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Proposta de Lei n.º 156/XIII/4.ª

Aprova o Orçamento do Estado para 2019

Proposta de alteração

CAPÍTULO X

Outras disposições

Artigo 192.º

Subsídio à pequena pesca artesanal e costeira e à pequena aquicultura

1 - (…).

2 - Para os efeitos previstos no número anterior, o Governo procede à regulamentação, 

até 31 de janeiro de 2018, por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças e do mar, do referido subsídio, considerando os critérios para 

identificação dos seus beneficiários, a determinação do respetivo montante em 

função do número de marés e consumo de combustível, bem como os 

procedimentos a adotar para concessão do mesmo.

Assembleia da República, 2 de novembro de 2018

Os Deputados,

Paulo Sá

Duarte Alves

João Dias

Nota justificativa: Pretende-se com esta alteração garantir a regulamentação atempada 

da medida já inscrita na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (Art.º 192.º da PPL 

n.º 156/XIII), medida essa que se requer que venha a ser tornada definitiva tal como 
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previsto no n.º 3 do artigo 220.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou 

o Orçamento do Estado para 2018.

Porém, enquanto tal medida não for consagrada a título definitivo na Lei de forma a dar 

uma maior estabilidade a este apoio, é necessário que o apoio venha a ser concedido 

atempadamente, ou seja, no início de cada ano. Tal aspeto merece relevância já que, 

por exemplo no ano de 2018 o diploma que regulamenta este apoio apenas foi 

apresentado a 29 de agosto de 2018.

O desconto no preço final da gasolina consumida equivalente ao que resulta da redução 

de taxa aplicável ao gasóleo consumido na pesca é uma medida essencial para apoiar a 

pequena pesca artesanal e costeira, bem como à pequena aquicultura, sectores que 

utilizam sobretudo motores a gasolina nas suas embarcações e que, de outra forma, 

seriam prejudicados face à utilização de motores a gasóleo, usados sobretudo por 

embarcações maiores.

Além da garantia de equidade entre diferentes tipos de embarcações, usados em 

diferentes tipos de pesca, a estabilização desta medida contribui para a sobrevivência e 

o desenvolvimento da pesca artesanal e costeira e da pequena aquicultura.
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