal a que nos propomos realizar. 
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V – INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL DA 

COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS EM PORTUGAL 

5.1. OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS AUTARQUIAS LOCAIS – 

ENQUADRAMENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL 

Assumindo-se como uma estrutura de poder político, as autarquias locais são uma peça 

fundamental na organização democrática do Estado. O poder local, exercido pelas 

autarquias locais (municípios e freguesias) tem inclusive a sua consagração na Constituição 

da República Portuguesa (CRP), sendo também ao nível constitucional que se encontram 

consagrados os seus Princípios basilares e que a seguir se enunciam: 

Entre os princípios, destaca-se desde logo o Princípio da Autonomia das Autarquias 

Locais2930 de acordo com o qual as autarquias locais assumem-se como entidades jurídicas 

próprias, que possuem os seus órgãos representativos e que prosseguem interesses próprios 

dos cidadãos que fazem parte da sua comunidade. Este princípio manifesta-se no poder de 

autodeterminação, ou seja, na liberdade que as autarquias locais têm na condução da 

política autárquica. Para o exercício desta autonomia é, no entanto, fundamental que lhes 

sejam reconhecidos um conjunto de atribuições31 e competências32 (poderes normativos, 

organizatórios e funcionais) e que se disponibilize um conjunto de meios financeiros 

próprios adequados33.  

                                                             
29 Cfr. art. 6º da CRP. 
30 A Carta Europeia da Autonomia Local (CEAL) define, no seu art. 3º autonomia local como “o direito e a 
capacidade efetiva de as autarquias locais regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob sua 
responsabilidade e no interesse das respetivas populações uma parte importante dos assuntos públicos”. A 
CEAL foi ratificada pelo Decreto do Presidente da República, nº 58/90, publicado no Diário da República, I 
Série, n.º 245, de 23 de Outubro de 1990. 
31 A Lei nº 159/99, de 14 de Setembro é o diploma no ordenamento jurídico nacional que “estabelece o 
quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, bem com de delimitação de 
intervenção da administração central e da administração local, concretizando os princípios da 
descentralização administrativa e da autonomia do poder local”(artigo 1º). 
32 A Lei nº 169/99, de 18 de Setembro estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de 
funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias. 
33 Cfr. art. 3º nº 1 da Lei das Finanças Locais (LFL) aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. Estes 
meios financeiros próprios enquadram-se na autonomia financeira que é reconhecida às autarquias locais 
(Princípio da Autonomia Financeira33), a qual se consubstancia na existência de um património e finanças 
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Já o Princípio da Descentralização Administrativa34  prevê que sejam atribuídas tarefas 

públicas a unidades administrativas intraestaduais, com autonomia em relação ao Estado. A 

descentralização “efetua-se mediante a transferência das atribuições e competências para 

as autarquias locais, tendo por finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e da 

solidariedade inter-regional e promover a eficiência e a eficácia da gestão pública 

assegurando os direitos dos administrados”35.  

Por fim, o Princípio da Subsidiariedade 36  determina que ficarão apenas a cargo da 

administração central aquelas tarefas que as autarquias locais não sejam capazes de 

desempenhar, procedendo-se, assim, a uma repartição de funções entre a administração 

estadual e a administração autónoma orientada por critérios de eficiência. Reconhece-se, 

por conseguinte, que as autarquias locais têm competência geral e plena relativamente a 

qualquer questão que não seja excluída da sua competência ou atribuída a uma outra 

autoridade,37 sendo estas mais habilitadas à satisfação das necessidades públicas do que o 

próprio Estado38.  

5.2. AS COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA DE INSTRUMENTOS 

DE POLÍTICA AMBIENTAL  

O quadro jurídico nacional das autarquias locais estabelecido na Lei nº 159/99, de 14 de 

Setembro e na Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, define o nível geral de atuação do poder 

local, estabelecendo os domínios em que as autarquias locais deverão intervir e definindo 

os órgãos competentes para a prossecução dessas tarefas. A autonomia das autarquias locais 

                                                                                                                                                                                          
próprias cuja gestão compete aos órgãos dessas autarquias locais. A este propósito prevê o nº 1 do art. 238º da 
CRP, que as autarquias dispõem de autonomia patrimonial, orçamental, creditícia, tributária e de tesouraria. 
34 Este princípio encontra-se consagrado no art. 267º da CRP 
35 Cfr. art. 2º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro 
36 Este princípio encontra-se previsto no art. 6º nº 1 da CRP 
37 Neste sentido, vide artigo 4º da CEAL. 
38 Miranda et al (2006) veio referir que ao reconhecer-se a existência de interesses próprios a prosseguir por 
órgãos próprios, a CRP vai ligar a descentralização ao princípio da subsidiariedade (art 6, nº 1) ao princípio 
segundo o qual as funções que podem ser desempenhadas em determinada instância não devem ser 
desempenhadas por instância superior. Donde, todas aquelas tarefas que possam ser efetuadas ou mais bem 
efetuadas pelas autarquias locais não devem ser assumidas pelo Estado. 
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está, aliás, dependente da consagração desse quadro de atribuições, muitas delas com 

repercussão no domínio ambiental.  

A Lei nº 159/99, de 14 de Setembro estipula, desde logo, um vasto campo de atribuições 

com implicações ambientais, das quais destacamos as atribuições conferidas nos domínios 

da energia; transportes e comunicações; ambiente e saneamento básico; ordenamento do 

território e urbanismo39. O cumprimento das tarefas que são atribuídas aos municípios, 

dependerá, no entanto, das competências que lhes são designadas em matéria de 

instrumentos económicos de política ambiental40. 

No capítulo II, efetuamos já um levantamento dos instrumentos económico-ambientais 

atualmente existentes no contexto nacional. Sendo certo que quase todos repercutem os 

seus efeitos também ao nível local, estão, no entanto, acometidas aos municípios 

determinadas competências que lhes são exclusivas. O exercício dessas competências 

manifesta-se nos instrumentos económicos ambientais próprios que a seguir elencaremos. 

5.2.1. INSTRUMENTOS TRIBUTÁRIOS 

A subsistência das autarquias locais no plano financeiro depende, em grande medida, do 

valor da receita arrecadada do exercício dos poderes tributários que lhes são consignados. 

Cumpre também aos municípios decidir quais as áreas para onde deverão ser afetadas essas 

receitas. Além disso, é também da sua competência conceder benefícios e isenções fiscais 

relativamente aos impostos e tributos próprios. 

No exercício dessas faculdades, e com recurso aos instrumentos de que dispõem, está ao 

alcance dos municípios promover determinados comportamentos ambientais e, com base na 

componente ambiental, gerar dinamismo económico. Imagine-se um caso dum município 

que opte por conceder isenções de taxas de licenciamento a estabelecimentos que cumpram 

                                                             
39 Cfr. art. 13º desse diploma. Entre as atribuições referidas, a título exemplificativo, destacamos as seguintes: 
planear, gerir os equipamentos e realizar de investimentos nos sistemas municipais de abastecimento de água, 
de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas; assegurar a limpeza pública e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos; participar na fiscalização do cumprimento do Regulamento Geral sobre o Ruído; instalar e 
manter redes locais de monitorização da qualidade do ar. 
40 As competências atribuídas aos municípios constam da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, anteriormente 
referida. 
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os requisitos ambientais por si determinados. Certamente esse município se tornaria 

atrativo, nele se iria gerar mais atividade económica e, consequentemente, se conseguiriam 

promover práticas ambientais mais sustentáveis. A própria Lei das Finanças Locais, não 

quis alhear o regime financeiro dos municípios da defesa do meio ambiente, daí que o nº 1 

do seu art. 6º saliente que “o regime financeiro dos municípios e das freguesias deve 

contribuir para a promoção do desenvolvimento económico, para a preservação do meio 

ambiente, para o ordenamento do território e para o bem-estar social”. 

Dos instrumentos tributários, com incidência ambiental, estritamente municipais podemos 

destacar os seguintes: 

5.2.1.1. IMPOSTOS 

Embora os municípios não tenham competência para criação de impostos, alguns impostos 

com objetivos ambientais repercutem-se na esfera das autarquias locais como é o caso do 

imposto único de circulação (IUC)41.  

5.2.1.2. TAXAS/PREÇOS 

As taxas da competência dos municípios são criadas por regulamento aprovado pelo órgão 

deliberativo (Assembleia Municipal) e são cobradas como contrapartida da atividade desses 

municípios - pela prestação de um serviço público local ou pela remoção de obstáculos 

jurídicos à atividade dos particulares (licenças) - e das utilidades geradas para os 

particulares pela utilização privativa de bens do domínio público ou privado das autarquias 

locais. A criação das taxas está, no entanto subordinada, entre outros, ao princípio da justa 

repartição dos encargos públicos, o que determina que a prossecução do interesse público 

                                                             
41 Outros impostos, como o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre transmissões 
onerosas de imóveis (IMT), apesar de não terem finalidades ambientais intrínsecas, constituem igualmente 
receitas municipais, pelo que, caberá aos municípios decidir sobre a afetação dessa receita, a qual poderá ser 
parcialmente afeta a atividades/investimentos de cariz ambiental. Esta afetação poderá estar ao alcance, senão 
de todos (porque alguns, pela escassez de receita própria, não terão facilidade em proceder a esta afetação), 
pelo menos dos municípios geradores de maiores receitas. 
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local tenha como objetivo a satisfação das necessidades financeiras das autarquias locais e a 

promoção de finalidades sociais, urbanísticas e ambientais. 

Com relevância no domínio ambiental, as taxas42 poderão incidir em atividades tais como a 

realização e manutenção de infraestruturas urbanísticas primárias e secundárias; a 

concessão de licenças, prática de atos administrativos e satisfação administrativa de outras 

pretensões de carácter particular; o aproveitamento do domínio público e privado municipal; 

a gestão de tráfego; a gestão de equipamento rural e urbano e a promoção de atividades 

com finalidades urbanísticas, territoriais e ambientais. De notar, ainda, que este normativo 

refere que as taxas podem também incidir sobre a realização de atividades dos particulares 

geradoras de impacto ambiental negativo, o que significa que os municípios, através da 

manifestação deste poder tributário, poderão promover a dissuasão de determinadas 

atividades nefastas para o meio ambiente. 

Já os preços (que na legislação eram anteriormente designados por tarifas) são 

contrapartidas pelos serviços prestados e pelos bens fornecidos pelos municípios, não 

podendo ser inferiores aos custos por si suportados. Estes podem respeitar, 

designadamente, a atividades relacionadas com o abastecimento público de águas; 

saneamento de águas residuais; gestão de resíduos sólidos; transportes coletivos de pessoas 

e mercadorias ou distribuição de energia elétrica em baixa tensão.  

5.2.2. SUBSÍDIOS 

Os Municípios poderão “atribuir subsídios a instituições legalmente existentes, criadas ou 

participadas pelo município ou criadas pelos seus funcionários (…)” 43 Através desta 

faculdade, os municípios poderão decidir pela atribuição destes apoios a organizações ou 

associações que promovam, direta ou indiretamente, o meio ambiente e a sustentabilidade e 

tornar-se, por esse motivo, pólos de atratividade para a fixação desses agentes. 

                                                             
42 Cfr. art. 6º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL), aprovado pela Lei nº 53-E/2006, 
de 29 de Dezembro. 
43 Cfr. art.º 64º alínea p) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro. 
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Os municípios podem ainda conceder isenções e benefícios fiscais44. Compete à assembleia 

municipal, por proposta da câmara municipal, deliberar sobre a concessão de isenções 

parciais ou totais relativamente aos impostos e outros tributos próprios. Enquanto 

instrumento económico-ambiental, as isenções e os benefícios fiscais poderão ser 

importantes mecanismos de promoção ambiental. A título exemplificativo, podemos 

apontar o exemplo da redução da derrama em benefício de determinadas 

atividades/empresas cumpridoras de requisitos ambientais previamente determinados. 

5.2.3. INSTRUMENTOS SANCIONATÓRIOS 

No âmbito do poder regulamentar que lhes é reconhecido por lei, os municípios poderão 

sancionar determinados comportamentos com contraordenações, condicionando os agentes 

infratores ao pagamento de coimas. Na criação destas contraordenações poderá ser 

acautelada a preservação de valores ambientais, veja-se o exemplo dos Regulamentos de 

Espaços Verdes existentes nalguns municípios que sancionam comportamentos que 

degradem esses mesmos espaços ou, ainda, o cumprimento das normas do Regulamento 

Geral do Ruído que é assegurado pela atividade dos municípios. A efetividade deste poder 

sancionatório dependerá, contudo, da eficácia com que for exercida a fiscalização 

municipal. 

5.2.4. OUTROS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

Os municípios poderão também estabelecer parcerias político-económicas com outras 

entidades da administração central para o apoio a programas e projetos de interesse 

municipal. Caberá aos municípios utilizar este instrumento como forma de dar primazia a 

atividades e investimentos de natureza ambiental ou com repercussões ambientais positivas 

para o município e a sua população. 

                                                             
44 Cfr. alínea d) do art. 11º da LFL. 
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VI – O CASO DO MUNICÍPIO DO PORTO 

6.1. O MUNICÍPIO DO PORTO NO CONTEXTO DO GREEN CITY INDEX – 

METODOLOGIA ADOTADA 

Em 2009, a alemã SIEMENS e o Economist Intelligence Unit (pertencente ao Grupo da 

revista The Economist) realizaram um estudo, o European Green City Index (EGCI) para 

avaliar a performance ambiental e sustentabilidade das mais importantes cidades da Europa, 

tendo sido o município de Copenhaga aquele que alcançou os melhores resultados.45 Este 

estudo baseia-se em dados oficiais e analisa oito descritores ambientais (emissões CO2, 

edifícios, água, transportes, ordenamento do território, energia, resíduos e política 

ambiental) e, realizando uma análise comparativa destes parâmetros entre as cidades 

avaliadas, estabelece um ranking final.  

Adotando a mesma metodologia, no ano de 2010 foi publicado o segundo relatório no qual 

se efetuava uma avaliação semelhante em algumas cidades da América Latina. A cidade 

que se destacou no Latin America Green City Index (LAGCI) foi a cidade brasileira de 

Curitiba. 

A cidade do Porto não fazia parte das 30 cidades avaliadas no estudo EGCI realizado em 

2009, no entanto, no início do ano de 2012, a SIEMENS e o The Economist procederam a 

uma avaliação do Porto, criando um EGCI hipotético no qual poderia ser verificado qual o 

lugar que o Porto ocuparia caso tivesse sido englobado no relatório inicial. Nesta avaliação 

constatou-se que o Porto ocuparia a 12ª posição46 

De facto, o Município do Porto tem sido reconhecido como um dos municípios nacionais 

com maior dinâmica ambiental e com melhores níveis de eficiência nesta área, tendo 

assumido um lugar de destaque no que tange aos bons resultados alcançados com a sua 

                                                             
45 A SIEMENS e o Economist Intelligence Unit desenvolveram estudos semelhante, como é o caso do estudo  
sobre as cidades da Asia, de que resultou na publicação do Relatório Asian Green City Index; das cidades dos 
EUA e Canadá de que resultou o Relatório US and Canada Green City Index e, mais recentemente, sobre 
cidades africanas, African Green City Index. 
46 A capital de Portugal, Lisboa, e única cidade nacional que, para além do Porto, foi incluída neste estudo, 
com este EGCI passaria a ocupar o 19º lugar. 
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política ambiental. Pelas razões expostas, no presente estudo, tomamos o Porto como 

município de referência no contexto nacional e como um exemplo nacional ilustrativo das 

opções e decisões municipais relativas aos instrumentos económicos de política ambiental 

atualmente disponíveis. 

No trabalho que apresentamos, utilizaremos como ponto de partida os relatórios realizados 

na Europa e na América Latina e, encetando uma análise da legislação municipal do Porto e 

de Curitiba, propomos uma avaliação comparativa das opções de ambos os executivos em 

termos de instrumentos económicos de política ambiental. Realce-se que apesar da 

distância que separa estes dois países e, consequentemente, estes dois municípios, existem 

relevantes semelhanças que aproximam mais o município do Porto de Curitiba do que 

acontece com outros congéneres europeus. Isto acontece sobretudo ao nível das suas 

estruturas administrativas e das competências reconhecidas aos municípios: quer em 

Portugal, quer no Brasil são acometidos aos municípios todas as competências que não 

sejam exclusivas do poder central (e também federal, no caso brasileiro), entre as quais se 

destacam a gestão urbanística, saneamento, recolha de resíduos, entre outros. Estas 

semelhanças foram determinantes para a escolha destes municípios e imprescindíveis para 

o estudo comparativo dos instrumentos económicos de política ambiental que nos 

propomos realizar. 

 

Seguindo a sistemática já utilizada pelo estudo da SIEMENS de acordo com a qual se 

avança com uma análise por componente ambiental, a nossa abordagem incidirá sobre os 

seguintes componentes ambientais: transportes e qualidade do ar; resíduos; água e 

saneamento e espaços verdes47. Posteriormente, pretendemos ainda analisar se as opções do 

executivo portuense foram semelhantes ou diferentes das opções tomadas pelo congénere 

brasileiro; se estas foram determinantes para os resultados alcançados em ambas as cidades 

e quais os critérios mais preponderantes na avaliação dos instrumentos económicos de 

política ambiental de cada um destes municípios. 
                                                             
47 De realçar que os componentes ambientais que aqui selecionamos não coincidem, no entanto, com aqueles 
utilizados pelo estudo da SIEMENS. As semelhanças a que nos referimos reportam-se apenas à exposição por 
componente ambiental apresentada quer no relatório elaborado pela SIEMENS, quer no estudo que 
apresentamos. 
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Como já salientamos no capítulo IV, a avaliação a que nos propomos realizar apoia-se no 

Modelo Objetivo/Resultado” de Vedung (1997), tendo ainda em consideração as correções 

introduzidas pela ponderação de outros critérios relevantes apontados pela literatura 

económica (Mickwitz, 2003; Field e Field, 2009 e OCDE, 1997). 

 

Denote-se no entanto que a verificação de uma eventual relação causa/efeito entre a 

implementação destas medidas e os resultados alcançados carece de uma avaliação mais 

rigorosa48, pelo que o que se pretende neste trabalho é, face aos resultados alcançados, 

avançar com algumas das suas possíveis causas49 e alternativas em termos de instrumentos 

de política ambiental. Igual salvaguarda se deverá igualmente fazer em relação aos critérios 

de seleção dos instrumentos de política ambiental escolhidos pelos municípios uma vez 

que, devido à insuficiência de informação disponível, designadamente informação 

relacionada com a motivação político-económica da escolha de cada instrumento, apenas 

podemos conjeturar acerca dos critérios que poderão ter sido decisivos para a 

implementação de algumas medidas.  

 

6.2. O PERFIL DEMOGRÁFICO E ECONÓMICO DO MUNICÍPIO DO PORTO 

O Porto é a segunda maior cidade portuguesa e ocupa atualmente uma área de 41,66 Km2. 

Atualmente, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística obtidos 

nos Censos de 2011 (V Recenseamento Geral da População), o Porto tem um índice PIB 

per capita de € 20 265 e um total de 101 137 famílias.50 Apesar destes valores, o Porto tem 

                                                             
48  Esta avaliação poderá passar, por exemplo no caso dos instrumentos sancionatórios (coimas) pela 
determinação do número de autos de notícia levantados na sequência da fiscalização ambiental municipal, por 
matéria (ar, resíduos, água) e análise da evolução destes valores (anual, mensal). Uma avaliação estatística 
poderia ainda permitir apurar se em determinadas infrações se verificava ou não ao longo do tempo um menor 
ou maior número de ilícitos, permitindo concluir pela eficácia dos instrumentos sancionatórios no domínio 
ambiental. Esta será a sugestão que apresentamos para estudos posteriores. 
49 Esta nota servirá de referência para as restantes conclusões dos estudos de caso apresentados neste trabalho. 
50 De acordo com os dados provisórios avançados pelo Instituto Nacional de estatística (INE). 
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assistido nos últimos anos a uma fuga de jovens para as cidades periféricas 51  e a 

consequente diminuição de crescimento demográfico. 

No campo económico, o Porto tem assistido a uma alteração das atividades preponderantes, 

passando de um município essencialmente industrial, no passado, para uma economia 

assente essencialmente nos serviços, sobretudo turismo, imobiliário e bancário.  

6.3. O PERFIL AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DO PORTO E AS SUAS OPÇÕES 

QUANTO A INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL  

O município do Porto é um dos municípios nacionais que se encontra a implementar a 

“Agenda 21 Local”, 52 53 encontrando-se ainda em fase de diagnóstico ambiental e 

socioeconómico54, todavia, pode já constatar-se que o Porto se compromete a assumir os 

compromissos de sustentabilidade ínsito nesse documento, o que poderá ser positivamente 

determinante no rumo a tomar pela política ambiental desta urbe. 

Esta cidade tem-se ainda destacado pela sua política de educação ambiental. No âmbito da 

divulgação ambiental, o Município do Porto, em parceria com a LIPOR inclui 5 centros na 

sua rede de centros de educação ambiental (Parque da Cidade, Parque da Pasteleira, Palácio 

de Cristal, Quinta do Covelo e Quinta de Bonjóia), locais onde se têm desenvolvido 

inúmeras iniciativas, nas quais destacamos a realização semanal da Feira de Produtos de 
                                                             
51 Refere, a este propósito, o relatório “Competitividade Territorial e a Coesão e Económica e Social, Volume 
3, Região Norte”, http://www.qren.pt/download.php?id=114, acedido em 03 de Julho de 2012 que “Nos 
concelhos litorais (verifica-se) a existência de uma estrutura etária jovem e em que os índices de 
envelhecimento são claramente inferiores à média nacional, com excepção para o concelho do Porto, cujo 
índice de envelhecimento ultrapassa os 100%. Refira-se que o elevado índice de envelhecimento registado 
neste concelho resulta da perda da população da cidade do Porto e do consequente reforço do aumento da 
população residente (mais jovem) nas periferias, traduzindo-se num incremento dos movimentos pendulares 
diários entre este concelho (com elevado grau de concentração de emprego) e outros concelhos da Área 
Metropolitana do Porto (que têm vindo a atrair população jovem e ativa).” 
52 A Agenda Local 21 surgiu no âmbito da conferência do Rio, em 1992 e é um programa de ação que tem 
com objetivo desenvolvimento económico, social e ambiental das autarquias através do envolvimento 
participativo transversal à sociedade civil, ou seja, pela participação da administração autárquica, dos 
movimentos cívicos, de grupos de interesse, de empresas, de organizações não-governamentais (ONG). 
53 O Porto foi um dos 8 municípios nacionais que integravam a candidatura da Associação “Eixo Atlântico do 
Noroeste Peninsular” para implementação destas diretrizes. A candidatura incluía ainda as cidades de Braga, 
Bragança, Chaves, Guimarães, Peso da Régua, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia e Vila Real, do lado 
português e La Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Monforte de Lemos, Ourense, Vigo do lado 
espanhol. 
54 Com este diagnóstico pretende identificar-se as disfunções existentes no município. 
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Agricultura Biológica; da Semana da Energia e do Ambiente55; do Projeto “Fio condutor”56 

e as Hortas Municipais.57 

6.3.1. TRANSPORTES E QUALIDADE DO AR 

O EGCI destaca os bons resultados alcançados pelo Porto no seu plano de mobilidade e na 

sua estratégia de promoção do transporte público de passageiros. Esta prioridade é 

assumida pelo município e encontra-se plasmada no relatório “Medidas de Prioridade ao 

Transporte Público Rodoviário na Cidade do Porto”. Este relatório, elaborado em Setembro 

de 2008, teve como objetivo caracterizar a situação do transporte público rodoviário de 

transporte de passageiros (realizado pela STCP e ANTROP), identificando os locais 

críticos e definindo os seus eixos de intervenção com vista à criação e melhoramento da 

mobilidade desta cidade. O reforço da intermodalidade e o melhoramento no desenho da 

rede de transportes, já implementados, foram medidas importantes para o incentivo da 

utilização de transportes públicos. 

A Figura 5 apresenta os instrumentos económicos de política ambiental diretamente 

relacionados com os transportes e promoção da qualidade do ar implementados no 

município do Porto.  

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DO PORTO 

TRANSPORTES E QUALIDADE DO AR 

SANCIONATÓRIOS 

Constituem contraordenações, puníveis com coima, as seguintes infrações: 
 Anúncio, venda, aluguer ou reparação de veículos na via pública; 
 Promoção de atividades que causem sujidade ou obstrução da via pública; 
 Estacionamento em zona de estacionamento de duração limitada (ZEDL) sem que tenha sido efetuado o 

pagamento da taxa, ou não seja demonstrada a sua isenção  
 Estacionamento em ZEDL por tempo superior ao permitido ou sem o pagamento da taxa fixada nos termos do 

presente Código; 

                                                             
55 Desde 2008 que durante a semana de 29 de Maio e 5 de Junho a Câmara Municipal do Porto em parceria 
com a Agência de Energia do Porto promovem um conjunto de iniciativas para assinalar o Dia Nacional da 
Energia e do Dia Mundial do Ambiente. 
56 Destinado a alunos dos 2º e 3º ciclos e vida, este projeto pretende complementar os programas curriculares 
escolares na área do ambiente, promovendo a sensibilização ambiental através de palestras, oficinas de estudo, 
visitas de estudos, entre outras atividades. 
57 Foram criadas as hortas comunitárias de Aldoar e Condomínia em terrenos anteriormente abandonados. 
Este projeto conta com a parceria da LIPOR que promove formação nas áreas da compostagem e produção 
biológica. 
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 Estacionamento de veículo que não fique completamente contido dentro do espaço que lhe é destinado, quando 
devidamente assinalado; 

 Estacionamento de veículos de classe ou tipo diferente daquele para o qual o lugar tenha sido reservado; 
 Estacionamento de veículos, nos lugares de estacionamento privativo e nas ZEDL de categorias diferentes 

daquelas a que os mesmos estão afetos; 
 Estacionamento de automóveis pesados, nos parques e ZEDL utilizados em transporte público, quando não 

estejam em serviço; 
 Estacionamento de veículos pesados de mercadorias e de pesados de passageiros, fora dos locais designados para 

esse efeito; 
 Estacionamento de veículos de carga e descarga de materiais procedentes de obras ou a elas destinadas, que não 

estejam em serviço, junto dos passeios onde por motivo de obras tenham sido colocados tapumes; 
 Ocupação da via e outros lugares públicos com quaisquer objetos destinados a reservar lugar para estacionamento 

de veículos ou a impedir o seu estacionamento; 
 Estacionamento de veículos em parques de estacionamento municipais, fora dos espaços a esse fim destinados ou 

no lugar de outro utente; 
 Colocação na via pública de lugares privativos sem licença municipal; 
 Estacionamento de veículos, nos parques e ZEDL destinados à venda de quaisquer artigos ou a publicidade de 

qualquer natureza; 
 Circulação de veículos que, pelas suas características, risquem ou danifiquem por qualquer modo o pavimento; 
 Estacionamento indevido ou abusivo  
 Circulação e o estacionamento de veículos pesados entre as 8h00m e as 10h00m e entre as 17h00m e 19h30m nos 

locais ou vias da Zona I 
 Circulação de veículos de tração animal, salvo para fins turísticos 
  Estacionamento nos locais e horários destinado a operações de cargas e descargas. 
 Estacionamento em parques de estacionamento públicos  

TRIBUTÁRIOS – TAXAS 

 Emissão de licenças de condução de motociclos, ciclomotores e veículos agrícolas; 

 Taxa pelo estacionamento em zonas de estacionamento de duração limitada; 

 Atribuição, renovação ou emissão de segunda via do dístico de avença para zonas de estacionamento de duração 
limitada;  

 Estacionamento de residentes em zonas de estacionamento de duração 
 Ocupação do domínio público municipal com estacionamento privativo de veículos automóveis; 
 Averbamento de substituição do titular de licenciamento das ocupações de domínio público com lugares de 

estacionamento privativos;  
 Condicionamento de trânsito ou de estacionamento 

 

FIGURA 5. Instrumentos Económicos de Política Ambiental do Município do Porto/Transportes e 

Qualidade do Ar. FONTE: Elaboração própria de acordo com Código Regulamentar do Município 

do Porto 

Pelo que se pode constatar, prevalecem os instrumentos sancionatórios, todavia, a aplicação 

de taxas ainda assim afigura-se relevante na estratégia definida pelo executivo uma vez que 

tem como objetivo essencial disciplinar o estacionamento na cidade, problema relevante 

desta cidade, também do ponto de vista da qualidade do ar urbano.  

De acordo com a fundamentação económico-financeira da aplicação destas taxas, constante 

no Anexo G do Código Regulamentar do Município do Porto, estas refletem, em regra, o 
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benefício associado à gestão da mobilidade das infraestruturas viárias da cidade, existindo 

situações pontuais de desincentivo que assenta na intenção municipal de se fomentar a 

utilização de transportes públicos em detrimento da deslocação em viatura própria para o 

centro da cidade. 

6.3.2. RESÍDUOS 

A recolha de resíduos diferenciados é feita através da rede de Ecopontos existentes na via 

pública, nas escolas, da recolha seletiva porta-a-porta "Baixa Limpa", da recolha seletiva de 

resíduos orgânicos, recolha seletiva nos bairros sociais e recolha seletiva de papel nos 

edifícios municipais. A Câmara do Porto assegura ainda a gestão de 3 ecocentros nos quais 

é possível depositar resíduos recicláveis (papel e cartão, vidro, plástico, metal, aparas de 

jardins, objetos domésticos fora de uso, entre outros) que pelas suas dimensões e 

quantidades estariam excluídos da recolha efetuada pelos ecopontos (www.cm-porto.pt). 

Além desta recolha, desde 2006 que, em parceria com a LIPOR, o município do Porto foi 

implementado o projeto “Operação restauração 5 estrelas” que tem como objetivo a recolha 

seletiva de resíduos orgânicos, posteriormente valorizados por operações de compostagem. 

Encontra-se igualmente em curso o projeto de recolha de óleos alimentares. Este projeto 

criado em parceria com a LIPOR beneficia já da colocação de 44 oleões em todo o 

município. Para promoção foram realizadas ainda ações de divulgação das vantagens de 

valorização deste resíduo, designadamente na produção do biodiesel (LIPOR, 2012) 

O município do Porto ocupa o primeiro lugar na recolha de resíduos, no entanto, note-se 

que se registou uma variação negativa, do ano de 2010 para o ano de 2011 na recolha de 

resíduos diferenciados papel/cartão e vidro. Ainda assim é o município da área de 

intervenção da LIPOR com melhores valores.  

As figuras 6 e 7 permitem comparar os valores de recolha seletiva de resíduos dos vários 

municípios servidos pela LIPOR (ver anexo I). 
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A figura 8 apresenta um levantamento exaustivo dos instrumentos económicos de política 

ambiental, no domínio dos RSU, de que se tem munido o município do Porto. Como se 

pode constatar, o Porto adotou essencialmente instrumentos de política ambiental 

sancionatórios. Relembre-se todavia que têm ainda sido levadas a cabo parcerias na área da 

divulgação e educação ambiental, sobretudo com a LIPOR, o que tem originado a 

implementação de projetos com projeção na imagem ambiental deste município. Sem 

podermos afirmar com rigor a causa direta dos bons índices de recolha de resíduos 

registados pelo município do Porto, afigura-se-nos possível, desde já, constatar que a 

conjugação de instrumentos dissuasores (contraordenações) e o reforço da promoção da 

educação ambiental têm surtido efeitos relevantes neste âmbito ou, recorrendo à 

terminologia de Vedung (1998) já referida no capítulo III, o Porto tem optado pela 

conjugação de “sticks” e “sermons”. 

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DO PORTO 

RESÍDUOS 

SANCIONATÓRIOS 

 Lançar, despejar, ou abandonar quaisquer resíduos ou produtos fora dos recipientes destinados à sua deposição; 
 Desrespeitar as indicações que constam das placas de informação de proibição de deposição de Resíduos sólidos 

Urbanos (RSU) ou entulho; 
 Retirar, remexer ou escolher resíduos contidos nos contentores e equipamentos próprios para a deposição de RSU; 
 Lançar detritos ou objetos nas sarjetas ou sumidouros; 
 Poluir espaços públicos com dejetos; 
 Projeção ou lançamento de panfletos ou de quaisquer outros produtos com fins publicitários; 
 Deixar de realizar a limpeza dos espaços de domínio público afeto ao uso privado; 
 Derramar para a via e outros espaços públicos materiais líquidos ou sólidos com prejuízo para a limpeza pública, em 

resultado da realização de operações de carga e descarga, transporte e ou circulação de viaturas; 
 Lavar veículos na via ou em espaços públicos; 
 Desrespeitar as normas de utilização dos ecocentros 
 Depositar resíduos perigosos nos recipientes e equipamentos destinados à recolha de RSU;  
 Depositar resíduos industriais nos recipientes e equipamentos destinados à recolha de resíduos sólidos urbanos; 
 Depositar resíduos hospitalares, incluindo os provenientes de unidades prestadoras de cuidados de saúde a animais, 

nos recipientes e equipamentos destinados à recolha de resíduos sólidos urbanos; 
 Depositar resíduos sólidos urbanos a granel, resíduos líquidos ou liquefeitos, cortantes, passíveis de contaminação ou 

de causar dano em quem executa a operação de recolha; 
 Deixar os recipientes de deposição no espaço público para além das 08h00m; 
 Alterar a localização dos contentores que se encontrem na via pública, conforme definido pelo Município; 
 Depositar inadequadamente os resíduos passíveis de valorização nos recipientes e equipamentos previstos para a sua 

deposição diferenciada; 
 Descarregar ou abandonar resíduos na via pública ou em áreas do domínio privado do Município, pondo em risco a 

saúde pública e ou causando prejuízos para o ambiente 
 Deixar os contentores sem a tampa devidamente fechada; 
 Impedir, por qualquer meio, aos utilizadores ou Serviços Municipais, o acesso aos recipientes colocados na via 

pública ou espaço público para deposição de RSU; 
 Não proceder, no prazo estabelecido pelo Município, à realização das medidas necessárias para a manutenção do 

sistema de deposição em bom estado de salubridade, segurança, funcionalidade mecânica e manuseamento; 
 Depositar vidro nos recipientes destinados à recolha seletiva desta fração fora do horário compreendido entre as 
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8h00m e as 22h00m; 
 Depositar resíduos sólidos urbanos fora dos horários estabelecidos; 
 Depositar resíduos sólidos urbanos fora dos dias estabelecidos; 
 Desrespeitar o limite de carga máxima de 25 quilogramas de resíduos sólidos urbanos contidos em embalagens 

individuais não recuperáveis de papel ou de plástico; 
 Colocar objetos domésticos fora de uso ou resíduos verdes dentro dos equipamentos destinados à deposição de 

resíduos sólidos urbanos sem prévio consentimento do Município; 
 Abandonar objetos domésticos fora de uso ou resíduos verdes junto aos equipamentos destinados à deposição de 

resíduos sólidos urbanos ou noutro espaço público, sem prévio consentimento do Município. 
 Colocar resíduos de construção e demolição dentro dos equipamentos destinados à deposição de resíduos sólidos 

urbanos; 
 Abandonar resíduos de construção e demolição junto aos equipamentos destinados à deposição de resíduos sólidos 

urbanos; 
 Abandonar resíduos de construção e demolição na via ou outro espaço público 

TRIBUTÁRIOS – PREÇOS 

 Recolha, tratamento e depósito de resíduos sólidos urbanos; 
 Remoção de resíduos sólidos e outros serviços; 
 Recuperação de bens pessoais em equipamentos de deposição coletiva de resíduos. 

 

FIGURA 8. Instrumentos Económicos de Política Ambiental do Município do Porto/Resíduos. 

FONTE: Elaboração própria de acordo com Código Regulamentar do Município do Porto 

6.3.3. ÁGUA E SANEAMENTO 

 

Em Abril de 1927 foram criados os serviços municipalizados de água e saneamento do 

Porto (SMAS) que tinham como missão melhorar a qualidade de vida dos portuenses, 

garantindo um serviço constante de água de qualidade e tratamento das suas águas 

residuais. Em 2006, esta missão passou a ser prosseguida pela empresa municipal “Águas 

do Porto”, empresa que substituiu os SMAS. Desde a remota data de 1927 até aos nossos 

dias têm-se registado importantes melhorias sobretudo ao nível da rede de saneamento que 

beneficia atualmente a quase totalidade das habitações. Acrescente-se que entre 2000 e 

2003 foram inauguradas duas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), a 

ETAR do Freixo e a ETAR de Sobreiras e desde 2010 que a cidade alargou a rede de 

abastecimento de água e tratamento de águas residuais58. 

 

Quanto a esta componente ambiental, um dos problemas ambientais mais relevantes na área 

do município do Porto tem sido o da poluição das suas praias, originada pelas descargas 

                                                             
58 No tocante aos consumos de água, este atinge os 79 m2 por pessoa, tendo havido por parte da empresa 
municipal incentivo à poupança e racionalização deste recurso. Estes incentivos verificam-se sobretudo 
através dos conselhos disponibilizados no sítio da empresa municipal “Águas do Porto, EEM”. 
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(maioritariamente ilegais) de efluentes não tratados. Para combater este problema, desde os 

finais de 2006 que a empresa Águas do Porto, EEM implementou o projeto “Porto Bandeira 

Azul”, projeto este que tinha como finalidade alcançar o galardão de qualidade de água e 

areais balneares atribuído pela “Associação Bandeira Azul”. No ano de 2012, o “Programa 

Bandeira Azul” atribuiu três bandeiras azuis a praias portuenses (Foz, Gondarém e Homem 

do Leme). A par deste projeto, o Porto encontra-se ainda envolvido no projeto “Ribeiras do 

Porto” que tem como finalidade a despoluição das ribeiras do Porto. 

 

A figura 9 expõe as medidas económico-ambientais implementadas por este município no 

domínio da água. Como se constata, a política ambiental deste município neste domínio 

têm-se apoiado quer em instrumentos sancionatórios, quer em instrumentos tributários. 

Pelo que se pode concluir, nenhum destes instrumentos tem como objetivo colmatar a 

poluição das praias. Significa isto que, para eliminar este problema, o município do Porto 

terá de rever a incidência dos seus instrumentos de política ambiental, passando a 

sancionar/fiscalizar e (ou) taxar a poluição marítima de forma mais veemente. Mas este é 

sem dúvida um problema complexo uma vez que recaem também sobre outros organismos 

estaduais a fiscalização e sancionamento de infrações em domínio hídrico (por exemplo, 

Polícia Marítima, Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, entre outros). 

Ora, em domínios onde a competência é partilhada é essencial que haja um plano de ação 

conjunta, sob pena de se registarem baixos níveis de eficácia. Uma das questões que se 

impõe é saber se a atribuição de competência exclusiva de gestão e intervenção das praias 

aos municípios onde estas se localizam (com o consequente reforço de recursos financeiros 

e humanos) não produziria ganhos de eficácia e eficiência.  

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DO PORTO 

ÁGUA E SANEAMENTO 

SANCIONATÓRIOS 

 Vazar águas poluídas, tintas, óleos ou outros líquidos poluentes nas vias e outros espaços públicos; 
 Lavar montras, portadas ou passeios fronteiros às fachadas dos estabelecimentos, quando efetuadas entre as 

10h00m e as 19h30m, bem como qualquer operação de limpeza doméstica ou rega de plantas das quais resulte o 
derramamento de águas para a via pública, quando efetuadas entre as 08h00m e as 23h00m; 

 retirar água ou utilizar os lagos para banhos ou pesca, bem como arremessar para dentro destes quaisquer objetos, 
líquidos ou detritos de outra natureza; 

 O desperdício de água das torneiras públicas. 
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TRIBUTÁRIOS – TAXAS 

 Instalação de bombas de água; 
 Averbamento de substituição do titular do licenciamento de ocupação do domínio público com bombas de água 
 Tomadas de água, abastecendo na via pública 

SUBSÍDIOS (ISENÇÃO DE TAXAS) 

 Pode ser autorizada dedução ao valor da TMI59 a pagar, sempre que o loteador ou promotor executar, por sua 
conta, infraestruturas que venha a entregar ao Município, designadamente, redes públicas de saneamento, redes de 
águas pluviais, redes de abastecimento de água, que se desenvolvam e se situem para além dos limites exteriores 
da área objeto do loteamento ou operação urbanística, e infraestruturas que possam vir a servir terceiros, não 
diretamente ligadas ao empreendimento60. 

 
 
FIGURA 9. Instrumentos Económicos de Política Ambiental do Município do Porto/Água. 
FONTE: Elaboração própria de acordo com Código Regulamentar do Município do Porto. 
 
6.3.4. ESPAÇOS VERDES 

A cidade do Porto possui diversos jardins (Jardim das Virtudes, Jardim do Palácio de 

Cristal, por exemplo) e outros espaços verdes (Quinta do Covelo, Parque urbano da 

Pasteleira, Parque de São Roque) dispersos por toda a malha urbana nos quais se destaca o 

pulmão da cidade, o Parque da Cidade, o maior parque urbano nacional com uma área de 

83 hectares. A gestão destes espaços é um dos desafios ambientais deste município. 

A figura 10 apresenta os instrumentos económicos de política ambiental de que se tem 

socorrido o município do Porto na promoção e preservação das suas manchas verdes e na 

ordenação do seu território. Verifica-se que tem prevalecido o recurso a processos de 

contraordenação. 

 

 

 

                                                             
59  A taxa pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas (TMI) é devida no 
licenciamento, autorização e admissão de comunicação prévia nas seguintes operações urbanísticas, que pela 
sua natureza implicam um acréscimo de encargos públicos de realização, manutenção e reforço das 
infraestruturas gerais. 
60 O executivo justifica a isenção atrás referida na medida em que o loteador ou promotor ao construir e 
entregar infraestruturas ao Município, sem que a isso estivesse obrigado, está a realizar por si próprio tarefas 
que o Município promoveria por recurso aos montantes advindos da TMI. 
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INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DO PORTO 

ESPAÇOS VERDES 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL/ CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DO PORTO 

SANCIONATÓRIOS 

 Colher, danificar ou mutilar qualquer material vegetal existente, nos espaços verdes públicos; 
 Abater exemplares arbóreos ou arbustivos nos espaços verdes públicos; 
 Podar árvores ou arbustos nos espaços verdes públicos; 
 Extrair pedra, terra, cascalho, areia, barro ou saibro dos espaços verdes públicos; 
 Retirar água ou utilizar os lagos para banhos ou pesca, bem como arremessar para dentro destes quaisquer objetos, 

líquidos ou detritos de outra natureza; 
 Fazer fogueiras ou acender braseiras nos espaços verdes públicos; 
 Acampar ou instalar qualquer acampamento nos espaços verdes públicos; 
 Entrar e circular nos espaços verdes públicos com qualquer tipo de veículo motorizado, com a excepção de viaturas 

devidamente autorizadas pela Câmara Municipal, veículos de emergência, transporte de deficientes e viaturas de 
apoio à manutenção daqueles espaços; 

 Transitar nos espaços verdes públicos fora dos percursos pedonais ou passadeiras próprias, salvo nos espaços que 
pelas suas características o permitam e quando não exista sinalização própria que a proíba; 

 Passear nos espaços verdes públicos com animais, com a excepção de animais de companhia, devidamente 
conduzidos por trela e dotados por coleira ou peitoral onde deve estar colocada, por qualquer forma, o nome e 
morada ou telefone do dono ou detentor; 

 Destruir, danificar ou fazer uso indevido de equipamentos, estruturas, mobiliário urbano, peças ornamentais 
integradas nos espaços verdes públicos; 

 Promover práticas desportivas ou de qualquer outra natureza fora dos locais expressamente vocacionados para o 
efeito, colocando em causa a sua normal utilização por outros utentes; 

 Abate, transplante ou promoção de outras práticas que fragilizem os exemplares arbóreos ou arbustivos sem parecer 
favorável do Município; 

 Plantação de árvores a menos de dez metros das nascentes e fontes públicas, ou a menos de quatro metros das 
canalizações de águas 

TRIBUTÁRIOS – PREÇOS 

 Aluguer de plantas ornamentais, de flore de estufa; 
 Indemnização de danos em árvores, arbustos e plantas; 
 Indemnização de danos em sistemas de rega; 
 Intervenção em áreas verdes e arvoredo, de domínio público e privado; 
 Emissão de relatórios técnicos na área da jardinagem e arboricultura 

 

FIGURA 10. Instrumentos Económicos de Política Ambiental do Município do Porto/Espaços 
Verdes. FONTE: Elaboração própria de acordo com Código Regulamentar do Município do Porto 

6.3.5. CONCLUSÕES 

Tomando o município do Porto como exemplo nacional, podemos constatar que ainda se 

verifica a preferência”), por parte dos municípios nacionais, pelos instrumentos de C&C 

(“sticks”) - e instrumentos económicos stricto sensu (“carrots”), complementadas por 

instrumentos sancionatórios. Além disso, ainda se manifesta uma tendência para a não 

congregação de vários tipos de instrumentos económicos de política ambiental em cada 

área de intervenção (ar, transportes, entre outros). 
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De facto, da análise aos instrumentos de política ambiental adotados pelo município do 

Porto facilmente podemos constatar que os instrumentos sancionatórios (contraordenações) 

têm assumido um papel preponderante na concretização da política ambiental definida pelo 

executivo em detrimento dos instrumentos tributários que, à exceção da água e saneamento, 

tem apenas tido uma aplicação residual. A exceção ainda se verifica no domínio dos 

transportes, onde se regista uma forte tendência do município do Porto em optar pelos 

instrumentos tributários.  

No entanto, consoante o domínio ambiental em causa (ar, resíduos, por exemplo) tem sido 

diferente a preferência manifestada. Assim, verificamos que em relação aos resíduos e à 

gestão dos seus espaços verdes o Porto tem-se socorrido, na promoção da sua política 

ambiental, preferencialmente de instrumentos sancionatórios. O mesmo não se tem vindo a 

registar em relação à política de transportes e qualidade do ar e água e saneamento, 

domínios em que tem havido intervenção simultânea de instrumentos sancionatórios e 

tributários.  

Denota-se ainda que cada vez mais se tem realçado a relevância no estabelecimento de 

parcerias (“sermons”), sobretudo na área da educação ambiental. De uma forma genérica 

podemos verificar o seguinte: a aplicação de coimas e de taxas, no âmbito da política 

ambiental, têm sido os instrumentos tradicionalmente aplicados pelos municípios, sem que 

isso se tivesse traduzido, até há alguns anos a esta parte, em ganhos ambientais 

significativos. Tem sido sobretudo, como se verifica no caso do Porto, através de parcerias 

com outras entidades e através da implementação de instrumentos de natureza não 

económica que se têm registado significativas melhorias. Efetivamente, como constatamos, 

o Porto tem estabelecido, nos últimos anos, sólidas parcerias (como acontece com a 

parceria estabelecida, em vários projetos, com a LIPOR), o que tem permitido a este 

município encetar diversas ações de sensibilização, com ganhos de eficiência ambiental e 

de projeção da sua imagem. 

Analisando ainda as opções do Porto pelos instrumentos sancionatórios e tributários, pode-

se deduzir que os critérios económicos indicados no capítulo IV terão sido preponderantes. 
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De facto, a instauração de processos de contraordenação e a taxação traduzem-se numa 

importante fonte de receita dos municípios (“critério da receita arrecadada”). Este facto, 

acrescido dos baixos custos de implementação destas medidas (“critério dos custos de 

implementação”), são fatores determinantes para a escolha, por parte dos municípios, deste 

tipo de medidas. Note-se que os custos em causa reportam-se aos gastos exigidos pela 

contratação de recursos humanos para assegurar a tramitação dos processos e gastos 

administrativos decorrentes da instrução dos processos de contraordenação e de execução 

(em caso de não pagamento das taxas aplicáveis).  

Todavia, existirão ainda motivos políticos por trás destas opções, motivos esses que 

poderão justificar a escolha de uns instrumentos em detrimentos de outros (“critérios de 

legitimidade política”). Como se constata, a previsão legislativa de contraordenações e 

taxas, ao nível municipal, reúne um elevado grau de aceitação por parte dos munícipes 

(“critério da legitimação”), acentuada ainda pelo facto de permitir assegurar equidade e 

justiça (“critério da equidade e justiça ambiental”), na medidas em que apenas são cobradas 

taxas aos utilizadores do serviço em obediência ao Princípio do Utilizador Pagador) e 

apenas são instaurados processos de contraordenação aos incumpridores de normas 

ambientais.  

O recurso a sanções e taxas pode ainda justificar-se pela flexibilidade (“critério da 

flexibilidade”) que estes instrumentos admitem, flexibilidade esta que permite a fácil 

alteração dos valores de taxas a aplicar e a despenalização ou consagração de condutas 

contraordenacionais. Já o estabelecimento de parcerias, permitirá acentuar o grau de 

envolvimento dos cidadãos com a causa ambiental e, em muitos casos, a mudança de 

convicções e comportamentos (“critérios dos soft effets”). 

Além das críticas às opções políticas levadas a cabo pelos executivos municipais, temos, 

contudo, de apontar algumas das limitações sentidas pelos órgãos de decisão do poder local, 

desde logo o problema das múltiplas jurisdições. Como realçamos na análise dos 

instrumentos económicos do município do Porto no domínio da água, o facto das 
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competências de fiscalização estarem atribuídas a diferentes entidades constitui um sério 

obstáculo à eficiência das medidas levadas a cabo por esses diferentes organismos.  

Além desta dificuldade, Goulder e Parry (2008), apontam ainda o problema do “vazio de 

emissões” e que se pode manifestar de duas formas: por um lado, o aumento das 

penalizações numa jurisdição (entenda-se município) pode disparar os custos de produção 

das empresas poluidoras que, face a isto, podem optar pela deslocalização para municípios 

menos penalizadores; por outro lado, o reforço destas penalizações pode levar ao aumento 

de preço dos produtos, fazendo com que os consumidores alterem os seus hábitos e locais 

de consumo. Nas duas situações apresentadas, as empresas e consumidores deslocam-se 

para os municípios vizinhos daquele que implementou as penalizações, fazendo com que 

neste município se verifique o já referido “vazio de emissões”. Por este motivo, os 

decisores políticos locais deverão ser conscienciosos na escolha de uns instrumentos em 

detrimentos de outros, uma vez que uma decisão desajustada poderá potenciar este tipo de 

dificuldades. 
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VII – A EXPERIÊNCIA COMPARADA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

 

7.1. A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA BRASILEIRA: OS MUNICÍPIOS 

 

O Estado Brasileiro é um estado federalista, ou seja, existe uma união de Estados, 

subordinados à mesma Constituição Federal. Estes Estados, apesar de perderem a soberania 

com a federalização, preservam, no entanto, uma autonomia política limitada. A estrutura 

político-administrativa brasileira compreende, por conseguinte, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios. Os municípios são, assim, entidades jurídicas de direito 

público interno, dotadas de autonomia administrativa, política e financeira e possuem 

competências legislativas (exercidas pela Câmara Municipal) e executivas (exercidas pelo 

prefeito e seus assessores). Os municípios regem-se pela Lei Orgânica Municipal que se 

encontra subordinada à Constituição Federal e Estadual, o que significa que as matérias que 

podem ser tratadas pelo legislativo municipal61 são bastante reduzidas62. De uma forma 

genérica, verifica-se que os municípios brasileiros possuem uma organização político-

administrativa semelhante aos municípios nacionais e que também são similares as áreas de 

intervenção, uma vez que cabe aos municípios brasileiros legislar sobre assuntos de 

interesse local (transporte coletivo urbano, educação, serviços de atendimento de saúde da 

população, ordenamento do território, cobrança de tributos municipais) que não sejam 

competência exclusiva da união ou do estado federativo a que pertencem. 

 

De forma a serem mais percetíveis as diferenças e/ou semelhanças entre os dois municípios 

em análise, adotaremos para o município de Curitiba os mesmos parâmetros performativos 

já anteriormente adotados para o município do Porto. Convém, contudo, realçar que 

estamos perante dois municípios com dimensões (geográficas e demográficas) distintos, 

pelo que a “comparação” que deverá ser feita, terá necessariamente de ter em conta estas 

                                                             
61 Em Portugal, o poder legislativo assume a designação de poder executivo. 
62 Apesar da Constituição Federal reconhece autonomia aos Municípios esta autonomia não é plena porque 
não lhes é reconhecido poder judiciário municipal. 
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diferenças e incidir, como já foi referido, ao nível das opções político-económicas em 

matéria ambiental. 

 

7.2. PERFIL DEMOGRÁFICO E ECONÓMICO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 
 

Curitiba é a capital do Estado do Paraná e encontra-se situada numa vasta área de terrenos 

férteis do sul do Brasil e ocupa uma área territorial de 430,9 Km2 (mais de dez vezes 

superior à da cidade do Porto). Atualmente, este centro urbano tem uma população total de 

1,9 milhões de habitantes a viver nos seus limites urbanos, o que determina uma densidade 

populacional de 4296,2 habitantes/Km2. Este município é o quarto maior centro económico 

do Brasil e a sua atividade assenta essencialmente no dinamismo existente nos sectores do 

comércio, serviços e indústria, entre as quais se destaca a indústria automóvel e da 

manufatura.  

 

Dos países objeto da análise Latin America Green City Index, Curitiba alcançou o 8º lugar 

como cidade com o PIB por pessoa mais elevado (preços correntes, em US$), ascendendo a 

10 796,6.Apesar desta intensa atividade económica, a cidade tem-se, no entanto, destacado 

pela sustentabilidade do desenvolvimento da sua malha urbana e pela qualidade ambiental 

aí existente, fruto sobretudo das suas eficientes políticas ambientais. 
 

7.3  O PERFIL AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA E AS SUAS OPÇÕES 

QUANTO A INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL  

A Prefeitura de Curitiba tem uma Secretaria específica para o Ambiente (Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente63) que assegura a supervisão do meio ambiente e traça os 

planos estratégicos do Município nas várias áreas relacionadas com o ambiente e 

sustentabilidade. Com vista à implementação das políticas por si definidas e através da 

participação ativa da população, esta Secretaria tem estabelecido várias 

                                                             
63 Em 2010, 5% do orçamento geral da Prefeitura de Curitiba foi afetado à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente 
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parcerias/protocolos com diversas organizações e associações em áreas como a da educação 

ambiental. Estas parcerias têm permitido implementar diversos projetos com grande 

visibilidade como o caso do “Projeto Eco Cidadão”64, que contou com o apoio da Aliança 

Empreendedora, Fundação Avina e do Movimento Nacional de Catadores de Materiais 

Recicláveis ou a Feira do Empreendedor de 2011, em parceria com a SEBRAE/PR65.Como 

se pode constatar, tal como vem acontecendo com o Município do Porto, as parcerias em 

ações ambientais com reconhecida visibilidade mediática têm feito parte da política 

ambiental deste município. 

 

Quanto à prossecução da sua política ambiental, Curitiba tem-se socorrido de um vasto 

conjunto de instrumentos, tais como o Fundo Municipal do Meio Ambiente 66 ; o 

estabelecimento de normas, padrões, critérios e parâmetros de qualidade ambiental; o 

zoneamento ambiental; o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras; os planos de Manejo das Unidades de Conservação; a avaliação de impactos 

ambientais e análises de riscos; os incentivos à criação ou absorção de tecnologias voltadas 

para a melhoria da qualidade ambiental; a criação de reservas e estações ecológicas, áreas 

de proteção ambiental e de relevante interesse ecológico, dentre outras unidades de 

conservação; o Cadastro Técnico de Atividades e o Sistema de Informações Ambientais; a 

instituição do Relatório de Qualidade Ambiental do Município, a educação ambiental; a 

                                                             
64 Implementado desde Maio de 2008, este projeto consistiu na implantação de vários parques de reciclagem 
pelo município. Os “catadores de materiais” recicláveis do município encaminham os resíduos recolhidos 
para os estes parques, recebendo como contrapartida parte do valor angariado na venda dos resíduos 
recolhidos. Esta iniciativa promove, em simultâneo, a melhoria das condições de vida e de trabalho destes 
cidadãos e a organização e correto encaminhamento destes resíduos. 
65 Durante a feira que ocorreu entre 17 a 20 de Março de 2011, o lixo reciclável produzido durante o evento 
foi destinado aos catadores do “ Programa Eco Cidadão”, promovendo e incentivando a responsabilidade 
socio ambiental por meio da separação de resíduos e seu encaminhamento adequado. 
66 O Fundo Municipal do Meio Ambiente foi criado para concentrar recursos destinados a projetos de 
interesse ambiental e é gerido pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente a quem compete aplicar os 
recursos de acordo com o plano a ser aprovado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Constituem 
receitas do Fundo as dotações orçamentais; a arrecadação de multas previstas na lei; as contribuições, 
subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município e de suas respetivas autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações; as resultantes de convénios, contratos e consórcios celebrados 
entre o Município e instituições públicas e privadas, cuja execução seja de competência da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente; as resultantes de doações que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas ou 
de organismos públicos e privados, nacionais, estrangeiros e internacionais e os rendimentos de qualquer 
natureza que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicação do seu património. 
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fiscalização ambiental e as penalidades administrativas e a cobrança de taxa de conservação 

e limpeza pela utilização de parques, praças e outros logradouros públicos.  
 

A superioridade ambiental desta cidade verifica-se em vários domínios ambientais, dos 

quais destacamos os seguintes: transportes e qualidade do ar; resíduos; água e saneamento e 

espaços verdes.67 Por facilidade comparativa, adotamos para o caso de Curitiba a mesma 

metodologia adotada no caso da cidade do Porto, ou seja, uma análise das opções em 

termos de instrumentos económicos de política ambiental por componente ambiental. 

 
7.3.1. TRANSPORTES E QUALIDADE DO AR 

 

Desde 1960 que a cidade tem registado um elevado crescimento demográfico, contudo, 

desde essa data que tem havido também uma aposta séria na criação de áreas pedestres e na 

disponibilização de meios de transporte rápidos, eficientes e de baixo custos, o trânsito 

rápido de ônibus” (BRT – Bus Rapid Transit, em inglês). O BRT teve reflexos, quer ao 

nível de ordenação do trânsito rodoviário, quer nos bons resultados de qualidade do ar 

alcançados, tornando-se uma referência em diversas cidades latino-americanas. Este 

município possui ainda uma vasta rede de transportes coletivos, sendo que, com vista à 

diminuição das emissões de CO2, a cidade tem procedido gradualmente à substituição dos 

veículos a diesel por veículos movidos a biocombustível. Além desta medida, o município 

criou a “Linha Verde”, constituída por quatro vias exclusivas a transportes públicos e três 

pistas para veículos particulares em cada direção, o que permitirá diminuir o tempo gasto 

no percurso e incrementará a utilização de transportes coletivos. A cidade monitoriza ainda 

regularmente os níveis de emissão poluentes e participa em programas estaduais de 

formação/informação aos cidadãos sobre os perigos da poluição atmosférica.  

 

A estratégia ambiental de Curitiba em relação à sua política de transportes e qualidade do ar 

não passa pela utilização de instrumentos económicos de política ambiental, uma vez que, 

                                                             
67 Os dados presentes no presente trabalho foram retirados do relatório LAGCI; na consulta e análise da 
legislação municipal disponibilizada no sítio oficial da Prefeitura de Curitiba e demais informação oficial 
publicada na página da web desse município. 
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da análise dos seus normativos não foi possível constatar se se encontram consagradas 

sanções, taxas ou subsídios com a finalidade de redução das emissões provocadas por 

veículos automóveis. 

 
7.3.2. RESÍDUOS 

 

A cidade de Curitiba assegura atualmente um destino adequado a 100% dos seus resíduos 

municipais e destaca-se das suas congéneres pelos elevados índices de reciclagem e 

reutilização de resíduos. Apesar dos valores de resíduos anuais por pessoa (473 kg), e de 

ainda haver uma grande margem de progressão no que toca à implementação das políticas 

de redução, o município tem adotado iniciativas interessantes de recolha de lixo como é o 

caso do programa “Compra de Lixo”. Este programa surgiu da dificuldade que o município 

tinha em efetuar a recolha de resíduos nas ruas mais densas e de difícil acesso e consistiu 

num verdadeiro “carrot” uma vez que nesses locais, se incentivou a separação de materiais 

recicláveis por parte das suas populações, sendo-lhes distribuída um cabaz com produtos 

básicos, como contrapartida pelos resíduos entregues.  

 

A figura 11, a seguir apresentada, sistematiza os instrumentos económicos de política 

ambiental, relativo aos resíduos, de que se tem socorrido o Município de Curitiba. 

 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

RESÍDUOS 

LEGISLAÇÃO INSTRUMENTO ECONÓMICO DE POLÍTICA AMBIENTAL 

TRIBUTÁRIOS 

LEI 
COMPLEMENTAR 

Nº 40, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 

2001 

Taxa de coleta de Lixo 

SANCIONATÓRIOS – MULTAS 

DECRETO Nº 283, 
DE 26 DE 

OUTUBRO DE 2004  
 E LEI Nº 7.972, DE 
24 DE JUNHO DE 

▪ Multas pelo incumprimento das normas sobre a recolha, o transporte, o tratamento e a disposição 
final de resíduos sólidos no Município, 
▪ A deposição indiscriminada de lixo em locais inapropriados, em áreas urbanas ou agrícolas.  
▪ A incineração e a disposição final de lixo a céu aberto.  
▪ A utilização de lixo “in natura” para alimentação de animais e adubação orgânica.  
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1992 
 

▪ O lançamento de lixo em água de superfície, sistemas de drenagem de águas pluviais, poços, 
cacimba e áreas erodidas.  
▪ O assoreamento de fundo de vale através da colocação de lixo, entulhos e outros materiais. 

DECRETO Nº 250 ▪ A descarga de resíduos sólidos no entorno do lago e do espelho de água na área de proteção 
ambiental de Passaúna.  

DECRETO-LEI Nº 
983 

▪ A disposição indiscriminada de resíduos sólidos em locais não autorizados pelo órgão municipal 
competente; 
▪ A dispersão de resíduos encontrados nos recipientes ou embalagens dispostos nas vias ou 
logradouros públicos; 
▪ Acondicionamento de resíduos em recipientes metálicos em áreas onde a recolha domiciliar 
regular é realizada no período noturno; 
▪ A queima de resíduos sólidos a céu aberto  
▪ O lançamento de resíduos sólidos em corpos d’água, sistemas de drenagem de águas pluviais, 
poços e cacimbas;  
▪ O preenchimento de fundos de vale por resíduos sólidos, entulhos e outros resíduos  
▪ O acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final adequados de resíduos industriais 
em incumprimento das normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e 
as condições estabelecidas pelo órgão competente do Município  
▪ O desrespeito das normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT e das normas específicas estabelecidas pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente – SMMA quanto à segregação, acondicionamento e transporte de resíduos de saúde 
▪ O desrespeito das normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear – CNEN e as 
determinações dos órgãos competentes quanto ao acondicionamento, recolha, transporte, 
armazenamento e tratamento de resíduos radioativos; 
▪ O desrespeito das normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
e as determinações do órgão municipal competente quanto à recolha, transporte, armazenamento, 
tratamento e destinação final de resíduos de construção civil; 
▪ O desrespeito das normas estabelecidas pelo órgão municipal competente quanto ao. 
Acondicionamento, recolha, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos 
vegetais. 

DECRETO Nº 1.120 ▪ O despejo total ou parcial sobre vias publicas de resíduos de construção civil durante o percurso 
da operação de transporte,  
▪ A colocação de resíduos de construção civil acima do limite de carga do veículo 

 

FIGURA 11. Instrumentos Económicos de Política Ambiental do Município de Curitiba/Resíduos. 

FONTE: Elaboração própria de acordo com a legislação municipal de Curitiba. 

Como se verifica, a estratégia de Curitiba quanto à redução dos seus resíduos passa pelo 

recurso a instrumentos económicos sancionatórios, à semelhança do que acontece no 

município do Porto. Eventualmente, a arrecadação de receitas poderá ter sido importante no 

processo de decisão pela opção por este tipo de instrumento mas, talvez, tenha havido 

igualmente manifestação do critério da relevância, ou seja, a assunção, por parte do 

executivo, de que o recurso a instrumentos sancionatórios seria suficiente para resolução 

dos problemas mais relevantes em termos de gestão de resíduos. 
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7.3.3. ÁGUA E SANEAMENTO 

 

Curitiba tem registado baixos índices de consumo de água (150 litros, pessoa/dia), valor 

alcançado muito graças às campanhas de consciencialização ambiental promovidas pelo 

município e à política de sustentabilidade de recursos hídricos. Apesar disso, só muito 

recentemente se implementou um plano de monitorização da qualidade da água. Entre estes 

projetos, destacamos aquele em que envolve o fornecimento de serviços de distribuição 

água e de ligação à rede pública de saneamento à “Vila Zumbi dos Palmares”, área de 

residências ilegais. 

 

Quanto ao saneamento, Curitiba assegura o destino adequado de 98% das suas águas 

residuais, no entanto, apenas 93% da sua população se encontra ligada à rede de 

saneamento básico. Todavia, a cidade destaca-se pelo rigor das suas normas de tratamento 

das águas residuais e pelos programas de consciencialização do uso eficiente da rede de 

saneamento básico. No que tange à implementação da sua política de saneamento, Curitiba 

criou o programa “ De Rio Para Rio” que envolve melhorias na rede pública de saneamento. 

Da análise do quadro jurídico deste município, não foi possível encontrar consagrados 

quaisquer instrumentos económicos de política ambiental relativos a esta componente 

ambiental, contrariamente ao que se verifica no Porto onde se tem verificado o recurso a 

instrumentos tributários, sancionatórios e subsídios.  
 

7.3.4. ESPAÇOS VERDES 

 

As áreas verdes de Curitiba rondam os 52 m² por habitante. Apesar desta área poder ser 

muito superior, a cidade de Curitiba destaca-se, no entanto, pelas políticas de proteção dos 

espaços verdes existentes e pelo plano de contenção da expansão urbanística. Estas 

políticas têm sido implementadas, por exemplo, através de iniciativas como o programa 

“Minha Casa, Minha Vida” que pretende proporcionar habitações de baixo custo a 

populações carenciada, protegendo, assim, áreas ecológicas vulneráveis do município.  
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Outra das iniciativas verdes mais relevantes do município tem sido o projeto de criação da 

Reserva Particular do Património Natural Municipal (RPPNM) através da qual, pela 

cedência de terrenos por parte dos proprietários e em troca da isenção de impostos 

territoriais urbanos e da possibilidade de transferência do potencial construtivo destas áreas 

cedidas para outros imóveis, pretende-se proceder à criação de uma vasta área verde68. A 

par disso foi ainda constituída a Reserva Particular do Património Natural Municipal 

(RPPNM)69 e a Área de Proteção Ambiental do Iguaçu (Parque Municipal do Iguaçu).70 

 

A figura 12 sistematiza os instrumentos económicos de política ambiental respeitantes à 

preservação dos espaços verdes implementados pelo município de Curitiba. 

 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

ESPAÇOS VERDES 

INSTRUMENTO ECONÓMICO DE POLÍTICA AMBIENTAL 
LEGISLAÇÃO 

SUBSÍDIOS 

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 07/ DE 17 DE 
MARÇO DE 1993 

 

Redução de Imposto Imobiliário até 80% para terrenos ocupados com produção e extração de 
bens agropecuários 

LEI Nº 6.202, DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 1980 

 

Isenção de imposto mobiliário aos proprietários de imóveis dotados de bosque e áreas verdes, 
relativamente a essas áreas. 

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 81, DE 21 DE 
JUNHO DE 2011 

 

Isenção total do imposto predial e territorial urbano (IPTU) aos proprietários das áreas 
transformadas em Reserva Particular do Património Natural Municipal (RPPNM) 

LEI Nº 9.806, DE 3 DE 
JANERO DE 2000 

CÓDIGO FLORESTAL 

Isenção ou redução sobre o valor do terreno, para o cálculo base do Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU aos proprietários ou possuidores de terrenos integrantes do Setor 

                                                             
68 A criação do RPPNM foi implementada através de uma parceria estabelecida com o Condomínio da 
Biodiversidade (ConBio), da Sociedade de Pesquisa em vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) e 
Biocidade. 
69 A Reserva Particular do Património Natural Municipal foi criada pela Lei nº 12.080, de 19 de Dezembro de 
2006 e trata-se de uma unidade de conservação de domínio privado que tem como objetivo a conservação da 
biodiversidade. A constituição desta Reserva implica que os proprietários dos imóveis possam requerer a 
afetação desses imóveis à reserva, podendo, tendo como contrapartida a transferência do potencial construtivo 
destas áreas para outros imóveis e a isenção do imposto predial e territorial urbano (IPTU) a aplicar às áreas 
cedidas . 
70 - De acordo com o Decreto nº 194, de 3 de Abril de 2000, que cria a área de proteção ambiental de Iguaçu, 
na “implantação e no funcionamento (da área de proteção) será prioritário utilizar os instrumentos legais e 
incentivos financeiros governamentais, para assegurar a recuperação, conservação e proteção das áreas, o 
uso racional do solo e outros aspetos referentes à salvaguarda dos recursos ambientais”. 
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DE CURITIBA Especial de Áreas Verdes 
 SANCIONATÓRIOS 

LEI Nº 9.806, DE 3 DE 
JANERO DE 2000 

CÓDIGO FLORESTAL 
DE CURITIBA 

São sancionados com multas: 
▪ O corte, derrube ou a prática de qualquer ação que possa provocar dano, alteração do 
desenvolvimento natural ou morte de árvore em bem público ou em terreno particular 
▪ O abate, derrube ou morte provocada, de árvore(s) nos Bosques Nativos Relevantes ou nos 
Bosque Nativos, sem autorização especial emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
– SMMA 
▪ A roçada nos Bosques Nativos Relevantes de qualquer terreno situado no Setor Especial de 
Áreas Verdes 
▪ A afixação de faixas placas, cartazes, holofotes, lâmpadas, bem como qualquer tipo de pintura, 
que venha a causar algum tipo de dano, na arborização pública 
▪ A poda excessiva ou drástica de arborização pública, ou de árvores em propriedade particular, 
que afete significativamente o desenvolvimento natural da copa 
▪ A poda de raízes em árvores de arborização pública, exceto aquelas executadas pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente – SMMA 

 

FIGURA 12. Instrumentos Económicos de Política Ambiental do Município de Curitiba/Espaços 
Verdes. FONTE: Elaboração própria de acordo com a legislação municipal de Curitiba 

Da análise da figura facilmente verificamos que Curitiba tem recorrido a instrumentos 

sancionatórios e a subsídios (e note-se que é a única componente ambiental em que isto se 

verifica). Já o Porto, como atrás referimos, manifesta uma clara prevalência de 

instrumentos sancionatórios como forma de promoção da salvaguarda dos espaços verdes. 

7.3.5. CONCLUSÕES 

Contrariamente ao que acontece com os municípios nacionais, os municípios brasileiros 

podem instituir, além das taxas devidas pelo exercício do poder de polícia 71  ou pela 

utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos, impostos72 e contribuições 

de melhoria, decorrentes de obras públicas municipais. Todavia, analisada a legislação 

municipal de Curitiba, principalmente o regime jurídico dos tributos municipais instituído 

pela Lei Complementar nº 40, verifica-se que em Curitiba, no plano ambiental, apenas se 

aplica uma taxa de serviço – a taxa de recolha de lixo73. Ora, isto apresenta grandes 

                                                             
71 As taxas pelo exercício do poder de polícia são essencialmente taxas administrativas resultantes, por 
exemplo, da concessão de Licença (entre estas destacamos a do concessão de licenciamento ambiental) ou da 
realização de vistorias municipais. 
72 Os municípios apenas podem no entanto instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana; 
vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e serviços de qualquer natureza 
estabelecidos em legislação complementar. 
73 Além da taxa de recolha de lixo, em Curitiba é ainda cobrada a taxa de expediente (taxa cobrada pela 
expedição de documentos). A taxa de recolha de lixo é suportada pela o proprietário, titular do domínio útil 
ou possuidor de imóvel alcançado ou beneficiado pelo serviço. 
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diferenças com o que se verifica no plano nacional onde tem predominado a fixação de 

taxas ambientais. 

 

Além do mais, foi ainda possível verificar que Curitiba apenas se tem socorrido de 

instrumentos económicos de política ambiental em relação à promoção da qualidade de ar 

pela utilização de transportes e da qualidade dos espaços verdes. Em relação aos outros 

parâmetros ambientais analisados, constata-se que a estratégia ambiental de Curitiba passa 

pela opção por outro tipo de instrumentos políticas, dos quais destacamos as parcerias que 

têm sido encetadas.  
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VIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

As cidades ocidentais são cada vez mais pólos de atração das populações, o que gera grande 

pressão ambiental sobre estas urbes, mercê do risco de esgotamento dos recursos naturais, 

da poluição e degradação ambiental crescente. A resposta que os governos locais têm de 

dar para fazer face a estes problemas constitui, hoje em dia, um dos mais sérios desafios 

com que se deparam estes decisores políticos. Garantir que grandes cidades se mantenham 

simultaneamente sustentáveis e capazes de dar resposta a todas as necessidades de consumo 

da sua população são os compromissos que têm assumido muitos governantes locais. 

Pelos motivos expostos, as preocupações ambientais, que até há pouco tempo se tinham 

mantido à margem das prioridades nacionais e locais, têm assumido mais recentemente um 

papel de destaque nos órgãos decisores nacionais, supranacionais e locais.  

A política ambiental, não pode, no entanto, estar dissociada da lógica económica dominante! 

É por esse motivo, que os níveis de eficácia e de eficiência destas políticas dependem da 

hábil escolha dos instrumentos económicos de política ambiental vigentes em cada Estado e 

dos efeitos causados por essas mesma políticas.  

No contexto português, atendendo aos princípios da autonomia e da subsidiariedade, muitas 

das políticas ambientais são decididas e/ou concretizadas ao nível local, num plano de 

maior proximidade das populações que se pretende sensibilizar. O bom desempenho 

ambiental das políticas ambientais nacionais e locais está, portanto, dependente dos 

instrumentos económicos exclusivos dos municípios. 

Tomando como exemplo nacional o município da Porto (pela boa imagem ambiental que 

lhe está associada) e após o levantamento dos instrumentos económicos de política 

ambiental da competência dos municípios e analisando o seu quadro normativo (Código 

Regulamentar), pudemos apurar que, apesar da autonomia que lhes é reconhecida, os 

municípios nacionais têm ainda competência muito limitadas na escolha dos instrumentos 

económicos. Além deste fator, existe ainda por parte do nosso poder local alguma 
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relutância (ou dificuldade financeiras que o justifiquem) recorrer mais vezes à concessão de 

subsídios (por exemplo, isenções fiscais), manifestando-se ainda uma clara preferência 

pelos instrumentos sancionatórios e tributários.  

Da comparação efetuada com o município de Curitiba, verificamos que existem algumas 

diferenças nas opções de política ambiental e respetivos instrumentos destes municípios. 

Curitiba tem apostado mais no estabelecimento de parcerias com outras organizações e no 

envolvimento da comunidade para o alcance dos objetivos ambientais por si traçados. O 

recurso a instrumentos económicos de política ambiental tem cariz esporádico na condução 

da sua política e apenas se verifica em relação à preservação de espaços verdes e promoção 

da qualidade do ar. 

Recorrendo à distinção apresentada por Sartor (2010), o poder local nacional ainda se 

encontra na “primeira geração” dos instrumentos de política ambiental, o que significa que 

ainda manifesta uma preferência pelos instrumentos tradicionais, também designados por 

“sticks” por Vedung (1998). Efetivamente, as proibições e as sanções ainda têm sido 

prevalecentes na nossa política ambiental. 

No entanto, quer no caso do Município do Porto, quer no caso do município de Curitiba, a 

utilização de medidas persuasoras “carrots” (Vedung, 1998) poderia ser mais prevalecente 

na estratégia ambiental de ambos os municípios. Poderá isto significar que os órgãos 

decisores temem o efeito da persistência, ou seja, a continuidade das consequências 

ambientais negativas após a concessão deste tipo de benefícios. 

Do estudo realizado, podemos ainda pressupor que, mais do que o recurso a instrumentos 

de comando e controlo, reforçados por instrumentos económicos sancionatórios, os bons 

resultados de Curitiba poderão ser sobretudo fruto das parcerias que têm sido estabelecidas. 

Transpondo esta ilação para a realidade nacional, permitimo-nos apontar um outro caminho 

para a política ambiental local: o estabelecimento de sinergias com outras organizações e o 

envolvimento da comunidade na consciencialização ambiental. 
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Espera-se termos dado um contributo para futuras investigações que poderão incidir na 

criação de um instrumento económico que permita apurar se a aplicação de instrumentos 

sancionatórios (coimas) ou tributários municipais têm contribuído (e em que medida) pela 

diminuição de comportamentos ambientais ilícitos. Este instrumento poderia passar, 

designadamente, pela avaliação estatística, ao longo de vários anos, do número de autos de 

notícia levantados pelos agentes fiscalizadores por matéria e do apuramento do número de 

reincidências.  
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ANEXO I 
 

 
FIGURA 6 – Balanço da Reciclagem Multimaterial por Município, 2011 vs 2010. FONTE: LIPOR, 

Relatório de Análise Estatística Lipor – 2011. 

 

 

FIGURA 7. Entradas de resíduos provenientes da recolha seletiva da LIPOR, por município. 

FONTE: LIPOR, Relatório de Análise Estatística Lipor – 2011 


