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Principais atividades ligadas ao autocaravanismo

AUTOCARAVANAS

Compra e venda

Reparações

Acessórios

Montagem Acess.

Aluguer

Turismo Nacional

A entrada em vigor desta lei, tal como está vai destruir o sector, não só da venda mas 
também progressivamente todas as actividades conexas.



História, tradição e empresas familiares

Sector de tradição nacional, feito de muitas empresas familiares, pequenas, com 
trabalhadores, muitas delas segundas gerações. 



ISV – Imposto sobre veículos: história e evolução

10% a 
pagar 90% de benefício fiscal2007 - 2012

30% a pagar 70% de benefício fiscal2013 - hoje

100% a pagarLei 35 - …

Cilindrada: 2.287 cm3 = 1.236,74 € + IVA

Cilindrada: 2.287 cm3 = 4.526,67 € + IVA

Cilindrada: 2.287 cm3 = 15.837,81 € + IVA

Em 2007, o setor era ainda reduzido em Portugal, comparativamente a outros países na Europa. A solução para enquadrar as autocaravanas em sede 
de ISV foi anexá-los à tabela dos veículos comerciais com o decisor, na altura e bem, a criar um benefício fiscal de 90% para justificar o 

desenvolvimento da indústria das autocaravanas. 

Entre avanços e recuos ao longo dos anos, o ISV manteve-se a partir de 2013 até à data de hoje nas mesmas condições de cálculo, variando apenas 
pela atualização das tabelas anuais do Orçamento de Estado de cada ano.

A evolução histórica do ISV associado às autocaravanas desde a criação do imposto com um 
exemplo de cilindrada e o valor obtido com a nova proposta de lei, a acrescer o IVA.



Desde Outubro de 2022 até hoje

1. Laborais

2. Comerciais

3. Financeiras

4. Fiscais

5. Legais

OBRIGAÇÕES

As empresas sabendo da potencial alteração, mantiveram as suas obrigações e 
compromissos, gerindo as empresas num dos períodos mais difíceis de incerteza.



Desde Outubro de 2022 até hoje

Produções 
paradas

Stands 
vazios

Subida de 
preços

Falta de 
confiança

Pandemia 

A pandemia e a crise subsequente de matérias-primas trouxe ao setor das autocaravanas 
problemas muito complexos que podem ser agravados com o aumento do imposto.



A decisão e a contribuição da ACAP

Estudo realizado 
em 2 semanas

Mais de 3.000 
respostas recebidas

Conclusões objetivas e 
de relevo

Entre Outubro e Novembro de 2022 a ACAP através dos seus associados realiza um inquérito 
e elabora um estudo com conclusões que contrariam a decisão da mudança do imposto.



ISV – Princípio da equivalência (artigo 1º)

Intermitência de utilização Melhores performances 
ambientais dos veículos recentes

Baixa sinistralidade 
rodoviária

Utilização variada e pouco 
intensiva das redes viárias

Artigo 1º ISV

Ambiente

Sinistralidade
rodoviária

Infraestruturas
viárias

A autocaravana é um veículo diferente dos demais, tem características muito próprias, 
equipamentos especiais, uma utilização diferente do normal.



O que propomos como solução ideal

EQUIDADE

JUSTIÇA

TRANSPARÊNCIA

RIGOR

EVASÃO

A proposta ideal será a de eliminar a alínea da proposta de lei onde se prevê o fim do 
benefício fiscal e criação de uma nova tabela específica para estes veículos de turimo.



O que propomos como solução alternativa

30% a pagar 70% de benefício fiscalAté 31.12.23

100% a pagar

40% a pagar 60% de benefício fiscal2024

50% a pagar 50% de benefício fiscal2025

60% a pagar 40% de benefício fiscal2026

70% a pagar 30% de benefício 
fiscal2027

80% a pagar 20% de 
benefício fiscal2028

90% a pagar
10% de 

benefício 
fiscal2029

2030

Porquê uma solução alternativa? Para dar TEMPO aos operadores económicos para gerirem 
os seus compromissos e as responsabilidades, não afetando o mercado de forma violenta.



Conclusão

É fundamental para a manutenção e desenvolvimento futuro do setor que exista uma 
alteração da proposta de lei atual.

“Senhores deputados, obrigado pelo tempo dispensado. 
A vinda aqui é muito mais que apresentar a visão de um 
problema. É sensibilizar para a continuidade dos 
negócios dos nossos associados, para que continuem a 
fazer parte da vida empresarial deste país. Esta 
continuidade depende da vossa análise e decisão.”
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