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1 – Introdução 

 

A evolução da sociedade em geral e da tecnologia em particular, vieram modificar a 

relação das pessoas com os seus habituais meios de transporte, o que se irá refletir de 

forma expressiva no setor da comercialização de veículos automóveis, ao longo da 

próxima década. 

Esta evolução processa-se a nível mundial e, em particular, no contexto europeu, do qual 

Portugal não se pode dissociar. Assim, para facilitar e enquadrar o desenho de estratégias 

por parte das empresas do setor do retalho automóvel no nosso país, a MOBINOV, bem 

como a AFIA e a ACAP, entenderam ser relevante apresentar um benchmarking da 

situação atual do setor em Portugal com três países europeus: Espanha, Áustria e Reino 

Unido. 

Um benchmarking envolve uma comparação estruturada entre bens, serviços, 

características de organização ou processos semelhantes em algumas dimensões de 

desempenho numa indústria, como é o caso do retalho automóvel, em espaços 

económicos distintos. Qualquer exercício de benchmarking tem também em vista o modo 

como a análise de certos indicadores poderá sustentar, não só diagnósticos diferenciais 

em aspetos relevantes que condicionam o retalho automóvel, mas também 

recomendações face às melhores práticas, como por exemplo, a programação e gestão dos 

incentivos à renovação do parque automóvel baseado em energias limpas, ou o modo 

como a fiscalidade automóvel se encontra concebida. 

O objetivo principal deste estudo é expor alguns elementos de análise que permitam 

aferir, por comparação em indicadores chave, o desempenho de quatro mercados de 

retalho automóvel: Portugal, Espanha, Áustria e Reino Unido. Optou-se por estes três 

países, para comparar com Portugal, por razões diversas: a Espanha, por ser o país 

vizinho, com referências sociais e culturais similares, estando as duas economias bastante 

interligadas; a Áustria, por ser um país com uma dimensão geográfica e populacional 

similar a Portugal; e, finalmente, o Reino Unido, por ser um país com uma forte dinâmica 

e solidez do mercado do retalho automóvel. 

Como se verá, estes quatro países têm assinaláveis diferenças de performance na gestão 

e penetração do retalho automóvel nas respetivas economias, sobretudo em três 

dimensões: (i) o perfil temporal recente das vendas no retalho na tipologia de referência 
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dos automóveis ligeiros (analisado no Capítulo 2), (ii) a distribuição do parque automóvel 

(analisado no Capítulo 3) e (iii) as características principais da fiscalidade no perímetro 

do retalho automóvel – a imposição indireta específica associada à aquisição e ao uso dos 

veículos, bem como o desenho dos incentivos à aquisição, sobretudo em função dos 

objetivos de contributo do setor para a descarbonização nos transportes, e ainda os 

combustíveis (analisado no Capítulo 4)1. 

Em toda a Europa, os principais desafios estratégicos defrontados pela indústria 

automóvel (construção) e pelo retalho, são relativamente comuns, com o desafio 

ambiental à cabeça, irradiando para outras dimensões do setor condicionantes e incentivos 

muito relevantes, desde a inovação à fiscalidade automóvel (em toda a sua fileira), 

passando pelas infraestruturas, mas também, e cada vez mais num futuro próximo, a 

capacidade de produção elétrica acrescida, e limpa, que estará na base do mainstream da 

transição de todo o setor para a neutralidade carbónica no coração deste século. 

Presentemente, passa-se por um período muito peculiar de transição em todos os 

mercados e torna-se interessante ver, relativamente a alguns indicadores chave, como se 

posicionam diferentes países europeus, num contexto de coordenadas bastante 

semelhantes, e como daí podem irradiar determinantes de políticas públicas com 

relevância para o setor, visando as melhores práticas. 

Face aos países aqui escolhidos para uma bateria comparativa com Portugal, poderão 

existir algumas estatísticas/indicadores que, relativamente a certas fontes, não cubram 

integralmente o conjunto dos quatro países selecionados. 

 

 

                                                 
1 Os capítulos 2 a 4 do presente estudo são enquadrados por esta Introdução (Capítulo 1), por um Quadro 

síntese/conclusões (Capítulo 5) e por uma Bibliografia (Capítulo 6). 
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2 – O perfil temporal das vendas no retalho automóvel 

 

Em termos agregados, na Europa, a tendência das vendas de veículos automóveis ligeiros 

de passageiros vai claramente no sentido de uma (muito) rápida penetração das tipologias 

de automóveis com alguma componente de eletrificação (com uma diversidade 

distinguida pela tecnologia de motorização e pelos requisitos necessários em termos de 

infraestrutura para abastecimento de fonte de energia), mas o status quo das vendas, em 

2020, ainda é dominado por uma quota de mercado a favor dos veículos de combustão 

interna: cerca de 75% dos veículos vendidos em 2020 na Europa são a diesel/gasolina. 

 

Gráfico 1 

Quotas de mercado agregadas nas vendas de novos veículos ligeiros de passageiros em 

2020 – Europa 

 

Fonte: ACEA. 

 

Em seis anos (2014/2020), as quotas de mercado de vendas nas principais categorias de 

veículos ligeiros de passageiros eletrificados (a bateria recarregável, PEHV e híbridos 

elétricos) registaram, na Europa, um acréscimo de cerca de 10 pontos percentuais, o que 

torna legível, não só no passado mais recente (sobretudo no dealbar dos novos 

compromissos para a sustentabilidade ambiental do setor), uma inexorável tendência e 

apetência do mercado para a eletrificação. 
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Naturalmente, os valores agregados escondem diferenças particulares em cada realidade 

nacional. Veja-se a fotografia das quotas de mercado nas vendas, em 2020, dos veículos 

ligeiros de passageiros eletrificados (excluímos da análise as categorias de veículos de 

energias alternativas não elétricas por serem, em geral, bastante residuais) em quatro 

países europeus, conjunto no qual Portugal se compara: 

 

Tabela 1 

Quotas de mercado nas vendas de veículos ligeiros de passageiros eletrificados em 2020 

(em percentagem) 

 Áustria Espanha Portugal Reino Unido  

BEV 6,4 2,1 5,4 6,6 

PHEV 3,1 2,7 8,2 4,1 

HEV 10,5 16,1 8,2 6,8 

V. Eletrificados 20 20,9 21,8 17,5 

BEV = Battery-electric; PHEV= Plug-in hybrid; HEV= Hybrid Electric Vehicles; Nota: ECV (Electrically-

Chargeable Vehicles) = BEV + PHEV. 

Fontes: ACEA e SMMT - Society of Motor Manufacturers and Traders (UK). 

 

Ainda que com diferenças de composição, existe, em todos os países, uma tendência de 

curto prazo para uma convergência em que 1 em cada 5 novos registos/vendas pertençam 

ao conjunto dos veículos ligeiros de passageiros eletrificados, como patente na última 

linha da Tabela 1. 

Na conjuntura atual, existe uma clara correlação entre a relevância da quota de mercado 

de veículos ligeiros de passageiros eletrificados (e a sua taxa de crescimento, que se 

esmiuçará mais à frente) nas vendas e o nível de prosperidade económica, medido pelo 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos países (ACEA, 2021a). Os países aqui 

analisados têm um outro ponto de contacto entre si no âmbito deste indicador combinado: 

situam-se no meio da distribuição face ao conjunto dos 5 países europeus mais bem 

posicionados e face ao conjunto dos 5 países mais mal colocados no ranking deste 

indicador correlativo (quota de mercado de eletrificados / PIB per capita). Em 2020, 

países (essencialmente países da Europa Central e de Leste) com uma quota de mercado 

de viaturas ligeiras de passageiros elétricas (ECV) inferior a 3% (veículos dependentes 

de infraestruturas públicas ou privadas de carregamento), têm um PIB per capita médio 
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inferior a € 17.000, enquanto países (na maioria da Europa Ocidental) com uma quota de 

mercado de ECV nas vendas superior a 15% estão associados a níveis de PIB per capita 

superiores a € 46.000 anuais. A dualidade do poder de compra intraeuropeu apresenta-se 

como um fator objetivo de assimetria na capacidade de penetração dos veículos movidos 

a energia limpa na Europa, o que colocará novos desafios às políticas públicas na área 

dos incentivos, mas também à indústria, em termos da capacidade de inovação e 

repercussão dos efeitos da produtividade industrial em preços futuramente mais 

acessíveis à saída da fábrica, com vista à mitigação desta fonte de atrito na penetração 

dos novos veículos em função da acessibilidade económica (e não apenas pelos 

comportamentos/preferências face ao uso de fontes de energia alternativas). Os quatro 

países analisados encontram-se numa situação intermédia neste indicador correlativo 

destas duas dimensões: 

 

Tabela 2 

Quotas de mercado em 2020 nas vendas de veículos ligeiros de passageiros eletrificados 

e sua relação com o PIB per capita em 2020 

 Áustria Espanha Portugal Reino Unido  

PIB per capita (€) 42.110 23.690 19.640 35.377 

Quota de mercado 

veículos ECV (em %) 
9,5 4,8 13,6 10,7 

Nota: ECV (Electrically-Chargeable Vehicles) = BEV + PHEV, em que BEV = Battery-electric; PHEV= 

Plug-in hybrid. 

Fontes: ACEA; SMMT - Society of Motor Manufacturers and Traders and Statista (UK); Banco de Portugal 

(taxa de câmbio). 

 

Portugal, apesar de ter um nível de PIB per capita que está mais próximo do limiar dos 

países com menor rendimento acima indicado, apresenta, porém, um maior rácio na 

penetração de veículos elétricos nos novos registos, em 2020, parecendo mitigar um 

pouco a intensidade daquela pretensa correlação. Pode aqui ver-se uma apetência 

potencial relativamente mais pronunciada para a permeabilização do mercado ECV em 

Portugal, não obstante a desvantagem económica subjacente a um mais baixo poder de 

compra, face aos restantes países, sobretudo quando comparado com a vizinha Espanha. 

Complementarmente, é notável que, em 2020, cerca de 73% de todas as vendas de 

veículos ligeiros de passageiros elétricos estejam concentradas em apenas quatro países 
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da Europa Ocidental, os quais, por sua vez, se situam no top-5 do PIB per capita já 

referido, denotando um elevado índice de polarização na tendência global da eletrificação 

no retalho automóvel na Europa, o que não deixará de colocar problemas novos e 

delicados às políticas públicas para este setor. 

O desenvolvimento estratégico de uma rede suficiente de postos de carregamento para as 

viaturas elétricas será um dos marcos para o desenvolvimento da indústria e para o 

dinamismo do retalho nestes novos segmentos. Uma vez mais, sem surpresa, encontra-se 

na Europa uma fonte de correlação entre o nível de desenvolvimento económico do país 

e os indicadores físicos de presença de tais infraestruturas, por sua vez coerentes com o 

perfil de penetração das vendas deste tipo de veículos nessas economias. 

Ambas as tipologias de veículos totalmente elétricos, movidos exclusivamente a bateria 

recarregável, e os veículos híbridos plug-in, dependem de uma versátil rede de 

distribuição de postos de carregamento no território, por forma a assegurar a sua utilidade 

previsível enquanto processo contínuo no assegurar da mobilidade. Riscos de 

descontinuidade no abastecimento de energia configuram fatores de desincentivo da 

opção por este tipo de veículo, e de obstaculização das estratégias comerciais no retalho 

destes veículos, pelo que o planeamento destes investimentos infraestruturais será 

determinante para a coadjuvação da indústria. 

A situação nos países analisados era, em 2020, a seguinte, em número total de postos de 

carregamento distribuídos pelo território, distinguindo entre postos “normais” (< 22 kW) 

e de carregamento “rápido” (> 22 kW), e comparando a proporção do número de postos 

no total da Europa com a proporção física do território no espaço europeu, como indicador 

de tendência na cobertura: 
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Tabela 3 

Indicadores de infraestrutura de carregamento elétrico automóvel, em 2020 

 Áustria Espanha Portugal Reino Unido 

 

Número 

% no total 

de postos 

na UE 

% país no 

total do 

território 

da UE 

Número 

% no total 

de postos 

na UE 

% país no 

total do 

território 

da UE 

Número 

% no 

total de 

postos na 

UE 

% país no 

total do 

território 

da UE 

Número 

% no 

total de 

postos na 

UE 

% país no 

total do 

território 

da UE 

Normal (< 22 kW) 6724   5279   1976   27.292   

Rápido (> 22 kW) 1347   2128   494   6248   

Total 8071  3,6% 2,1% 7407 3,3% 12,5% 2470 1,1% 2,3% 33.540 14,3% 5,6% 

Fontes: ACEA, European Alternative Fuels Observatory. 
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Face à quota de mercado nas vendas de carros elétricos, Portugal, quando comparado com 

os restantes países, denota um número ainda tímido na disponibilidade de infraestrutura. 

Seria de esperar que, no período em análise, o número de postos pudesse ter uma maior 

expressão. Para além do mais, o dinamismo da oferta destas infraestruturas tem impacto 

direto na rapidez com que um dado país, mesmo com um bom índice de vendas de viaturas 

PHEV, consegue reduzir emissões de CO2 em termos agregados, num contexto de 

consumo híbrido, ainda utilizador de algum volume de combustíveis fósseis, como é o 

atual panorama numa tecnologia de transição, com o contributo dos PHEV. Perante os 

critérios de revisão das metas ambientais decididos recentemente pela Comissão 

Europeia, a rapidez com que se implementam estes investimentos em infraestruturas de 

carregamento é cada vez mais um fator estratégico e de alavancagem da construção e 

retalho automóvel das viaturas eletrificadas que, como já anteriormente referido, poderá 

estar na base do estreitamento da janela de oportunidade economicamente rentável dos 

próprios veículos PHEV a médio prazo, dado o puzzle das diferentes situações dos países 

face a metas comuns. O investimento da indústria do automóvel eletrificado não pode ser 

desligado do planeamento, e execução, de uma infraestrutura da qual depende a utilidade 

esperada do bem – as viaturas eletrificadas – perante os consumidores. 

Por outro lado, a Tabela 3 mostra que Portugal e Espanha apresentam uma certa 

desproporção, uma certa insuficiência relativa, entre o número de postos face à expressão 

que os respetivos territórios têm no todo europeu, enquanto Reino Unido e Áustria 

revelam tendência para uma maior cobertura territorial, com uma maior concentração 

relativa, aspeto potencialmente facilitador de maior adesão dos consumidores a veículos 

que necessitam desta infraestrutura. 

Mas, este indicador tem de ser complementado com a consistência da distribuição dos 

postos no território, neste caso, apreciando o número de postos a cada 100 km de estrada, 

como documentado na tabela seguinte: 
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Tabela 4 

Quotas de mercado ECV e postos de recarga a cada 100 km de estrada*, 2020  

 Áustria Espanha Portugal Reino Unido  

Quota de mercado veículos 

ligeiros de passageiros 

ECV (em %) 

9,5 4,8 13,6 10,7 

Postos de recarga/100 km 

estrada (unidades) 
6,1 1,1 14,9 15,5 

Fontes: ACEA. SMMT, OLEV, DfT Statistics. (*) inclui autoestradas, estradas nacionais e estradas 

municipais. Veículos ECV=BEV + PHEV. 

 

Portugal encontra-se relativamente bem posicionado no critério de consistência territorial, 

em termos de disponibilidade de postos de carregamento elétrico por cada 100 km de via, 

por exemplo em comparação com a sua vizinha Espanha, num panorama em que, em 

geral, há uma elevada heterogeneidade deste indicador na União Europeia, verificando-

se, inclusivamente, situações de alguns países (10 países maioritariamente da Europa do 

Leste e Central) em que não existe sequer 1 posto de recarga a cada 100 km de estrada 

(!), um óbice para o desiderato europeu de uma transição para uma mobilidade automóvel 

limpa. 

A dinâmica das vendas (novos registos) dos veículos eletrificados apresenta dados 

inequívocos sobre a variação muito rápida que as vendas de novos veículos está a ter nos 

diferentes segmentos da energia alternativa aos combustíveis fósseis, bem patente numa 

comparação das taxas de variação dos novos registos entre o 1º semestre de 2021 e igual 

período de 2020, muito recentemente publicados, patenteados na Tabela 5: uma 

assinalável quebra sobretudo na venda dos veículos a diesel e um forte incremento, a uma 

velocidade crescente numa base trimestral (!), indiciando uma mudança de paradigma 

sem retorno na produção e retalho automóvel. 

Nesta conjuntura, chama a atenção o particular dinamismo do segmento dos PHEV. Na 

Europa, os novos registos destas viaturas mais do que triplicaram no primeiro semestre 

de 2021, face a igual período em 2020. Em contrapartida, é notória a clara contração das 

vendas de veículos a diesel. Espanha e Portugal registam uma redução mais suave do que 

os mercados da Áustria e Reino Unido neste segmento. Os motores a gasolina ainda 

conseguem manter alguma vitalidade, ainda que, quando olhamos para a UE, vejamos 

claramente uma situação de estagnação, um prenúncio de que esse segmento esperará, 
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embora um pouco mais tarde, cair numa mesma tendência descendente já muito bem 

consolidada no retalho do diesel. 
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Tabela 5 

Novos registos de veículos automóveis ligeiros de passageiros por tipo de energia, 1º sem (S1) 2021/1º sem (S1) 2020 

 Áustria Espanha Portugal Reino Unido UE 

 
S1 

2021 

S1 

2020 

Taxa 

variação 

homóloga  

S1 2021 S1 2020 

Taxa 

variação 

homóloga 

S1 

2021 

S1 

2020 

Taxa 

variação 

homóloga 

S1 2021 S1 2020 

Taxa 

variação 

homóloga 

S1 2021 S1 2020 

Taxa 

variação 

homóloga 

BEV 15.351 4.812 +219% 9.258 5.177 +78% 4.695 3.660 +28,3% 73.893 30.957 +138,7% 356.469 155.276 +129,6% 

PHEV 7.940 2.575 +208,3% 19.127 5.565 +243,7% 7.862 3.756 +109,3% 58.207 19.607 +196,9% 445.900 142.001 +214,0% 

HEV 22.574 9.524 +137,0% 107.825 46.145 +133,7% 10.520 4.326 +143,2% 242.203 91.373 +165,1% 1.010.494 405.476 +149,2% 

Gasolina 54.337 52.761 +3,0% 219.229 183.188 +19,7% 38.096 30.671 +24,2% 442.583 392.608 +12,7% 2.249.074 2.231.899 +0,8% 

Diesel 34.133 42.891 - 20,4% 95.726 95.882 - 0,2% 19.103 21,980 - 13,1% 93.087 118.957 -21,7% 1.164.326 1.271.810 - 8,5% 

Nota: ECV (Electrically-Chargeable Vehicles) = BEV + PHEV, em que BEV = Battery-electric; PHEV= Plug-in hybrid. 

Fontes: ACEA, European Alternative Fuels Observatory.  
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3 – A estrutura do parque automóvel 

 

Em toda a Europa, o parque de veículos ligeiros de passageiros e de mercadorias é 

dominado pelas motorizações de combustão interna. Em muitos deles, surge o fator 

adverso adicional, em termos do posicionamento face às metas ambientais cada vez mais 

tornadas urgentes numa janela temporal mais estreita, relacionado com o envelhecimento 

desse parque automóvel. Uma vez mais, com diferenças assinaláveis entre países, que os 

coloca em diferentes patamares de maior acessibilidade ao cumprimento das metas de 

emissões de gases nocivos para a atmosfera, ou não. Na Tabela 6 é patente a desvantagem 

de Portugal e Espanha nesse indicador, face aos mais renovados parques automóveis da 

Áustria e do Reino Unido, tanto no segmento dos veículos ligeiros de passageiros como 

no de mercadorias/comercial. 

 

Tabela 6 

Parque automóvel e antiguidade média dos veículos ligeiros de passageiros e ligeiros de 

mercadorias, no início de 2020 

 Áustria Espanha Portugal 
Reino 

Unido  
UE 

Número total de veículos ligeiros 

de passageiros 
5.039.548 25.008.216 5.205.000 35.168.259  

Número de veículos de passageiros 

com +10 anos 

2.017.564 

(40%) 

15.726.693 

(62,8%) 

3.172.891 

(60,9%) 

12.952.282 

(36,8%) 
 

Antiguidade média do parque de 

automóveis ligeiros de passageiros 

(nº de anos) 

8,3 12,7 12,8 8,0 11,5 

Número total de veículos ligeiros 

de mercadorias 
440.582 3.786.536 1.135.000 4.527.724  

Número de veículos de 

mercadorias com +10 anos 

126.459 

(28,7%) 

2.397.013 

(63,3%) 

833.796 

(73,4%) 

1.598.395 

(35,3%) 
 

Antiguidade média do parque de 

automóveis ligeiros de mercadorias 

(nº de anos) 

6,2 13,0 14,5 7,8 11,6 

Fonte: ACEA. 
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A pressão da presença do parque automóvel no território, com uma boa proxy através da 

taxa de motorização, mostra números muito similares entre os países analisados, 

sobretudo nos ligeiros de passageiros, ainda que com uma pequena vantagem para os 

países que têm um mais elevado nível económico – Áustria e Reino Unido, aliás mais em 

linha com a média para a UE. Curiosamente, Portugal evidencia-se por uma maior taxa 

de motorização nos veículos de mercadorias, bastante acima da média comunitária, 

certamente muito explicado pela predominância de uma malha industrial e de serviços 

assente nas micro, pequenas e médias empresas, originando a multiplicação de frotas 

próprias de cada entidade – um aspeto que deverá ser bem estudado no futuro em 

Portugal, nas estratégias de mercado neste segmento, em ordem a uma maior eficiência 

na mobilidade automóvel profissional. 

 

Tabela 7 

Taxa de motorização [nº de veículos por 1000 habitantes] dos veículos ligeiros de 

passageiros e ligeiros de mercadorias, no início de 2020 

 Áustria Espanha Portugal 
Reino 

Unido  
UE 

Veículos ligeiros de passageiros 569 533 506 528 569 

Veículos de mercadorias 59 95 125 78 70 

Fonte: ACEA. 

 

Como referido acima, no início de 2020, em toda a Europa, cerca de 95% do parque 

existente de viaturas ligeiras é movido a gasolina ou diesel, notando-se já, em termos 

agregados, uma vantagem para os veículos a gasolina, tendência que, porém, não se 

verifica em Portugal, Espanha e Áustria, em que o diesel ainda é dominante. 

Analisando em termos de parque automóvel, na atual conjuntura, os veículos de energias 

alternativas ainda têm uma expressão marginal, mas concomitante com uma altura de 

transição nas vendas/novos registos de veículos eletrificados de crescimento meteórico, 

que se está a viver, cada vez de modo mais consolidado, mas que levará alguns anos a 

afetar a estrutura do parque automóvel e, portanto, a uma leitura mais clara, consumada, 

do novo paradigma no consumo automóvel e das formas de energia alternativas 

associadas. 
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No caso do segmento dos carros comerciais, é ainda maior a inexpressividade dos 

eletrificados, mesmo quando observados em termos globais europeus, e, claro, uma 

esmagadora maioria de presença do diesel como motorização de referência. Um menor 

custo associado ao uso deste combustível, a par com um regime de incentivos implícitos 

na estrutura fiscal indireta, ainda que com assinaláveis diferenças entre países, como se 

verá mais adiante, tem fundamentado, ao longo das últimas décadas, esta estrutura 

dominante de motorização nesta categoria. A penetração de veículos movidos a energias 

alternativas na categoria dos ligeiros comerciais irá exigir um trabalho muito específico 

sobre o desenho de incentivos e outros aspetos peculiares da regulação do setor, pois 

existe ainda, atualmente, uma clara inércia das vendas deste segmento, muito contrastante 

com o que se está a assistir nos ligeiros de passageiros. 

 

Tabela 8 

Proporção do número de veículos ligeiros de passageiros e ligeiros de mercadorias no 

parque automóvel, no início de 2020, por tipo de energia (em percentagem) 

 Áustria Espanha Portugal 
Reino 

Unido  
UE 

Ligeiros passageiros      

Gasolina 43,2 39,5 46,7 58,7 52,9 

Diesel 55,0 58,7 51,2 39,0 42,3 

Bateria elétrica (BEV) 0,6 0,1 0,3 0,3 0,2 

Híbridos Plug in (PHEV) - 0,1 0,2 0,4 0,2 

Híbridos elétricos (HEV) 1,0 1,4 0,5 1,5 0,8 

Ligeiros mercadorias      

Gasolina 4,3 5,2 0,7 3,4 7,8 

Diesel 94,9 94,2 99,2 96,1 89,5 

Bateria elétrica (BEV) 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 

Híbridos Plug in (PHEV) - 0,0 0,0 0,2 0,0 

Híbridos elétricos (HEV) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: ACEA. 
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4 – Breve caracterização das estruturas fiscais na esfera do retalho 

automóvel sobre a aquisição e uso do veículo 

 

Numa aproximação inicial, será importante dispor dos elementos principais da fiscalidade 

automóvel em cada um dos países, numa base que permita a extração de pontos chave de 

comparação. Num segundo momento, procurar-se-á fazer um exercício abstrato de 

simulação das diferenças de estrutura e incidência fiscal, a partir de uma maquete 

hipotética comum a todos os países antes de impostos (isto é, um mesmo tipo de veículo 

com um determinado valor à saída da fábrica e outras assunções metodológicas, antes da 

interferência fiscal), em vários segmentos relevantes de veículo, comparáveis numa 

mesma base, e em vários atributos fiscais. 

O sistema fiscal constitui uma importante fonte, complexa, de incentivos com efeitos e 

objetivos vários, mas cujo cômputo global interfere de forma muito sensível com a 

decisão de aquisição e uso de um automóvel e, portanto, fortemente condicionador das 

estratégias do setor do retalho automóvel. A tributação de veículos é hoje 

reconhecidamente um fator determinante do progresso feito na última década quanto ao 

nível dos valores efetivos de emissão. Todos os países aqui considerados têm sistemas 

tributários diferentes, com impostos com diferentes bases tributárias, incidências, taxas, 

incentivos, deduções, etc. 

A transição energética irá, por sua vez, gerar fatores de redução conjuntural das receitas 

fiscais ligadas à aquisição e uso do automóvel, pois, como se verá, na generalidade dos 

mercados europeus está presente uma componente que contempla (e penaliza) as 

emissões de CO2 associadas às diferentes motorizações, a qual tenderá a ser 

progressivamente enfraquecida/neutralizada com o processo de transição energética e a 

mudança de perfil do parque automóvel para os veículos de energias alternativas não 

poluentes. 

Com a predominância de um parque automóvel (ainda) assente quase exclusivamente no 

diesel e na gasolina – precisamente os combustíveis fósseis responsáveis pela maior parte 

das fontes de emissões poluentes com efeitos de estufa – tem existido um quadro estável 

e previsível de geração de receita fiscal a partir deste setor, que é um fator estrutural nos 

desenhos dos Orçamentos do Estado da generalidade dos países europeus, para o qual se 

vai tornar premente a determinação economicamente fundamentada de novas fontes de 
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receita pública substitutiva, com sentido económico e que sejam compreendidas pelos 

contribuintes. Este é, porventura, um dos maiores desafios de médio-longo prazo no 

horizonte da descarbonização, sobre o qual existe ainda um vazio político, e mesmo de 

debate técnico e prospetivo, diga-se. Por outro lado, os países com impostos baseados em 

CO2, mais bem planeados, principalmente os impostos ligados ao registo, parecem ter um 

desempenho muito melhor em termos de redução dos valores médios de emissão de CO2. 

No entanto, a questão da arquitetura da substituição das fontes de receita fiscal no 

processo de descarbonização defronta condições, à partida, adversas, com a informação 

que o mercado dos veículos eletrificados está, presentemente, a fornecer. Por um lado, o 

preço dos veículos elétricos e híbridos à saída da fábrica é ainda bastante elevado para 

uma esmagadora maioria de consumidores, a par da também ainda pouca atratividade 

funcional/utilitária que as autonomias das baterias conferem (ou o compromisso que 

ainda é necessário assumir no co-consumo de combustíveis fósseis dos híbridos HEV, 

ainda que contribuindo para uma efetiva redução das emissões). Por outro lado, 

permanecem bastante indefinidos os tipos de incidência económica de que os veículos 

eletrificados, em sede de fiscalidade automóvel, deverão vir a ser alvo para proporcionar 

níveis de substituição de receita aceitáveis, em termos orçamentais. 

Que novo paradigma para a definição das bases tributárias da aquisição e uso e taxação 

da eletricidade devem ser propostos, para conciliar estabilidade da receita fiscal gerada 

no setor automóvel e, ao mesmo tempo, permitir uma penetração comercial face à 

capacidade aquisitiva real das famílias, os grandes destinatários do retalho automóvel dos 

ligeiros de passageiros, na sua diversidade e necessidades de mobilidade? É certo que, 

numa transição algo prolongada que se irá fazer sentir no reperfilar do parque automóvel, 

poderá ser combinado um agravamento da fiscalidade indireta pigouviana que procura 

penalizar os veículos (mais antigos), incluindo os combustíveis, que são responsáveis por 

maiores emissões – gerando um efeito positivo na receita – com um incremento percetível 

dos incentivos à aquisição e uso dos eletrificados. A questão é a velocidade de calibragem 

com que se poderá gerir esta dinâmica complexa, de forma a garantir os principais 

objetivos – promoção das metas ambientais via setor e vitalidade do retalho, garantindo 

ainda, pelo caminho, estabilidade da receita orçamental. A gestão de uma transição 

calibrada no parque automóvel pode ser a base para uma certa estabilidade da receita 

fiscal – em que, naturalmente, os governos estão interessados – e o cumprimento 

convergente das metas para o ambiente, num enquadramento que deva ser também 
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favorável às empresas que comercializarão o automóvel ou os serviços por ele 

proporcionados. 

Um dos aspetos transversais no debate em toda a Europa – mas que não tem recebido 

igual atenção em todo o lado, como se verá mais adiante – será, pois, o efeito dos 

incentivos à aquisição de automóveis livres de emissões, ou com baixas emissões, 

compatíveis com as metas e compromissos ambientais internacionais de médio-longo 

prazo programados. Os desenhos de incentivos são mais consensualmente reconhecidos 

na sua eficácia quanto ao momento da aquisição do veículo do que durante o seu tempo 

de uso (Wappelhorst et al, 2018). Os desenhos fiscalmente possíveis para incentivar o 

consumidor no momento da aquisição de um veículo de baixas emissões ou elétrico 

poderão ser multifacetados. 

O instrumento mais frequente tem sido montantes lump sum na fase da aquisição, com 

suporte em financiamento a partir dos recursos dos orçamentos do Estado. Mas uma das 

dimensões diferenciadoras, menos falada e com mais obstáculos até de ordem técnica, 

jurídica e política, recai, em teoria, sobre a diferenciação das taxas de IVA entre veículos 

poluentes e não poluentes – aspeto que não se encontra refletido na maior parte dos 

ordenamentos fiscais, incluindo os países aqui analisados. Com efeito, em cada país, 

todos os veículos tendem a ser taxados (ainda que com diferenças nas taxas normais do 

imposto entre os vários países) de forma tecnicamente idêntica, com a aplicação de uma 

mesma taxa “normal” em sede deste imposto indireto geral. Neste campo, poderá estar a 

perder-se uma oportunidade endogeneizada de produzir um incentivo muito percetível no 

momento da compra do veículo, garantindo alguma neutralidade fiscal (receita), se bem 

desenhado, para um período de transição do parque, a prazo. Em Portugal, a receita fiscal 

de IVA é a principal fonte de receita na tributação automóvel, quando comparada com 

todas as restantes incidências. É uma componente da tributação indireta que pesa bastante 

na composição do preço final do veículo no retalho e, em geral, padece de uma limitação 

censurável, de um ponto de vista técnico-fiscal: a dupla tributação, visto que é o último 

imposto a recair no fecho da formação do preço no retalho. Ora, um incentivo desenhado 

a partir do IVA, conjugado com outros instrumentos, poderá ter uma visibilidade muito 

relevante no reconhecimento mais sensível de benefícios por parte do adquirente 

potencial de um veículo movido a energias alternativas limpas. 

Veja-se, num quadro sinóptico de características (apresentado mais à frente), 

simplificado, o panorama da fiscalidade indireta sobre o automóvel nos quatro países em 
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análise. As três grandes dimensões da taxação neste setor passam pela aquisição, uso-

propriedade do veículo e combustíveis/energia. Dentro de cada categoria, por exemplo 

em componentes de taxação do CO2, cada país tem um perfil com características muito 

específicas e diferentes gradações nos escalonamentos de aplicação do imposto2, o que 

configura uma fonte diversificada no desenho de incentivos negativos e positivos, quando 

vistos numa perspetiva dos objetivos ambientais (numa ótica de poluidor-pagador, 

pigouviana, como se tem referido). 

Todos os países aqui analisados incorporam, na tributação automóvel ligada à aquisição, 

uma componente de CO2, com escalonamentos tipicamente progressivos face às emissões 

especificadas e homologadas em sede de classificação segundo a norma WLTP. As taxas 

de registo e matriculação têm pesos relativamente marginais na parafiscalidade ligada à 

aquisição. A cilindrada, enquanto determinante da capacidade de pagar subjacente à 

conceção do imposto, está também presente em todos os ordenamentos, exceto em 

Espanha. 

Portugal tem, no seio deste conjunto de referência aqui tratado, a taxa normal de IVA 

mais elevada, tendo a Áustria e o Reino Unido uma diferença de 3 pontos percentuais. 

Mas a relativa heterogeneidade nas taxas de IVA é uma característica europeia, em geral. 

Na tributação da propriedade/uso dos veículos, verifica-se que a adoção de critérios 

ambientais na conceção dos impostos ligados a esta valência é recente, como acontece, 

sobretudo, no caso austríaco, que só incorporou a componente CO2 nesta fase da 

tributação em 2020. Em Portugal, esse tipo de alteração ocorreu já em 2007. 

Uma das áreas mais sensíveis ligadas ao consumo dos serviços do automóvel tem a ver 

com os combustíveis – a vertente que mais receitas fiscais gera a partir deste setor. Como 

se viu, a maior parte do parque automóvel, em toda a Europa (embora já com 

diferenciação de tendência, que se vai acentuar nas próximas décadas), é ainda dominado 

por veículos de combustão interna em circulação. Em geral, a tributação indireta na 

gasolina é superior à tributação do diesel, em todos os países. Mas o peso dos impostos 

indiretos na formação do preço do combustível na bomba é muito elevado em Portugal e 

no Reino Unido, como se pode ver nos dados recentes da Tabela 9 (mais à frente), para 

2021. Com efeito, na gasolina, 2/3 do preço no consumidor final são para suportar os 

                                                 
2 Estritamente documentadas no relatório ACEA, Tax-Guide 2021, com a descrição exaustiva e 

pormenorizada das componentes de cada imposto por tipo de incidência (aquisição, uso e combustíveis, 

entre outros aspetos da fiscalidade automóvel). 
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vários impostos indiretos e taxas (receitas públicas) no consumo de 1 litro de combustível 

nestes dois países. É um desenho de tributação indireta que não se encontra facilmente 

noutro tipo de bens e serviços, mesmo na classe mais restrita de bens com tributação 

específica de natureza pigouviana (como o tabaco, álcool, bebidas açucaradas, etc.). No 

caso do diesel, a Espanha domina em termos de uma menor carga fiscal no consumo deste 

combustível, o que constitui um dado importante, se pensarmos na economia das 

empresas – cerca de 90% dos veículos ligeiros de mercadorias em toda a Europa são a 

diesel –, mas também dos particulares, dada a predominância de veículos a diesel nos 

parques existentes. Devido à proximidade territorial, esta constatação tem originado, 

como é bem conhecido, padrões de procura muito característicos nas populações raianas, 

em que o custo de oportunidade do abastecimento para consumidores portugueses no país 

vizinho é compensador, mesmo descontado o custo de deslocação. 

Curiosamente, a atual estrutura fiscal do consumo doméstico de eletricidade (aqui 

utilizada como proxy da energia para os automóveis, não considerando medidas de 

política fiscal diferenciadas que possam vir a ser, no futuro, eventualmente 

implementadas), é bastante mais homogénea e com um peso relevante, próximo dos 50% 

no preço por kWh, em Portugal e Espanha, mas muito inferior no Reino Unido. A 

competitividade fiscal da energia elétrica face aos combustíveis fósseis será, também, um 

tópico muito interessante para o debate na transição energética que se começa a viver no 

setor automóvel. Poderá vir a existir um aprofundamento de uma diferenciação de taxação 

da energia, por exemplo nos postos públicos de abastecimento, como já acontece em 

países europeus com uma infraestrutura de carga mais adiantada (caso do Reino Unido, 

como se viu, na Tabela 3). 

Finalmente, um aspeto muito sensível para o mercado automóvel, no período de transição 

energética já iniciado que tende a intensificar-se a médio-prazo, é o sistema de incentivos 

à aquisição de automóveis com zero/baixas emissões de CO2, o que abrange as viaturas 

elétricas BEV e, putativamente, as diferentes categorias de veículos híbridos eletrificados 

(PHEV, HEV, outros), que reconhecidamente coadjuvam a convergência para as metas 

ambientais no setor dos transportes. Os incentivos, quando existem no ordenamento 

fiscal, tendem a ser mais expressivos, também no montante, no que se refere à aquisição 

de viaturas elétricas. Na Áustria, Espanha e Reino Unido encontramos desenhos de 

incentivos mais robustos, generosos e permanentes (logo, previsíveis para os agentes) do 

que em Portugal, em que, embora existindo um quadro de incentivos, este é mais 
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incipiente e inconsistente; portanto, para o potencial consumidor, menos previsível, o que 

contribui para dificultar a formação da intenção de substituir um carro de combustão 

interna por um elétrico. Com efeito, e não obstante o valor do subsídio ser menos generoso 

do que nos outros países, em Portugal a possibilidade de atribuição do incentivo está 

presentemente limitado por uma dotação orçamental fixa (em 2021, esse valor foi de 4 

milhões de euros), exigindo-se previamente uma candidatura ao incentivo por parte dos 

clientes interessados em adquirir um BEV (os PHEV não estão abrangidos pelo 

programa). Esgotada a dotação orçamental na satisfação das primeiras candidaturas ao 

benefício aceites, cessa a existência do incentivo (dentro do ano fiscal) para novos 

potenciais compradores, nesse ano. Nos outros países isso não acontece; não há uma 

fixação ex ante da dotação orçamental para esta finalidade, prevendo-se, antes, o valor 

dos recursos orçamentais necessários, com base numa estimativa da procura potencial. 

Só desta forma aberta, deixando o incentivo funcionar no seu efeito previsível perante os 

consumidores potenciais, se poderá assegurar uma eficácia esperada razoável na decisão 

substitutiva pelo facto de existir um tal incentivo no setor. De outro modo, em lugar de 

um incentivo operante, existirá imprevisibilidade bastante, conferindo um risco de 

alguma esterilidade ao instrumento face aos seus objetivos de fundo. 
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Tabela 9 

Comparação sinóptica simples da fiscalidade indireta sobre o automóvel ligeiro de passageiros de uso privado, 2021 

 Áustria Espanha Portugal Reino Unido 

Aquisição/registo de novos 

veículos 

Imposto sobre o registo 

Com base nas emissões de 

CO2 + taxas de registo (€ 

193,5). 

Com base nas emissões de 

CO2 (com teto máx. de 

14,75% para 200g/km ou 

mais) + taxas de registo (€ 

98,78). 

Com base na cilindrada e 

emissões de CO2 + taxas de 

registo (€ 55) + custos de 

matriculação (€ 45). 

Com base na cilindrada e 

emissões de CO2 + taxas de 

registo (£ 55). 

IVA 

20%, para as viaturas de 

todos os tipos de 

combustível. 

21%, para as viaturas de todos 

os tipos de combustível. 

23%, para as viaturas de 

todos os tipos de 

combustível. 

20%, para as viaturas de 

todos os tipos de 

combustível. 

Propriedade/uso do veículo – imposto sobre a motorização 

Baseado na cilindrada, para 

carros registados até 

30/09/2020; na cilindrada e 

emissões de CO2, para carros 

registados após 30/09/2020. 

Baseado na potência do motor 

(em cavalos). 

Baseado na cilindrada e tipo 

de combustível, para carros 

registados até 01/07/2007; 

na cilindrada e emissões de 

CO2, para carros registados 

após 01/07/2007. 

Baseado nas emissões de 

CO2 e tipo de combustível. 

Peso dos impostos indiretos 

(inclui IVA) no consumo de 

combustível e eletricidade 

(valor dos impostos/preço final 

de uma unidade física de 

combustível ou eletricidade) 

Gasolina 39,7% 50,4% 66,8% 65,6% 

Diesel 48,2% 37,9% 51,3% 64,2% 

Eletricidade 38% 47% 48% 22% 

Subsídios/incentivos 

Incentivo financeiro federal 

dirigido à aquisição de 

veículos de zero/baixas 

emissões (€5000 para BEV; 

€2500 para PHEV). 

Sistema nacional de 

incentivos financeiros (2 

programas) à aquisição de 

veículos sustentáveis. 

Máximo de €5000 (depende 

da autonomia elétrica de 

veículos híbridos), com 

entrega em veículo em fim de 

vida, para preços até €45.000. 

Incentivo à aquisição só para 

BEV's (€3000), para preços 

até €62.500 (exclui 

PHEV’s), mas com limite de 

despesa orçamental para o 

financiamento deste tipo de 

medidas no Orçamento do 

Estado de 2021. Excesso de 

candidaturas face ao 

montante de ajuda 

disponível. 

Incentivo estatal dirigido à 

aquisição de veículos de 

zero/baixas emissões (BEV  

e PHEV), com limite de 

£2500, e com aspetos 

burocráticos tratados pelo 

concessionário. 

Fontes: ACEA, Eurostat. 
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Um exercício interessante que, por vezes, se encontra na literatura, adota a observação da 

estrutura fiscal incidente sobre diferentes tipos de modelo automóvel nos diferentes 

países. Trata-se sempre de um exercício muito exigente em termos metodológicos, para 

que as conclusões comparativas possam ser robustas. Por isso, normalmente, os estudos 

existentes não utilizam os dados mais recentes. Já foi sublinhado que um desenho correto 

da estrutura fiscal combinada sobre o ciclo do consumo automóvel constitui uma 

poderosa bateria de incentivos para se almejar os objetivos de sustentabilidade ambiental 

no setor, orientada para a descarbonização, mas, ao mesmo tempo, essa pressão 

instrumental tem efeitos na gestão comercial das vendas no retalho, num período 

transitório que se estenderá por mais de uma década, até à consolidação de um novo 

paradigma baseado nas energias alternativas e limpas. 

Em todo o caso, identificou-se uma fonte de investigação relevante (Runkel and Mahler, 

2018), a qual, com dados referentes a 2017, seleciona quatro modelos de automóveis 

ligeiros e, com base nos mesmos, faz uma comparação transversal da tributação incidente 

nas três dimensões que aqui foram tratadas acima: aquisição/registo, propriedade/uso e 

combustíveis. Este é um ponto de observação privilegiado para se ganhar sensibilidade a 

algumas diferenças assinaláveis em matéria de intensidade tributária automóvel, 

dependendo do veículo – a sua categoria, potência, motorização, valor de emissões CO2, 

etc. – analisado. Infelizmente, a Áustria não foi incluída no estudo de que aqui se faz eco, 

com este objetivo. 

As quatro viaturas, pertencentes a diferentes segmentos no mercado, são as seguintes, 

com os principais objetivos diferenciadores nas suas características mais distintivas: 

– Renault Zoe (R90) – veículo elétrico, zero emissões CO2, do segmento B, carro 

pequeno; 

– VW Golf VII 1.0 TSI – veículo a gasolina, carro mais vendido na Europa, do 

segmento C, carro médio; 

– Audi A4 2.0 TDI – veículo a diesel, do segmento D, carro grande; 

– Mercedes Benz GLE350d – veículo a diesel, com altas emissões de CO2, 

segmento J, carro desportivo. 

As características dos veículos, e hipóteses gerais metodológicas assumidas no estudo, 

com vista a assegurar comparabilidade na leitura dos indicadores fiscais, estão descritas 

mais pormenorizadamente na tabela abaixo. 
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Tabela 10 

Características dos veículos e principais hipóteses metodológicas associadas 

 
Fonte: (Runkel and Mahler, 2018). 

 

Na Tabela 11 são apresentadas as distribuições dos encargos com impostos indiretos com 

cada tipo de veículo, em cada país, no primeiro ano de consumo, relativamente às três 

dimensões de imposição de referência no setor que têm sido respaldadas neste relatório, 

todos eles com componentes baseadas parcialmente nas emissões de CO2: (i) 

aquisição/registo – (ii) propriedade/uso – (iii) combustíveis. 
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Tabela 11 

Impostos sobre o registo, uso e combustíveis – em quatro veículos selecionados (Valores 

em euros) 

 
Renault Zoe 

(R90) 

VW Golf VII 

1.0 TSI 
Audi 4 2.0 TDI 

Mercedes Benz 

GLE350d 

Registo 

Portugal 0 335 5.582 27.184 

Espanha 0 0 0 5606 

Reino Unido 0 165 187 1.998 

Propriedade/Uso anual 

Portugal 0 100 199 713 

Espanha 3 13 72 90 

Reino Unido 0 159 159 511 

Combustíveis (baseado no consumo anual da hipótese – 12.305 km/ano) 

Portugal 2 411 257 459 

Espanha 9 284 181 323 

Reino Unido 0 409 358 639 

Total de impostos indiretos no 1º ano de consumo automóvel 

Portugal 2 847 6.038 28.356 

Espanha 12 297 253 6.019 

Reino Unido 0 165 187 1.998 

Fonte: (Runkel and Mahler, 2018). 

 

É claramente evidente que Portugal tem uma maior carga fiscal nos veículos de referência 

analisados (utilizadores de combustíveis fósseis) relativamente a Espanha e ao Reino 

Unido. Isso é particularmente mais evidente no âmbito dos impostos sobre o registo da 

viatura. É curioso, e algo inusitado que, no caso espanhol, até há bem pouco tempo (estes 

dados são de 2017), não existisse, para os veículos do segmento B e C, qualquer tributação 

em sede de componente CO2, o que, para muitos, representa uma perda de oportunidade 

importante para dar sinais claros aos consumidores quanto à necessidade de 

descarbonizar, a começar pela escolha/aquisição do automóvel. Poucos casos desta 

natureza se observam na Europa. No entanto, a contrapartida dessa desoneração em 

termos de competitividade pelo preço de retalho dos veículos será um aspeto positivo 

para a indústria nesse país. 
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Encontra-se, naturalmente, e sem surpresa, dada a natureza atual do ordenamento 

dominante da fiscalidade especial sobre o automóvel, uma baixa incidência fiscal sobre o 

veículo elétrico. Com efeito, para os três países, e tendo em conta as três dimensões da 

fiscalidade tratadas (incluindo a energia), a carga fiscal é tendencialmente nula sobre o 

Renault Zoe, um BEV. Esta situação relativa é, na atual conjuntura, um importante 

incentivo com visibilidade para o consumidor, a par de eventuais incentivos mais focados 

na aquisição (subsídio ao abate de viaturas em fim de vida/aquisição de elétricos-

híbridos), embora ambos os incentivos sejam ainda enfraquecidos por um contexto de 

preços médios elevados dos BEV no consumidor, situação que também reclamará da 

indústria da construção ganhos em produtividade e tecnológicos (sobretudo no custo das 

baterias), como contributo para uma penetração mercantil  mais efetiva e realista do novo 

paradigma. Mas, como já se sublinhou antes, é também uma situação que, no limite, em 

fases mais maduras da transição energética no setor, irá despoletar problemas de 

estabilidade da receita fiscal, do ponto de vista das administrações públicas, que exigirá 

o reequacionar de novas bases de incidência tributária, porventura ligadas à circulação e 

utilização das infraestruturas rodoviárias e serviços conexos, ao  valor da propriedade, ou 

ainda a outras características dos veículos. Debate que não está feito, mesmo 

considerando a Europa no seu conjunto. 

As taxas sobre o uso do veículo têm uma vigência anual, reproduzindo-se no tempo, pelo 

que terão também aqui um grande valor estratégico como incentivo. Portugal está, neste 

ponto, mais próximo do Reino Unido do que de Espanha, nos modelos analisados. No 

entanto, e em geral, os encargos com impostos indiretos ligados ao uso do veículo são 

inferiores aos ligados à aquisição. O que desde logo coloca a questão técnica sobre o 

espaço para alguma substituição do esforço tributário entre estas duas dimensões. De 

facto, num país como Portugal, com carga fiscal na aquisição pronunciadamente mais 

carregada relativamente a outros países, isso sanciona assimetricamente a fase da venda, 

no início do ciclo útil de fruição do automóvel, isto é, o setor do retalho. Fará mais sentido 

que possa haver uma maior partilha da distribuição da carga fiscal pela outra dimensão – 

a do uso – que, adicionalmente, se dilui intertemporalmente em ciclos anuais, com um 

efeito positivo na distribuição da carga fiscal sobre o consumidor. Esse tópico poderá vir 

a merecer uma mais aprofundada reflexão, e aperfeiçoamento, quanto ao desenho dos 

impostos específicos sobre o automóvel, dando um pouco mais de desafogo ao setor que 

comercializa os veículos. 



 28 

No âmbito dos combustíveis, em geral, em toda a Europa, o diesel tende a ser mais 

desonerado na tributação específica relativamente à gasolina. Neste exemplo 

comparativo, veja-se o caso do VW Golf e do Audi 4, com emissões CO2/km iguais 

(109g/km) mas com uma bastante menor oneração no diesel (Audi 4). 

É notório, como já se viu antes, que, em Espanha, existe uma menor carga fiscal sobre os 

combustíveis, quando comparado com Portugal e o Reino Unido – estes últimos mais 

semelhantes entre si. Em Espanha, se ligarmos a desoneração de tributação inerente à 

aquisição com este maior alívio na pressão fiscal sobre os combustíveis, veremos aí uma 

confluência de fatores positivos para uma redução da fatura muito sensível para o 

consumidor. Em contrapartida, dirão os críticos, uma menor indução de efeitos de 

incentivo para a moderação dos impactos sobre a emissão de CO2. Mas, não obstante essa 

leitura lógica, verifica-se que, ainda assim, o valor médio das emissões de CO2 associados 

aos novos registos (ver Tabela 12 abaixo) não anda muito afastado do de Portugal, que é 

internacionalmente considerado um bom exemplo no esforço da redução das emissões de 

CO2 (novos registos) – o país com melhor desempenho neste conjunto e um dos melhores 

do ranking europeu, a par com a Holanda. Mas Espanha poderá, pois, estar a conseguir 

realizar um melhor compromisso entre dimensões teoricamente conflituantes do 

problema tripartido económico-ambiental-comercial. 
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Tabela 12 

Componentes fiscais baseadas nas emissões de CO2 no imposto de aquisição/registo 

automóvel, por país, 2017 

Portugal 

 

Espanha 

 

Reino Unido 

 

 

 

Fonte: (Runkel and Mahler, 2018). 

 

Os países analisados dispõem de sistemas progressivos de taxação, em função do nível 

homologado de emissão de CO2 no imposto ligado à aquisição/registo, considerada a 

dimensão mais eficaz para a moderação de curto-prazo dos efeitos da carbonização no 

setor automóvel. 

Os valores médios de emissão de CO2 por país, ligados aos novos registos, estão indicados 

pelo símbolo Ø em cada painel da Tabela 12. Portugal é, como já referido, o país mais 

bem colocado neste indicador, neste conjunto de países. 
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5 – Quadro síntese/conclusões 

1. Enfrentando problemas comuns de enquadramento económico e ambiental nos 

respetivos mercados automóveis, foram selecionados quatro países – Áustria, 

Reino Unido, Espanha e Portugal – para uma análise comparativa, atendendo a três 

dimensões: (i) o perfil temporal recente das vendas no retalho de automóveis 

ligeiros; (ii) a distribuição do parque automóvel; e (iii) as características principais 

da fiscalidade – a imposição indireta específica associada à aquisição e ao uso dos 

veículos, o desenho dos incentivos à aquisição, sobretudo em função dos objetivos 

de contributo do setor para a descarbonização nos transportes, e ainda os 

combustíveis. 

2. De um modo geral, assiste-se a taxas de crescimento rápidas nas vendas de veículos 

eletrificados, com um correspondente aumento deste tipo de veículos nas quotas 

de mercado nas vendas globais, mas as vendas, em 2020, ainda são dominadas 

pelos veículos de combustão interna: cerca de 75% dos veículos ligeiros de 

passageiros vendidos em 2020 na Europa são ainda a diesel/gasolina.,  

3. Embora com diferenças de composição (entre BEV, PHEV e HEV), nos quatro 

países existe uma tendência para que 1 em cada 5 novos registos/vendas de 

veículos ligeiros de passageiros pertençam ao conjunto dos veículos eletrificados. 

Os PHEV são os que, na atual conjuntura de transição, e em todos os países, têm o 

maior dinamismo nas vendas. 

4. Existe uma correlação forte entre o nível económico dos países (medido pelo PIB 

per capita) e a intensidade de penetração dos carros eletrificados. O mesmo padrão 

se observa relativamente à infraestrutura pública de carregamento de baterias dos 

BEV/PHEV (veículos ECV). Estes quatro países têm em comum encontrarem-se 

“a meio da tabela”, isto é, entre o conjunto dos 5 países europeus com pior 

performance (maioritariamente do Leste Europeu) e os 5 países com melhor 

desempenho nas vendas ECV e rede carregamento. A dualidade do poder de 

compra está na base desta dicotomia. Isso coloca desafios em termos das políticas 

públicas de incentivos e, na indústria, desafios à produtividade e inovação, no 

sentido de assegurar preços mais baixos à saída da fábrica. 

5. Face aos outros países, Portugal, não obstante ter o nível de desenvolvimento mais 

baixo no conjunto, apresenta maior apetência para a penetração dos veículos ECV 

nas vendas, um indicador importante de potencialidade do segmento. 
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6. No entanto, Portugal e Espanha apresentam uma certa insuficiência relativa do 

número de postos públicos de recarregamento das baterias face à dimensão dos 

respetivos territórios no todo europeu, enquanto Reino Unido e Áustria revelam 

tendência para uma maior cobertura territorial no mesmo indicador. 

7. Portugal, juntamente com o Reino Unido, encontra-se, porém, bastante mais bem 

colocado do que a Espanha no que se refere ao número de postos de recarregamento 

por cada 100 km de estrada: 14,9 (Portugal), 15,5 (Reino Unido), contra os 1,1 de 

Espanha. 

8. Na Europa, o parque de veículos ligeiros de passageiros e de mercadorias é 

dominado pelas motorizações de combustão interna. 

9. Portugal (12,7 anos) e Espanha (12,8 anos) têm uma antiguidade média dos 

veículos ligeiros de passageiros significativamente superior à Áustria (8,3 anos) e 

ao Reino Unido (8,0 anos), nos seus parques automóveis, respetivamente, superior 

e inferior à média europeia (11,2 anos). Semelhante cenário nos ligeiros de 

mercadorias. 

10. Os quatro países têm taxas de motorização – um indicador importante 

relativamente à interação do setor com o território – muito semelhantes nos ligeiros 

de passageiros, mas Portugal tem uma taxa de motorização dos ligeiros de 

mercadorias que se destaca, e que é superior à média comunitária, o que constitui 

um alerta parcial para o esforço de renovação deste segmento, no futuro, o que irá 

exigir um trabalho muito específico sobre o desenho de incentivos e outros aspetos 

peculiares da regulação fiscal. Em todos os países, há uma expressão residual da 

eletrificação nas frotas comerciais (0,3% em toda a Europa; 0,1% em Portugal). 

11. O sistema fiscal constitui uma importante fonte, complexa, de incentivos com 

efeitos e objetivos vários, sobretudo em termos ambientais, mas também 

fortemente condicionador das estratégias do setor do retalho automóvel. 

12. De um ponto de vista orçamental, o grosso das receitas fiscais geradas no consumo 

automóvel repousa nos veículos de combustão interna. Não existe ainda um 

aprofundamento visível do debate, a começar pelas instâncias europeias, sobre a 

necessária substituição da receita fiscal futura em sede de descarbonização, que é 

um aspeto estrutural do futuro do setor, em qualquer país. 
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13. No novo paradigma de transição energética no setor dos transportes coloca-se hoje 

a questão da velocidade evolutiva de calibragem do sistema fiscal em que, a par do 

efeito de desincentivo ao uso de veículos de combustíveis fósseis, por forma a 

garantir a promoção das metas ambientais (redução das emissões de CO2), se 

procura também assegurar a vitalidade do retalho automóvel (incentivos à 

aquisição de veículos ECV), garantindo-se, pelo caminho, a estabilidade da receita 

orçamental. 

14. A tributação automóvel é estudada essencialmente em três categorias: (i) 

aquisição/registo; (ii) uso/propriedade e (iii) consumo de combustível/energia. 

15. Todos os países analisados incorporam, na tributação automóvel ligada à 

aquisição, uma componente de CO2, com escalonamentos tipicamente 

progressivos face às emissões enquadradas na norma WLTP, ainda que com 

diferenças de figurino entre si. O mesmo tende a acontecer na tributação ligada ao 

uso, se bem que de forma mais recente (como é o caso da Espanha e da Áustria) na 

inserção de componentes relativas ao CO2. 

16. A tributação dos combustíveis é, das três dimensões tributárias, a mais produtiva 

em receita fiscal para os vários países, numa altura em que predominam ainda os 

parques baseados em viaturas de combustão interna. A tributação indireta na 

gasolina é superior à tributação do diesel, em todos os países. Mas o peso dos 

impostos indiretos na formação do preço do combustível na bomba é muito elevado 

em Portugal e no Reino Unido, quando comparados com Espanha e Áustria: 

naqueles dois países, no preço de 1 litro de gasolina na bomba, cerca de 2/3 

referem-se a impostos indiretos e taxas, situação que não tem paralelo na tributação 

de outros bens e serviços, mesmo no caso de bens de luxo. 

17. Um dos pontos críticos do setor do retalho automóvel assenta no sistema de 

incentivos à aquisição de automóveis com zero/baixas emissões de CO2 (viaturas 

BEV, PHEV e HEV). Existem assimetrias assinaláveis nas políticas públicas de 

apoio à aquisição entre os diferentes países. 

18. Na Áustria, Espanha e Reino Unido encontramos desenhos de incentivos à 

aquisição mais robustos, generosos e permanentes (logo, previsíveis para os 

agentes). Em Portugal, a existência da medida é intermitente e, quando existe, está 

sujeita a uma saturação de disponibilidade orçamental, rateada por um sistema de 

candidaturas ao benefício que trunca a universalidade do apoio aos consumidores 

potenciais que considerem adquirir uma viatura eletrificada. 
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19. Um exercício de benchmark, comparando a estrutura fiscal para 4 tipos de viaturas 

(elétrica, carro pequeno a gasolina, carro médio a díesel e carro de luxo/desportivo 

a diesel), para três países (Áustria não incluída), ilustra de modo interessante a 

assimetria de aspetos estruturais da fiscalidade automóvel (valores em euros): 

 
Renault Zoe 

(R90) 

VW Golf VII 

1.0 TSI 

Audi 4 2.0 

TDI 

Mercedes 

Benz 

GLE350d 

Registo 

Portugal 0 335 5.582 27.184 

Espanha 0 0 0 5606 

Reino Unido 0 165 187 1.998 

Propriedade/Uso anual 

Portugal 0 100 199 713 

Espanha 3 13 72 90 

Reino Unido 0 159 159 511 

Combustíveis (baseado no consumo anual da hipótese – 12.305 km/ano) 

Portugal 2 411 257 459 

Espanha 9 284 181 323 

Reino Unido 0 409 358 639 

Total de impostos indiretos no 1º ano de consumo automóvel 

Portugal 2 847 6.038 28.356 

Espanha 12 297 253 6.019 

Reino Unido 0 165 187 1.998 

 

20. Portugal tem uma muito maior carga fiscal nos veículos de referência analisados 

(utilizadores de combustíveis fósseis) relativamente a Espanha e ao Reino Unido, 

mais pronunciado na vertente da aquisição/registo. 

21. O veículo BEV tem, sem surpresa (dada a conceção dos atuais sistemas fiscais 

sobre o automóvel muito assente no racional pigouviano de taxação do CO2), uma 

baixíssima carga fiscal (as outras dimensões são residuais na determinação da 

carga fiscal). 
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22. Os encargos com impostos indiretos ligados ao uso do veículo são inferiores aos 

ligados à aquisição, para todos os modelos. Isso suscita a questão técnica sobre o 

espaço para alguma substituição do esforço tributário entre estas duas dimensões 

na arquitetura fiscal do setor automóvel, em particular em Portugal. A desoneração 

da carga fiscal na aquisição em favor da redistribuição intertemporal da carga fiscal 

associada ao uso, beneficiaria o setor do retalho e racionalizaria, nos vários 

períodos de vida útil esperada da viatura, a distribuição dos encargos com 

impostos, do ponto de vista do consumidor. 

23. Relativamente aos combustíveis, em Espanha, existe uma menor carga fiscal sobre 

os combustíveis (sobretudo no diesel), quando comparado com Portugal e o Reino 

Unido, mesmo para modelos com iguais níveis de emissão CO2. 
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