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ADMINISTRAÇÕES FISCAIS E ADUANEIRAS:

PEÇAS-CHAVE NA BUSCA DE JUSTIÇA

SOCIAL ATRAVÉS DE JUSTIÇA FISCAL

1. Introdução

Quando nos questionamos sobre sistemas tributários, não 
nos podemos esquecer que o objetivo principal e final 
desses sistemas deve ser contribuir para atingir a Justiça 
social através de Justiça Fiscal. 
Dois pré-requisitos devem ser cumpridos aqui: um quadro 
legal estável que enquadre um sistema de tributação 
em que todos são chamados a contribuir de maneira 
equitativa e uma carga tributária na proporção da 
capacidade económica. 

Afinal uma economia de livre mercado não se pode trans-
formar numa economia de mercado cruel e desumaniza-
da, e um estado social, baseado no Estado de Direito, deve 
permitir florescer as forças livres do mercado, desde que 
operem (privados e Estado) na base da justiça social.

O fosso entre ricos e pobres é infelizmente crescente. Os 
momentos de crise têm projetado uma dimensão maior 
para esse fosso. E todos nós vamos tendo consciência que 
a sustentabilidade financeira dos estados, nesses momen-
tos, depende e muito de um sistema tributário cada vez 
mais exigente para as classes médias. 

...uma economia de livre mercado não 

se pode transformar numa economia 

de mercado cruel e desumanizada.

E as administrações tributárias e aduaneiras? Redução de 
postos de trabalho, exigências acrescidas (quase sempre 
sem o fornecimento das necessárias condições para as cum-
prir), o constante não reconhecimento de situações de desi-
gualdade entre funcionários (situações muitas vezes criadas 
por decisões internas) e que resistem no tempo ao surgi-
mento das necessárias discussões para a resolução das mes-

mas (fechando-se esse diálogo por esta ou aquela razão).
Incompreensível para todos aqueles que diariamente pro-
curam dar o seu melhor no exercício das suas funções ao 
serviço do Estado e dos seus cidadãos.
E afinal com o que é que nos deparamos todos os dias:

•	 Com receitas fiscais a crescer na base do aumento da 
carga fiscal, 

•	 Com a “exportação” de cada vez mais e mais lucros 
para regiões ou territórios de baixa tributação, 

•	 Com a inconstância do quadro legal da fiscalidade, 
e a manutenção de loop-holes na legislação que per-
mitem a sua exploração para uma tributação próxima 
do zero, 

•	 Com o facto de nenhum de nós ter certamente dúvi-
das que se não invertermos este rumo enfrentaremos 
desafios alarmantes para o estado social.

É com crescente inquietação, mesmo alarme, que a APIT 
observa como as crises estruturais na administração fi-
nanceira dos estados (com ênfase na administração 
fiscal e aduaneira) também levam a uma crise da justiça 
social. 
E porquê? A justiça social só pode desenvolver-se quando 
existe consciência que os Estados promovem uma tributa-
ção uniforme, não só na forma de leis fiscais e aduaneiras, 
claras e transparentes, mas também na própria aplicação 
da lei.

Apenas um sistema que cumpra e promova estes princí-
pios cria as condições para combater eficazmente o crime 
económico, fiscal e aduaneiro, permitindo a curto/médio 
prazo um nível geral de tributação inferior. Justiça social 
e justiça fiscal são claramente duas irmãs mesmo que “de 
pais diferentes”. Elas são as pedras fundamentais de um 
sistema estável, de sustentabilidade financeira, com base 
em princípios transparentes.

As autoridades de administração fiscal e aduaneira são, 
portanto, um dos pontos fundamentais no processo de 
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criação, dentro de um Estado social baseado no Estado 
de Direito, de uma sociedade mais justa através de uma 
tributação progressivamente mais justa.
Os funcionários destas administrações contribuem, no seu 
dia-a-dia, com a sua luta contra o crime económico, fiscal 
e aduaneiro, em favor de uma tributação mais justa. 

Eles estão lado-a-lado com os contribuintes cumprido-
res, e estão “no mesmo barco” com eles, quando chega 
a hora de “pagar a conta”, quase sempre sob a forma de 
um fardo fiscal confiscatório, imposto pela existência de 
uma economia paralela de grande dimensão, de legislação 
instável e ineficaz, e de um enorme desrespeito (criador 
de opressão e desmotivação) para com o percurso pro-
fissional de todos, o que contribui para níveis elevados de 
fuga e evasão fiscal e aduaneira.

Todos continuamos a aguardar:
•	 Uma análise honesta e verdadeira do estado das au-

toridades fiscais e aduaneiras, e com base nela,
•	 Um plano de ação para lidar com as deficiências re-

conhecidas, reforçando a necessidade de reforço 
da eficiência destas autoridades, permitindo que os 
seus profissionais cumpram as suas funções da forma 
mais correta e justa, com todos os meios necessários 
e suficientes.

2. Breve análise da situação atual

2.1. Leis fiscais complexas

As leis fiscais, incluindo as leis aduaneiras, são cada vez mais 
complexas. A verdadeira enxurrada de regras e regulamen-
tos, com os quais as autoridades fiscais e aduaneiras estão 
sendo inundadas, à qual acrescem diretivas, diretrizes, de-
cretos e afins, contribuem para uma crescente dificuldade 
na eficiência de todos. A influência do direito comunitário, 
muito graças ao Mercado Único Europeu e à União Econó-
mica e Monetária, intensificaram ainda mais esta tendência.
Mas infelizmente, a atuação “localmente global” que deveria 
pressupor uma crescente especialização dos funcionários é 
colocada em causa com reduções de pessoal, com agrega-
ções funcionais erradas, com revisões de carreiras atrasadas 
e com promoções e progressões congeladas ou com uma 
seleção de “beneficiados”.

2.2. Administração Fiscal e Aduaneira

Os fatos alarmantes:
•	 As autoridades europeias da administração tributária 

e aduaneira têm cada vez mais dificuldade em exercer 
as suas funções. Em todos os lugares - e a situação 
é pior em alguns lugares do que em outros – surgem 
enormes lacunas no quadro de recursos humanos. Em 
regra, o número de funcionários está a ser reduzido, 
embora o volume de trabalho seja cada vez maior. 
O que é curioso quando tantos fazem questão de sa-
lientar as mais-valias do investimento em processos 
informáticos para a redução de custos e aumentos de 
eficácia.

•	 A escassez de recursos na administração aduaneira 
ameaça a segurança económica e não só nos Estados 
membros da UE (e é uma realidade transversal a to-
dos os estados).

•	 E o que dizer da ideia, recentemente tornada pública, 
de criação de entidades independentes, leia-se priva-
das, de gestão de impostos e alfândegas (no caso, na 
Grécia)?

As autoridades de administração fis-

cal e aduaneira são (...) fundamentais 

no processo de criação (...) de uma so-

ciedade mais justa através de uma tri-

butação progressivamente mais justa.

2.3. O boom do crime económico e fiscal

Isso tudo representa um excelente terreno fértil para 
o crescimento da criminalidade económica e fiscal, que 
está cada vez mais próxima do crime organizado.
Dependendo do país, podemos falar de economia paralela 
entre os 10% e os 20% dos PIB nacionais (Portugal terá já 
passado este limiar há vários anos), e se temos como cer-
to que essa realidade não será necessariamente toda ela 
alvo de alguma tributação, estamos também seguros que 

estaremos a falar de várias centenas de milhões de euros.
Utilizando uma palavra que entrou no vocabulário políti-
co português neste verão de 2016, é irritante que, por um 
lado, continuemos a assistir à destruição do emprego no 
serviço público e das condições em que o mesmo é exe-
cutado, e que por outro lado, a carga fiscal aumente e a 
criminalidade económica de grandes proporções continue 
longe da órbita da tributação.
É verdade que Portugal deu grandes e significativos pas-
sos nas últimas décadas para ultrapassar estas questões:

•	 As alterações legislativas têm tido como ponto ful-
cral a eliminação de loop-holes que permitem a eli-
são fiscal (embora tenham ainda sido claramente 
insuficientes); 

•	 O investimento informático é relevante;
•	 Fruto sobretudo de grande investimento pessoal dos 

trabalhadores da AT e da inegável dignidade profis-
sional dos mesmos, a qualidade e a eficácia da AT são 
cada vez mais a sua imagem de marca;

•	 Mas continua a não ser suficiente! Exige-se: Mais in-
formação e com mais qualidade, em especial relacio-
nada com movimentos financeiros! Mais formação, 
e cada vez mais especializada! Mais recursos huma-
nos, respeitados e dignificados, que contribuirão cer-
tamente para um trabalho cada vez mais eficaz.

Mas, e quanto aos profissionais da AT? Aguardamos todos que:
•	 Se efetuem as necessárias revisões de carreiras desde 

2008;
•	 Se efetuem os necessários descongelamentos de pro-

moções e progressões (situações por resolver desde 
2003/2004);

•	 Se promova o fim das situações de tratamento desi-
gual em matéria de inversão de posições remunerató-
rias desde 2000 ou 2007.

Ao longo de diversos governos (e mesmo de diferentes 
responsáveis máximos da administração), com diferentes 
tendências políticas, as questões foram-se mantendo 
sem a sua necessária resolução. Só podemos desejar que 
o novo ciclo político, que surge após anos de grave e pro-
fundo esforço dos portugueses, que conseguiram termi-
nar com sucesso um programa da troika que claramente 
demonstrou ser inadequado à nossa realidade, possa final-
mente contribuir para que surjam as necessárias soluções.

3. Um plano para o fortalecimento da administração fiscal 
e aduaneira 

Para fortalecer a administração tributária, para garantir 
que ela é capaz de funcionar de forma correta e trans-
parente, para beneficiar o contribuinte e o agente eco-
nómico cumpridor, para proteger os consumidores e as 
economias nacionais.

•	 O planeamento de recursos humanos deve basear-se 
na análise das verdadeiras necessidades para respon-
der às exigências do serviço público, não devendo 
sucumbir-se ao critério principal de “espalhar unifor-
memente a escassez”;

•	 As autoridades fiscais e aduaneiras precisam de con-
seguir competir com o setor privado, fornecendo 
condições mais atrativas de emprego, melhores pers-
petivas para o futuro, e vínculos de nomeação defini-
tiva que garantam sobretudo a estabilidade, isenção 
e independência;

•	 A cooperação entre administrações fiscais e aduanei-
ras deve pressupor a necessária e efetiva retransmis-
são de informação para os operacionais;

•	 As autoridades fiscais devem promover academias 
de formação nacionais orientadas e articuladas com 
academias europeias ou internacionais quer para 
a formação básica, quer para a formação avançada e 
especializada; 

•	 Avançar rapidamente para uma legislação fiscal sim-
plificada, estável e sempre que possível harmonizada, 
impedindo a elisão fiscal ou o “dumping fiscal”;

•	 Um combate sem tréguas ao crime económico, fis-
cal e aduaneiro, disponibilizando recursos materiais 
e humanos.

A certeza que desta forma, através de um sistema fiscal 
mais justo e transparente, contribuíremos para obter uma 
sociedade mais justa, capaz de promover a paz social, a 
equidade, o crescimento económico e a redistribuição jus-
ta dos recursos.
Não é fácil, nem será imediato, mas poderão certamente 
contar com os profissionais das administrações fiscais e 
aduaneiras para continuar a fazer o seu melhor todos os 
dias, e poderão contar com entidades sérias e motivadas 
para promover as melhores soluções para todos os inter-
venientes: Estado, profissionais das AT e contribuintes.
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nal, assumindo mesmo funções de polícia criminal, cujos 
processos e condições de trabalho são diferentes das dos 
demais funcionários da Administração Pública, justificou 
desde sempre a existência de carreiras especiais;

AFIRMAM

•	a	atividade	dos	auditores	fiscais	e	inspetores	tributários	
e aduaneiros deve estar fundada nos princípios da lega-
lidade, da supremacia do interesse público, da isenção, 
autonomia e independência, da eficiência, eficácia e efe-
tividade, da probidade, da motivação e da justiça fiscal.
•	os	auditores	fiscais	e	inspetores	tributários	e	aduaneiros	
devem estar organizados em carreiras com atribuições 
típicas, exclusivas e específicas de Estado, com compe-
tências para o planejamento, a coordenação, a supervi-
são e a execução do controle fiscal e aduaneiro dos fatos 
e bens econômicos sujeitos à tributação, que devem ser 
exercidos de forma una, indivisível e indelegável;
•	 que	 essas	 atribuições	 compreendem	 um	 conjunto	
de competências referentes à concepção e produção 
normativa da política tributária e aduaneira; da orien-
tação; da educação fiscal; do controle administrativo-
-tributário e aduaneiro; do controle da arrecadação e do 
crédito tributário; da gestão integrada das fronteiras.
Para isso, 

DELIBERAM

•	constituir	uma	Rede	com	as	entidades	que	representam	
essas categorias profissionais, com o objetivo de:
•	aprimorar	os	mecanismos	de	controle	e	preservação	
da receita pública, mediante o intercâmbio de experiên-
cias, informações, recursos humanos e tecnológicos;
•	 representar	 os	 interesses	 comuns	 dos	 profissionais	
da auditoria e inspeção tributária e aduaneira junto às 
instituições supranacionais, aos governos, parlamentos 
ou casas legislativas;
•	 zelar	 pelos	 interesses	 jurídicos,	 económicos	 e	 funcio-
nais dos profissionais da auditoria e inspeção tributárias 
e aduaneira.

Neste contexto, a APIT e a FEBRAFITE, conforme já deci-
dido em suas instâncias deliberativas assumem a constitui-
ção da “Rede de Auditores Fiscais e Inspectores Tributários 
e Aduaneiros dos Países de Língua Portuguesa”.

Por sua vez, os representantes da CNT-Alfândegas e o Sin-
dicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil se comprometem a levar às suas respectivas en-
tidades a recomendação de adesão à Rede.

Por fim, agradecem a dedicação dos palestrantes, con-
gressistas e colaboradores.

Os auditores fiscais e inspetores tributários e aduaneiros, do Brasil e de Portugal, 
representados por suas entidades:

•	Associação	Sindical	dos	Profissionais	da	Inspeção	Tributária	e	Aduaneira	–	APIT

•	Federação	Brasileira	de	Associações	de	Fiscais	de	Tributos	Estaduais	–	FEBRAFITE

•	Comissão	Nacional	dos	Trabalhadores	das	Alfândegas	–	CNT-Alfândegas

•	Sindicato	Nacional	dos	Auditores	Fiscais	da	Receita	Federal	do	Brasil	–	SINDIFISCO	NACIONAL

CARTA DO PORTO 

Reunidos no 1º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores 
Fiscais e Aduaneiros, realizado na cidade do Porto, Por-
tugal, no período de 23 a 25 de maio de 2016, com a 
contribuição da Academia, debateram a “Sustentabilida-
de Financeira em Tempos de Crise: Que Desafios para os 
Sistemas Tributários?” na perspectiva de ampliar a com-
preensão dos múltiplos aspectos que envolvem as Admi-
nistrações Tributárias do Brasil e de Portugal, bem como 
das garantias e prerrogativas dos respectivos servidores, 
auditores fiscais e inspetores tributários e aduaneiros, que 
exercem atividade específica e exclusiva de Estado.

Os participantes expressam satisfação pelo resultado do 
trabalho conjunto e o profissionalismo que lhes permiti-
ram a troca de experiências e a ampliação do conheci-
mento, cujo objetivo central foi encontrar respostas para 
assegurar a sustentabilidade financeira dos Estados em 
tempos de crise. Para isso, foram discutidos, a arbitragem 
tributária, os impostos sobre as grandes fortunas e sobre 
as sucessões e doações, o futuro da área aduaneira, as 
tecnologias de Informação e o sigilo bancário, tudo isso à 
luz do papel do auditor fiscal e inspetor tributário e adua-
neiro e de suas entidades de representação.

CONSIDERANDO

•	que	o	actual	contexto	mundial	de	crise	económica	e	fi-
nanceira tem afectado todas as economias dos países de 
língua portuguesa, verificando-se variações no seu impac-
to face aos contextos de conjuntura política e económica, 
mas particularmente do nível de integração dessas econo-
mias nos mercados regionais e mundiais;
•	que	as	administrações	fiscais	e	aduaneiras	cumprem	o	
papel indelegável de defender a integridade da receita pú-
blica, por meio da cobrança de tributos, do controlo dos 
fluxos internos e externos de bens e do combate à sone-
gação fiscal, dispondo para isso de competências institu-
cionais e legais;
•	 que	 a	 internacionalização	 da	 produção	 e	 a	 globaliza-
ção da economia, conjuntamente com a utilização de 
poderosos meios financeiros e tecnológicos e complexos 
mecanismos de fraude fiscal, resultam em diversidade e 
sofisticação das práticas ilícitas, surgindo o que se vem 
designando por “criminalidade transnacional organizada”;
•	que	a	complexidade	da	natureza	específica	das	funções	
dos auditores fiscais e inspetores tributários e aduaneiros, 
que incluem um forte componente de investigação crimi-

Leitura da Carta do Porto 
José roberto Soares lobato, diretor de comunicação 
e assuntos estratégicos da afresp
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DIA 23 DE MAIO
SALÃO NOBRE, ALFÂNDEGA
DO PORTO

ORDEM DE MÉRITO DA APIT

As expectativas para o 1.º Congresso Luso Brasileiro 
eram manifestamente altas. Considera que se cumpri-
ram os objetivos traçados para o evento?

Sim, plenamente. Como disse na abertura do Congresso 
foi um momento histórico para as entidades e para os 
representantes da categoria presentes. Todos os partici-
pantes brasileiros elogiaram a organização, a escolha dos 
temas debatidos, além do alto nível técnico dos palestran-
tes. Aproveito para registrar o esforço da APIT na realiza-
ção do evento e a acolhida a todos. O sucesso também foi 
comprovado pelo reconhecimento do presidente de Por-
tugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a cerca da importância 
dos profissionais do Fisco para o funcionamento do Esta-
do, pela iniciativa da criação da Rede de Auditores Fiscais 
de Língua Portuguesa e ainda fez questão de parabenizar 
as entidades organizadoras pelo debate realizado. Esta 
primeira edição do congresso representou um momento 
muito significativo de confraternização, crescimento pro-
fissional e pessoal, além de uma ótima oportunidade de 
aprender um pouco mais sobre rica cultura portuguesa.

Um dos momentos marcantes foi a constituição da Rede 
de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa. Que impor-
tância reconhece nessa entidade e de que forma poderá 
ajudar os fiscos de cada país?

Estamos sendo visionários, assim como colegas da car-
reira no Brasil que há mais de sessenta anos constituíram 
entidades representativas, e vem trabalhando na defesa 
dos direitos e prerrogativas dos auditores-fiscais, atuando 
com diversos temas de interesse público, tais como: a bus-
ca da simplificação do sistema tributário, da justiça fiscal e 
da defesa das receitas públicas, que garantem o funciona-
mento do próprio Estado, dentre outras.  A rede represen-
ta no mundo globalizado de hoje mais uma oportunidade 
diante da necessidade cada vez maior de aperfeiçoamen-
to do trabalho integrado entre os fiscos e aduanas, em 
face da atuação das empresas multinacionais, do comér-

cio eletrônico e de outras transações comerciais. A rede 
vai colaborar como trabalho que já vem sendo feito entre 
os países, por meio da troca de informações das experi-
ências de sucesso realizadas entre os países integrantes. 
Sem dúvida, quanto mais qualificado for o trabalho do Fis-
co todos serão beneficiados.

O desafio lançado de cumprir o 2.º Congresso Luso 
Brasileiro já em 2017, no Brasil, foi extremamente bem 
recebido pelos participantes do evento. Que temas con-
sidera mais relevantes para lançar desde logo este 2.º 
Congresso?

Vivenciamos no Brasil e no mundo uma época de impor-
tantes avanços na luta contra a corrupção, a sonegação 
fiscal e outros crimes que envolvem desvios de recursos 
públicos. Apesar dos avanços das investigações e julga-
mentos divulgados pela grande mídia ainda é preciso 
mais.  Temas relacionados ao combate à corrupção e à so-
negação fiscal e a importância da autonomia dos órgãos 
de controle e das carreiras de Estado, entre elas as do Fis-
co, na linha de frente e em defesa do Estado são pautas 
atuais e podem ser discutidas na próxima edição entre os 
profissionais do Fisco dos países convidados.

ROBERTO KUPSKI
PRESIDENTE DA FEDERAção BRASILEIRA 
DE ASSoCIAçÕES DE FISCAIS DE TRIBUToS 
ESTADUAIS (FEBRAFITE)

O reconhecimento do trabalho e do empenho de pessoas 
e entidades é muitas vezes inexistente ou profundamente 
atrasado. Tendo como objetivo não permitir que as pessoas 
e entidades cujos esforços e trabalhos valorizaram de sobre-
maneira a APIT, as suas ações e os seus objetivos, a defesa 
do trabalho, das funções e dos profissionais da Inspeção 
Tributária e Aduaneira, e ainda o estudo, desenvolvimento 
e disseminação do conhecimento da Fiscalidade, com trans-
parência e ética, a APIT criou a sua Ordem de Mérito.

Os primeiros indivíduos e entidades que foram outorgados 
com esta Ordem de Mérito receberam as suas comendas 
no decurso da solenidade de abertura do 1.º Congresso 
Luso-Brasileiro:

•	 Fundadores da APIT: a primeira comenda homena-
geia todos aqueles que contribuíram para a criação e 
desenvolvimento da APIT. Recebeu em nome deles, o 
fundador e presidente da direção da APIT entre 2001 e 
2009, José Carlos Gouveia;

•	 Susana Silva: o imenso trabalho desenvolvido na re-
cuperação institucional da APIT, a qualidade e hones-
tidade colocadas nas suas ações, e a forma séria e 

profissional com que desempenhou as funções de pre-
sidente da Direção da APIT entre 2009 e 2012, gran-
jearam a esta nossa colega a entrega desta comenda;

•	 Febrafite: o sucesso da sua iniciativa no lançamento do 
Prémio Nacional de Educação Fiscal, conjugado com a 
seriedade e dedicação que todos os seus responsáveis 
colocam na defesa da Justiça Fiscal justificaram esta 
homenagem. Recebeu em nome da organização, o seu 
Presidente, Roberto Kupski;

•	 CIAT: o Centro Interamericano de Administrações Tri-
butárias tem-se firmado como entidade primordial na 
evolução, aceitação social e fortalecimento das Admi-
nistrações Tributárias. Esta comenda tem como obje-
tivo homenagear a integridade, transparência e ética, 
que têm sido os princípios orientadores da sua ação. 
Recebeu em nome desta organização, o seu Secretá-
rio Executivo, Márcio Verdi.

A todos os homenageados o nosso obrigado pelo vosso 
trabalho em defesa da APIT, dos profissionais da Inspeção 
Tributária e Aduaneira, e da busca de justiça social através 
de justiça fiscal.
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SOLENIDADE DE ABERTURA

Num espírito de permanente partilha de conhecimento, 
de discussão de respostas a problemas (tantos deles co-
muns) e de profunda amizade entre profissionais de uma 
mesma atividade, a APIT e a Febrafite, com o apoio da 
CNT Alfândegas e do Sindifisco Nacional, realizaram o 1.º 
Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Adua-
neiros, nos passados dias 23 a 25 de Maio, na cidade do 
Porto, Portugal.

Tendo como tema central a “Sustentabilidade financeira 
em tempos de crise: que desafios para os sistemas tribu-
tários?”, o Congresso beneficiou da participação ativa e 
interessada de praticamente três centenas de intervenien-
tes, entre oradores, moderadores e congressistas de Por-
tugal e do Brasil.

A solenidade de abertura, que decorreu no Salão Nobre 
da Alfândega do Porto, contou na mesa de honra com a 
participação de Nuno Barroso (Presidente da APIT), de 
Roberto Kupski (Presidente da Febrafite), de António 
Castela (Coordenador da CNT Alfândegas), de Maria 
Cândida Carvalho (1.ª Vice Presidente do Sindifisco Na-
cional), Helena Borges (Diretora Geral da AT), Márcio 
Verdi (Secretário Executivo do CIAT) e Eudaldo de Jesus 
(Coordenador do ENCAT). À intervenção dos já citados 
juntaram-se as inúmeras declarações remetidas ou pro-
feridas por outras entidades, das quais realçamos: Serge 

Colin (Presidente da UFE), Eduardo Moreira (Secretário 
Geral da Unafisco Nacional), Enzo Bernardo (Coordena-
dor do Grupo do Mediterrâneo da EPSU) e Marisa Matias 
(Deputada ao Parlamento Europeu e Vice Presidente da 
Comissão Especial do Parlamento Europeu para as Práti-
cas Fiscais - TAXE2).

De salientar ainda a presença de inúmeros responsáveis 
da AT, quer a nível central, quer a nível distrital e local, de 
representantes dos partidos políticos com representação 
parlamentar, de responsáveis do poder local, de dirigentes 
de inúmeras Associações Sindicais e de outras organiza-
ções da Sociedade Civil. A todos o nosso obrigado pela 
confiança e participação.

Para além do elevado nível de todas as intervenções, de-
vemos realçar a criação da Rede de Auditores Fiscais de 
Língua Portuguesa, cujo “nascimento” foi realçado na 
mensagem que Sua Exa. o Presidente da República reme-
teu ao Congresso e que foi dada a conhecer na solenidade 
de encerramento.

As entidades organizadoras gostariam de mais uma vez 
aproveitar para agradecer o empenho e a amizade com 
que todos os intervenientes participaram, certos que a 
prática de partilha de conhecimentos e técnicas prosse-
guirá em ações futuras.
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DIA 24 DE MAIO
SALA DOURO, PORTO PALÁCIO

Como avalia o 1º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores 
Fiscais e Aduaneiros?

A avaliação é muito positiva. A construção de cenários de 
cooperação, de transmissão de conhecimento e sobretudo 
de reflexão global sobre problemas e desafios que são trans-
versais é, neste caso, um fator sinalagmático de crescimento 
imprescindível à obtenção de respostas perenes e consolida-
das, globais e por isso mais consistentes e comprometidas. 

A APIT tem tido um espírito de enorme abertura à socieda-
de, ao meio académico, ao meio cultural e ao intercâmbio 
profissional, no seio dos diversos corpos inspetivos nacio-
nais e internacionais, desencadeando de forma consistente 
esforços no sentido de estreitar laços de cooperação insti-
tucional, profundamente enriquecedora, com diversas enti-
dades, de diferentes sensibilidades, o que lhe tem permitido 
crescer e solidificar a sua presença e a sua ação enquanto 
entidade sindical, empreendendo várias iniciativas conjun-
tas, das quais se destaca o Congresso Luso-Brasileiro de Au-
ditores Fiscais e Aduaneiros, este último desenvolvido com 
parceiros cujos valores são aqueles com os quais a APIT se 
identifica, ficando esta iniciativa ainda indelevelmente mar-
cada pela sua condição lusófona e pelo aprofundamento 
dos laços entre estas entidades sindicais e profissionais de 
Portugal e Brasil.

Quem teve a oportunidade de estar no Congresso, percebeu 
que, pese embora a distância física que separa os dois paí-
ses, os problemas que as Inspeções Tributárias e Aduaneiras, 
bem como os que as entidades sindicais de ambos os paí-
ses enfrentam, não são assim tão diferentes, pelo contrário, 
encontram vários fatores de similaridade, pelo que, maior 
sentido faz, o debate conjunto e a procura de respostas 
que aproveitem a experiência, a vivência, a sensibilidade e o 
contributo de cada unidade na obtenção de mais e melhor 
conhecimento para, por consequência, ficarem assim mais 
perto de obter boas resoluções para as dificuldades com 
que se deparam.

De que forma poderá o mesmo refletir-se numa mais-
-valia para o exercício de funções pelos profissionais das 
Administrações Tributárias e Aduaneiras?

Embora a AT seja hoje uma entidade reconhecida internacio-
nalmente como uma das Administrações Fiscais mais evo-
luída e eficaz em termos mundiais, fruto de uma evolução 
muito positiva levado a cabo ao nível do combate à evasão 
fiscal por via, quer do aumento e cruzamento da informação 
de que dispõe, quer da elevada qualidade global dos seus re-
cursos humanos, esse caminho não se esgota, e a Inspeção 
Tributária enfrenta hoje os desafios próprios da globalidade. 

Da complexidade e multi-nacionalidade  das relações eco-
nómicas e financeiras. Já ninguém acredita que a Inspeção 
pode, ou sequer deve, ser feita na circunscrição dos agentes 
económicos internos.

Os Inspetores Tributários, por exemplo, são quem hoje se 
mostram mais capazes e aptos não só para investigar os 
crimes fiscais, como também a própria criminalidade eco-
nómica e financeira, e isso tem ficado, nos últimos anos, bem 
patente no contexto nacional. Seria até um desperdício, com 
efeitos muito negativos, que algum governo ou a própria AT 
viessem, num futuro, a decidir que essa não é a missão da 
AT e a orientar e direcionar a sua Inspeção Tributária, espe-
cialmente, para a mera arrecadação de receita e o combate 
à evasão fiscal numa perspetiva, sobretudo, economicista.

E numa altura em que existe, por vezes, em alguns vetores, 
a tentação de procurar enfraquecer ou fragilizar, por esta ou 
aquela via, as instituições que combatem certos fenóme-
nos e confrontam e desafiam certos poderes e interesses, 
que não propriamente o interesse nacional, mais urgente se 
torna estarmos atentos à condição universal dos cenários 
em que a economia se desenvolve e os fluxos financeiros 
ocorrem, por forma a que, reunindo também a experiência 
externa, melhor possamos garantir, internamente, as condi-
ções de equilíbrio fiscal e concorrencial indispensáveis a uma 
economia sã, justa e equilibrada.
 
Iniciativas desta natureza, com a partilha de conhecimento 
externo, são sempre um momento e uma oportunidade mui-
to significativa e muito positiva para, não só termos contato 
com novas realidades emergentes, como também, porque 
não, podermos contribuir com aquele que igualmente cons-
titui o nosso capital de experiência e conhecimento.

JOSÉ SIMÕES PEREIRA
VICE-PRESIDENTE DA DIREção 
DA ASSoCIAção SINDICAL
DoS PRoFISSIoNAIS DA INSPEção 
TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA (APIT)

TEMAS DO DIA

Sustentabilidade financeira em tempos de crise – desafios para os sistemas tributários
A Europa e o Mundo: Rogério M. Fernandes Ferreira (Advogado, Presidente da AFP - Associa-
ção Fiscal Portuguesa e ex-Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais)
O caso da América Latina: Dr. Márcio Verdi (Secretário Geral do CIAT)
Moderadora: Felícia Cabrita (Jornalista, Semanário SOL)

Arbitragem Tributária
Visão institucional: Nuno Villa-Lobos (Presidente do CAAD)
Visão jurídica: Tânia Carvalhais Pereira (Jurista do CAAD, Assistente na UCP)
Visão da justiça: Lopes de Sousa (ex-Juíz do STA – Supremo Tribunal Administrativo, árbitro do 
CAAD) Visão da Administração Tributária: Serafim Rodrigues Pereira (Diretor da DSCJC da AT)
Visão brasileira: Juliana Christina Simas de Macedo (Auditora da Receita Federal do Brasil, Dire-
tora de Relações Internacionais e Intersindicais do Sindifisco Nacional)
Moderador: José Ribamar Pinto (Presidente da ASFARN)

O lugar e o papel do Imposto sobre as Grandes Fortunas
As grandes fortunas em ambiente aberto: problemas de deslocalização versus equidade na reparti-
ção dos encargos tributários: João Ricardo Catarino (Professor no ISCSP - Universidade de Lisboa, 
Investigador no CAPP - Centro de Administração e Políticas Públicas)
As Manifestações de Fortuna, como mecanismo de tributação anti-fraude - conexão com o fenóme-
no Panama Papers: Pedro Marinho Falcão (Mestre em Direito Tributário, Universidade Portucalense)
Moderadora: Alcilene Souza de Almeida (Presidente da AFFEAM)

O lugar e o papel de um Imposto sobre as Sucessões e Doações
No taxation without respiration - aceitação ou negação de um imposto sobre as sucessões mor-
tis causa?: Joaquim Silvério Mateus (Advogado, ex-Subdiretor Geral para a área do IVA 
e Impostos sobre o Património)
Tributação sucessória na União Europeia - alguns aspetos: João Ricardo Catarino (Professor no 
ISCSP - Universidade de Lisboa, Investigador no CAPP - Centro de Administração e Políticas 
Públicas), e Sara Diogo (Mestranda em Fiscalidade pelo ISCAL-IPL, Investigadora e Coautora de 
diversos estudos na área da Fiscalidade)
Moderador: Bruno Batista Gonzaga (Auditor Fiscal da Receita Estadual do Mato Grosso do Sul)

Prerrogativas e Garantias Funcionais dos Auditores Fiscais
Visão do Brasil: Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Vice Presidente da Febrafite
Visão de Portugal: Nuno Barroso (Presidente da APIT) e António Castela (Coordenador da CNT)
Moderador: José Simões Pereira (Vice Presidente da APIT - Área Tributária)
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Que temas gostaria de ver abordados nas próximas edições 
do Congresso?

Cada Congresso trará sempre a debate novos problemas 
e novos desafios. A sociedade é dinâmica, e é impossível 
pensar que estamos sempre preparados. Precisamos de 
estar atentos e prontos a dar a resposta necessária a cada 
novo desafio.

O próprio movimento sindical enfrenta hoje diversas crises 
que confundem e dificultam a sua capacidade organizativa 
e a mobilização em torno de causas, que paradoxalmente, 
são cada vez mais prementes, mas cuja fragmentação social 
e laboral, produzida por uma cada vez maior, mas falsa, pers-
petiva induzida de solução individual, onde o espírito cole-
tivo é desprezado, associada à, por vezes, inconsequência, 
no imediato, das reivindicações dos trabalhadores, fruto da 
realidade económica e orçamental desfavorável, constituem 
realidades que limitam o trabalho e o papel dos sindicatos, 
e alteram e condicionam a perceção e o juízo que cada pes-
soa, cada trabalhador, constrói em relação à sua participa-
ção no movimento sindical. Esta crise é também ela, de certa 
forma, uma crise de consciência que é preciso ultrapassar. 

Nesta nova ordem, exige-se aos sindicatos a capacidade de 
se adaptarem, de se renovarem nas ideias e de construírem 
novas respostas e soluções válidas, sólidas e eficazes para 
os problemas que os trabalhadores e as profissões que re-
presentam enfrentam hoje e aqueles que, naturalmente, en-
frentarão amanhã.

(...) exige-se 

aos sindicatos a 

capacidade de se 

adaptarem, de se 

renovarem nas ideias 

e de construírem 

novas respostas e 

soluções (...)
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Os Desafios para a Área Aduaneira – globalização e tributação
O estatuto do AEO (Operador Económico Autorizado) – desafios da segurança face à facili-
tação do comércio: Nuno Vitorino (Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros da AT)
Tributação dos consumos específicos - Problemas e desafios: António Brigas Afonso (Sub-
diretor Geral para a Área da Gestão Tributária - IEC)
Moderador: António Castela (Coordenador da CNT Alfândegas)

Tecnologias de Informação nas AT
A Administração Tributária e a Tecnologia de Informação no Brasil: Eudaldo Almeida de 
Jesus (Coordenador Geral do ENCAT)
Moderador: Fernando Ramos (Membro da Direção da APIT, Inspetor Tributário na DSAFA - 
Direção de Serviços Antifraude Aduaneira)

Questões fundamentais em torno do sigilo bancário um instrumento Essencial?
O Sigilo Bancário no Brasil: Marcus Abraham (Desembargador Federal no Tribunal Regional Fe-
deral da 2 Região, Rio de Janeiro/RJ)
O sigilo bancário em Portugal: Luís Graça Moura (Director Coordenador do Banco BPI, Docente 
Universitário)
Uma perspectiva comparada nos estados-membros da OCDE: Vasco Branco Guimarães(ISCAL 
- IPL)
Moderador: Rodrigo Keidel Spada (Presidente da AFRESP,  Associação dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo)

Os desafios da representação classista e capacitação dos recursos humanos
Carreiras de Estado – instrumento de prevenção das falhas de governo: Juarez de Freitas 
(Professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, Presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de 
Direito Público)
Capacitação do RH nas AT: formação, educação, academia: Damasceno Dias (Subdiretor 
Geral da AT, Área dos Recursos Humanos e Formação) 
Moderadora: Joana Azevedo Marques (Advogada)

Apresentação da Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa e Plenária de Encerra-
mento Presidentes da Febrafite e da APIT, com a intervenção do Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais - Fernando Rocha Andrade

DIA 25 DE MAIO
SALA DOURO, PORTO PALÁCIO

TEMAS DO DIA

UNIDOS
E SOLIDÁRIOS, 
SOMOS MAIS 
FORTES!
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Perante as elevadas expectativas para o 1.º Congresso 
Luso Brasileiro considera que se cumpriram os objetivos 
traçados?
 
Divulgar a APIT, os seus objectivos, as suas actividades, 
a sua capacidade técnica e a sua responsabilidade peran-
te o papel social da fiscalidade e da acção aduaneira 
da fronteira externa da UE, foram objectivos que considero 
conseguidos para além do proposto.
 
A riqueza e a clareza do debate sobre as preocupações, 
as necessidades e os caminhos a trilhar em defesa das 
carreiras de inspecção e aduaneiras, nomeadamente o re-
conhecimento de serem carreiras específicas, a definição 
das garantias funcionais e normativas para o exercício das 
funções, particularmente a vinculação por nomeação, e a 
imprescindível capacitação e valorização específica dos 
profissionais destas carreiras, habilitaram a APIT e os tra-
balhadores com um instrumento estratégico comum para 
a sua acção. Objetivo também cumprido.
 
Ainda sobre esta última questão, o reconhecimento 
da existência de problemas comuns, fazia sentir a neces-
sidade de um espaço minimamente formal de avaliação, 
debate e proposição específica, mas a uma só voz, 
dos profissionais das administrações tributárias e adua-
neiras dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Mais dois 
objetivos cumpridos: a Carta do Porto e a validação da 
criação da Rede de Auditores Fiscais e Inspetores Tribu-
tários e Aduaneiros destes Países.
 
De que forma se sentiram representados os colegas adu-
aneiros no decurso do evento, quer perante as temáticas 
tratadas no congresso quer pela própria representação 
da APIT nas suas preocupações?

Penso que os colegas aduaneiros poderão ter no futuro 
uma melhor representação e, mais do que uma represen-
tação, uma maior e mais activa participação nos debates 
que a APIT organiza. Este percurso comum é novo mas, 

ANTÓNIO CASTELA
VICE-PRESIDENTE DA DIREção 
DA ASSoCIAção SINDICAL
DoS PRoFISSIoNAIS DA INSPEção 
TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA (APIT)

independentemente do evoluir do processo que se enten-
deu designar por fusão, deverá manter-se, aumentar e até 
aprofundar. Compete à APIT, e a todos nós, desenvolver-
mos estratégias para o fazer eficazmente. Assim, con-
siderando a questão final, direi que a APIT, organização, 
deverá ter a sua representação nas preocupações dos 
aduaneiros, na mesma medida que as preocupações des-
tes, a definição das causas e responsabilidades que lhes 
estão na origem, bem como as soluções que os aduanei-
ros tão bem sabem engendrar, deverão estar devidamente 
representadas na APIT enquanto Sindicato. 
 
Num momento de evidentes alterações de paradigma 
político na relação com os trabalhadores da função pú-
blica (e obviamente da AT), quais são as questões que 
mais preocupam os colegas aduaneiros no futuro mais 
imediato?

A ideologia liberal que paulatinamente tem assumido a lideran-
ças dos Estados por todo o mundo, têm-se pautado pela re-
gulação das sociedades num quadro minimalista de serviços 
de suporte “hardware” do aparelho do Estado e dos grupos 
socioeconómicos que o dirigem. Referimo-nos aos serviços es-
tipulados pela O.M.C. no seu acto constituinte e que têm vindo 
a ser vertidos para as legislações dos grandes grupos político-
-geográficos e dos estados. Basicamente refiro-me aos serviços 
de segurança, interna e externa, de investigação e de inspecção 
do estado, de aplicação judiciária e de representação do próprio 
Estado.

Neste contexto, para além da definição destes serviços a consi-
derar como “essenciais” para o funcionamento do Estado liberal, 
os programas político-partidários tradicionais têm apresentado 
um conjunto de propostas que aprovam nos parlamentos, 
no sentido de diminuir a gratuitidade e o peso na sociedade, 
e até privatizar muitos dos serviços considerados como bá-
sicos à regulação do Estado Social e que no caso português são 
considerados em grande parte direitos constitucionais: cultura, 
educação e investigação, saúde, protecção social e justiça. Esta 
perspectiva de Estado liberal, acaba por exigir como fase 

primária a liberalização das relações contratuais entre Es-
tado e os seus funcionários. Ou seja, na medida em que 
se diminui o peso ou extinguem serviços públicos, e em 
muitos casos se privatizam, desenvolvem-se normativos 
e regras no sentido da redução do papel do Estado nes-
ses serviços que passam pela redução das competências 
e das capacidades operacionais, das remunerações e do 
direito ao trabalho dos funcionários e até pela legalização 
do seu desemprego.

E é neste quadro e com estes objetivos que em 2009, por 
força de Lei proposta pelo governo de então, com excep-
ção daqueles serviços considerados “essenciais” já referi-
dos, a larga maioria dos funcionários perdeu o vínculo de 
nomeação e em muitos casos, às suas carreiras foi-lhes re-
tirado o estatuto de carreira específica ou corpo especial. 

Mas alguns ficaram ainda num limbo. É o caso das carrei-
ras específicas da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

E é assim que os trabalhadores das Carreiras Aduaneiras, 
bem como as dos Inspectores Tributários, se mantêm des-
de há sete anos, sem a prevista revisão de carreiras e na 
mais completa indefinição do seu estatuto contratual pe-
rante o Estado. As perspectivas do Estado liberal e esta 
indefinição são, obviamente, fonte de grande preocu-
pação dos trabalhadores e da APIT enquanto organiza-
ção sindical representativa.
 
Considero ser urgente a abertura da revisão destas Car-
reiras, o reconhecimento da sua especificidade e a vin-
culação por nomeação dos seus funcionários ao Estado. 
Tratam-se de setores de alto valor estratégico para o 
funcionamento do Estado, na Defesa e Promoção da 
Economia Legítima, na Gestão, Defesa e Segurança da 
Cadeia Logística, das Fronteiras e do Território Nacional, 
na Prevenção e Repressão da diferenciada criminalidade 
na Fronteira externa da União e no Território aduaneiro 
e fiscal português.  
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Mensagem de Sua Excelência o Presidente da República

1º Congresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros

começo por registrar o meu voto de apreço pela iniciativa e congratular a organização – a associa-
ção Sindical dos Profi ssionais da Inspeção Tributária e aduaneira, a Federação brasileira de asso-
ciações dos Fiscos de Tributos estaduais, a cNT das alfândegas e o Instituto Superior de ciências 
Sociais e Políticas, pela iniciativa de realizar o “1º congresso luso brasileiro de auditores Fiscais 
e aduaneiros”, dedicado a um tema de extrema importância nos tempos que correm, e em muito, 
comum a ambos os países – a sustentabilidade financeira em tempos de crise: desafios para 
os sistemas tributários.

apenas questões de agenda me impossibilitaram de felicitar-vos por isso de viva voz.

os temas debatidos são de grande relevância nos tempos de hoje, e elementos estruturantes 
do sistema fi scal, não apenas porque contribuem para assegurar o fi nanciamento do estado, o que 
lhe permite assegurar o cumprimento das funções sociais, mas também porque contribuem para 
a justiça do sistema fi scal pela produção de equidade nas suas diferentes dimensões, consubstan-
ciando-se, num contexto de cumprimento das obrigações fi scais por parte de todos, na promoção 
de justiça social.

estes dois dias de trabalhos, com um painel de oradores de qualidade ímpar, em que muitos temas 
da fi scalidade atual foram debatidos, com experiências trocadas entre profi ssionais da mesma área 
de trabalho e com especifi cidades próprias inerentes às características dos sistemas fi scais de cada 
país, contribuíram, certamente, para o enriquecimento pessoal e profi ssional de todos. as pessoas 
ganham, os países ganham.

deixo também minha saudação e congratulo-me com esta iniciativa relacionada com a rede 
de auditores Fiscais de língua Portuguesa que irá, decerto, contribuir para disseminar o saber 
e a experiência e, desse modo, potenciar os resultados esperados da prática tributária e aduaneira 
entre este grupo de países que comungam da mesma língua.

lisboa, 25 de maio de 2016.

Marcelo Rebelo de Sousa

Mensagem de Sua Excelência o Presidente da República

DIA 26 DE MAIO
VIAGEM NO RIO DOURO
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