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*** 

O investimento em políticas ambientais no setor dos transportes tem passado 
pelo incentivo a compra de veículos de baixa emissão de gases poluentes, onde 
se destaca a “Bicicleta”. Neste sentido, temos assistido ao nascimento de diversos 
programas, nacionais e internacionais, com o objetivo de defesa do ambiente e a 
conservação da natureza e biodiversidade. 
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INTRODUÇÃO 

O investimento em políticas ambientais 

no setor dos transportes, tem passado 

pelo incentivo à compra de veículos de 

baixa emissão de gases poluentes, 

onde se destaca a “Bicicleta”. Neste 

sentido, temos assistido ao nascimento 

de diversos programas nacionais e in-

ternacionais, de índole diversa, com o 

objetivo de defesa do ambiente e da 

conservação da natureza e biodiversi-

dade. 

Estes programas pretendem promover 

as energias de tração alternativas e am-

bientalmente mais favoráveis, como a 

tração 100 % elétrica e a bicicleta. 

O PROGRAMA PORTUGUÊS 

Foi publicado no passado dia 5 de 

março de 2021, o Despacho n.º 

2535/2021, que introduz o “Regula-

mento de atribuição de incentivo pela 

introdução no consumo de veículos de 

baixas emissões 2021”. 

Portugal assumiu o compromisso de 

atingir a neutralidade carbónica até 

2050 com o objetivo de reduzir em 

40% das emissões dos gases de efeito 

estufa do setor dos transportes, pros-

seguindo uma mobilidade sustentável. 

O programa português assenta essenci-

almente em três pilares: 

• a promoção dos transportes pú-

blicos; 

• a eletrificação dos veículos; e 

• a transferência de utilizadores 

para modos de deslocação mais 

sustentáveis e ativos (como a bi-

cicleta). 

 

Com o intuito de incentivar o cresci-

mento deste terceiro pilar, foi criado o 

programa “Mobilidade Ativa Ciclável 

2020-2030 (EMNAC 2020-2030)” Um 

compromisso que assegurará a promo-

ção do uso da bicicleta, e consequente 

mudança de hábitos dos portugueses 

nas suas deslocações. 

O programa tem por objetivo colocar 

Portugal no nível dos países onde a cul-

tura do uso da bicicleta como meio de 

transporte já se encontra mais enrai-

zada.  

No entanto, e conforme informação da 

“European Cyclists Federation”, verifi-

camos que Portugal ainda tem um longo 

caminho para acompanhar os principais 

países europeus, sendo as medidas con-

cretizadas em Portugal classificadas 

como “não relevantes. 
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OS INCENTIVOS JÁ EXISTENTES 

Entre os incentivos já existentes há que 

ressalvar os já previstos no Despacho 

n.º 2535/2021:  

• a criação de um incentivo aos veí-

culos de baixas emissões, com 

dotação global de 4 milhões de 

euros; 

• a atribuição de unidades de incen-

tivo no valor de 50% do valor da 

aquisição da bicicleta, até ao má-

ximo de € 1.000, no caso de 

bicicletas de carga com assistên-

cia elétrica ou de € 500 no caso de 

bicicletas de carga sem assistên-

cia elétrica e até ao limite máximo 

de 300 unidades, ou seja, um má-

ximo de € 300.000; 

• a atribuição de unidades de incen-

tivo no valor de 50% do valor de 

aquisição da bicicleta citadinas ou 

ciclomotores, até € 350 e até ao li-

mite máximo de 1857 unidades, 

ou seja, um máximo de €650.000; 

• a atribuição de unidades de incen-

tivo no valor de 20% do valor de 

aquisição de bicicletas citadinas 

convencionais, até ao máximo de 

€100 e até ao limite máximo de 

500 unidades, ou seja, um má-

ximo de €50.000;  

 

Não obstante, o Plano “Recuperar Por-

tugal, construir o futuro - Plano de 

recuperação e resiliência (“PRR”)”, faz 

referência ao investimento que será efe-

tuada para o incentivo do uso das 

bicicletas: “A implementação de políti-

cas fiscais que compensam a utilização 

do transporte público, nomeadamente a 

dedução do IVA associado à aquisição 

de títulos de transporte mensais (pas-

ses) e a expansão da rede ciclável no 

âmbito do Portugal Ciclável 2030; e v) a 

dinamização da mobilidade elétrica pri-

vada, através de investimentos na 

expansão da rede de pontos de carrega-

mento e da atribuição de incentivos à 

aquisição de veículos 100% elétricos a 

pessoas singulares e coletivas, inclu-

indo motociclos e bicicletas elétricas”. 

Contudo este plano é, ainda, bastante 

vago e conforme indica o referido es-

tudo da “European Cyclists Federation”, 

as medidas tomadas são “pouco rele-

vantes”. 

CONCLUSÃO 

Não obstante estarem já em vigor al-

guns incentivos e outras medidas 

indicadas no PRR, podemos verificar, 

através de um comparativo com outros 

países europeus, que é possível ir mais 

longe, nomeadamente do ponto de vista 
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dos incentivos fiscais, em particular e a 

título de sugestão: 

• isenção do pagamento do IVA na 

aquisição de bicicletas; 

• introdução de benefícios fiscais, 

em sede de IRS, aos contribuintes 

que adquiram bicicletas; 

• incentivos fiscais a empresas que 

promovam o uso das bicicletas 

nas deslocações ao trabalho por 

parte dos seus colaboradores. 

 

* 

 

O dia 3 de junho foi instituído pela Orga-

nização das Nações Unidas (“ONU”) 

como Dia Mundial da Bicicleta(1), um 

Ótimo Dia para iniciarmos este debate 

alargado, e que bem se enquadra tam-

bém dentro dos objetivos de 

responsabilidade social da RFF & Asso-

ciados.  

 

Lisboa, 7 de junho de 2021 

Rogério Fernandes Ferreira 

Duarte Ornelas Monteiro 

Yasser Tavares Vali  

 

www.rffadvogados.pt  

 

(1)A propósito, decorreu no dia 3 e 4 de junho, em 

Barcelos o XVII CONGRESSO IBÉRICO – A BICI-

CLETA E A CIDADE. 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Paginas/dia-mundial-bicicleta.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Paginas/dia-mundial-bicicleta.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Paginas/dia-mundial-bicicleta.aspx
https://www.rffadvogados.com/pt/perfil/responsabilidade-social/
https://www.rffadvogados.com/pt/perfil/responsabilidade-social/
http://www.rffadvogados.pt/

