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Artigo 226.º  

Reavaliação das isenções aos produtos petrolíferos e energéticos no âmbito do 

Código dos Impostos Especiais de Consumo 

Durante o ano de 2020, deve o Governo proceder à reavaliação das isenções atribuídas às 

instalações incluídas no regime CELE e no Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de 

Energia ao abrigo da alínea f) do n.º 1.º do artigo 89.º do Código dos IEC no sentido da sua 

eliminação progressiva. 

SECÇÃO IV 

Imposto sobre veículos 

Artigo 227.º  

Alteração ao Código do Imposto sobre Veículos 

Os artigos 7.º, 8.º, 10.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º e 57.º-A do Código do Imposto sobre Veículos, 

aprovado em anexo à Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho, na sua redação atual, adiante 

designado por Código do ISV, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 7. º  

[…] 

1 - […]. 
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TABELA A 

Componente cilindrada 

Escalão de cilindrada 

(em centímetros 

cúbicos) 

Taxas por 

centímetros cúbicos 

(em euros) 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 1000 0,99 769,80 

Entre 1001 e 1250 1,07 771,31 

Mais de 1250 5,08 5 616,80 

 

Componente ambiental 

Aplicável a veículos com emissões de CO2 resultantes dos testes realizados ao 

abrigo do “Novo Ciclo de Condução Europeu Normalizado” (New European 

Driving Cycle –NEDC) 

Veículos a gasolina 

Escalão de CO2 (em 

gramas por quilómetro) 

Taxas (em 

euros) 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 99   4,19 387,16 

De 100 a 115  7,33 680,91 

De 116 a 145   47,65 5353,01 

De 146 a 175   55,52 6473,88 

De 176 a 195   141,42 21422,47 

Mais de 195  186,47 30274,29 
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Veículos a gasóleo 

Escalão de CO2 (em 

gramas por quilómetro) 

Taxas (em 

euros) 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 99   5,24 398,07 

De 100 a 115  21,26 1676,08 

De 116 a 145   71,83 6524,16 

De 146 a 175   159,33 17158,92 

De 176 a 195   177,19 19694,01 

Mais de 195  243,38 30326,67 

 

Componente ambiental 

Aplicável a veículos com emissões de CO2 resultantes dos testes realizados ao 

abrigo do “Procedimento  Global de Testes Harmonizados de Veículos 

Ligeiros” (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure - WLTP) 
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Veículos a gasolina 

Escalão de CO2 (em 

gramas por quilómetro) 

Taxas      

(em euros) 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 110 0,40 39,00 

De 111 a 115 1,00 105,00 

De 116 a 120 1,25 134,00 

De 121 a 130 4,78 561,40 

De 131 a 145 5,79 691,55 

De 146 a 175 37,66 5 276,50 

De 176 a 195 46,58 6 571,10 

De 196 a 235 175,00 31 000,00 

Mais de 235 212,00 38 000,00 
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Veículos a gasóleo 

Escalão de CO2 (em 

gramas por quilómetro) 

Taxas      

(em euros) 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 110   1,56 10,43 

De 111 a 120   17,20 1 728,32 

De 121 a 140   58,97 6 673,96 

De 141 a 150   115,50 14 580,00 

De 151 a 160  145,80 19 200,00 

De 161 a 170  201,00 26 500,00 

De 171 a 190  248,50 33 536,42 

Mais de 190  256,00 34 700,00 

 

2 - […]. 

TABELA B 

Componente cilindrada 

Escalão de 

cilindrada (em 

centímetros cúbicos) 

Taxas por 

centímetros 

cúbicos (em 

euros) 

Parcela a 

abater 

Até 1 250  4,81 3 020,78 

Mais de 1 250   11,41 11 005,76 
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3 - Os veículos ligeiros, equipados com sistema de propulsão a gasóleo ficam 

sujeitos a um agravamento de € 500 no total do montante do imposto a 

pagar, sendo esse valor reduzido para € 250 relativamente aos veículos 

ligeiros de mercadorias referidos no n.º 2 do artigo 9.º, com exceção dos 

veículos que apresentarem nos respetivos certificados de conformidade ou, 

na sua inexistência, nas homologações técnicas, um valor de emissão de 

partículas inferior a 0,001 g/km. 

4 - […]. 

5 - […].  

6 - […]. 

7 - […].  

8 - […]. 

9 - […]. 

Artigo 8. º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) 40%, aos automóveis ligeiros de utilização mista, com peso bruto 

superior a 2500 kg, lotação mínima de sete lugares, incluindo o do 

condutor, e que não apresentem tração às quatro rodas, permanente 

ou adaptável; 

c) 40%, aos automóveis ligeiros de passageiros que utilizem 

exclusivamente como combustível gás natural; 
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d) […]. 

2 - […]. 

3 - […].  

Artigo 10. º 

[…] 

[…]:  

TABELA C 

Escalão de Cilindrada 

(em centímetros 

cúbicos) 

Valor (em 

euros) 

De 120 até 250 66,90 

De 251 até 350  83,08 

De 351 até 500  111,13 

De 501 até 750 167,24 

Mais de 750 222,27 

 

Artigo 51.º 

[…] 

1 - […]: 
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a) Os veículos identificados no Despacho n.º 7316/2016, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 3 de junho, com as classes L, 

M ou S, adquiridos para funções operacionais pela Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ou pelas associações 

humanitárias ou câmaras municipais para o conjunto das missões de 

proteção, socorro, assistência, apoio e combate aos incêndios, 

atribuídas aos seus corpos de bombeiros; 

b) […];  

c) […]; 

d) […];  

e) Os veículos adquiridos para o exercício de funções operacionais das 

equipas de sapadores florestais e da força de sapadores bombeiros 

florestais pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

I. P., bem como os veículos adquiridos pelas corporações de 

bombeiros para o cumprimento das missões de proteção civil, 

nomeadamente socorro, assistência, apoio e combate a incêndios; 

f) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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Artigo 52.º 

[…] 

1 - Estão isentos do imposto os veículos para transporte coletivo dos utentes 

com lotação de nove lugares, incluindo o do condutor, adquiridos em estado 

novo, por instituições particulares de solidariedade social, cooperativas e 

associações de e para pessoas com deficiência às quais tenha sido atribuído 

o estatuto de organização não governamental das pessoas com deficiência 

(ONGPD), que se destinem ao transporte em atividades de interesse 

público e que se mostrem adequados à sua natureza e finalidades, desde que, 

em qualquer caso, possuam um nível de emissão de CO2 NEDC até 180 

g/km ou emissão de CO2 WLTP até 207g/Km. 

2 - […]. 

3 - […]. 

Artigo 53.º 

[…] 

1 - Os automóveis ligeiros de passageiros e de utilização mista que se destinem 

ao serviço de aluguer com condutor – táxis, letra ‘A’ e letra ‘T’, introduzidos 

no consumo e que apresentem até quatro anos de uso, contados desde a 

atribuição da primeira matrícula e respetivos documentos, e não tenham 

níveis de emissão de CO2 NEDC superiores a 160 g/km ou níveis de 

emissão de CO2  WLTP superiores a 184 g/km, confirmados pelo respetivo 

certificado de conformidade, beneficiam de uma isenção correspondente a 

70 % do montante do imposto.  
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2 - Os veículos referidos no número anterior que se encontrem equipados com 

motores preparados para o consumo exclusivo, no seu sistema de 

propulsão, de gás natural ou de energia elétrica, ou com motores híbridos, 

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

elétrica ou solar quer de gasolina ou gasóleo, ficam integralmente isentos de 

imposto. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]: 

a) Os veículos devem possuir um nível de emissão de CO2 NEDC até 

120 g/km ou nível de emissão de CO2 WLTP até 138g/km ou, no 

caso dos veículos previstos no n.º 3 do artigo 9.º, um nível de emissão 

de CO2 NEDC até 165g/km ou nível de emissão de CO2 WLTP até 

190g/km, desde que, em qualquer caso, os níveis de emissões sejam 

confirmados pelo respetivo certificado de conformidade; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

Artigo 54.º 

[…] 

1 - […]. 
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2 - A isenção é válida apenas para os veículos que possuam nível de emissão de 

CO2 NEDC até 160 g/km ou nível de emissão de CO2 WLTP até 184 g/km, 

não podendo a isenção ultrapassar o montante de € 7 800.  

3 - […]. 

4 - O limite relativo ao nível de emissão de CO2 estabelecido no n.º 2 não é 

aplicável aos veículos especialmente adaptados ao transporte de pessoas 

com deficiência que se movam apoiadas em cadeira de rodas, tal como estas 

são definidas pelo artigo seguinte, sendo as emissões de CO2 NEDC 

aumentadas para 180 g/km ou para 207 g/km de emissões de CO2 WLTP 

quando, por imposição da declaração de incapacidade, o veículo a adquirir 

deva possuir mudanças automáticas. 

Artigo 57.º-A 

[…] 

1 - […]. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, só são considerados os 

automóveis ligeiros de passageiros com emissões específicas de CO2 NEDC 

iguais ou inferiores a 150 g/km ou emissões específicas iguais ou inferiores 

a 173 g/km de CO2 WLTP, não podendo a isenção ultrapassar o montante 

de € 7 800. 

3 - […].» 

 

 

 


