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NOTA DA COORDENADORA
SUSANA BARROSO 1
Atualmente, o valor dos impostos e contribuições sociais representa mais de um terço
do Produto Interno Bruto de Portugal (e também do Brasil). E se considerarmos
que a Economia Não Registada nestes países se situará acima dos 20% do PIB,
temos que, perante períodos de crise, é sobre os sistemas tributários que recaem os
maiores desafios dos governos nacionais para garantir a Sustentabilidade Financeira
dos nossos países.
Todos temos consciência que Portugal, e também o Brasil, possuem um sistema
tributário complexo, fundamentado em uma legislação difusa, muitas vezes imprecisa
e em constante mudança. Os contribuintes, confrontados com uma multiplicidade
de impostos, taxas e contribuições, têm muitas vezes dificuldade em assimilar e
interpretar as normas e, como tal, em cumprirem de forma adequada e voluntária
as suas obrigações. Isto, enquanto as Autoridades Tributárias e Aduaneiras se dotam
cada vez mais de tecnologia e automatismos que lhe permitem melhorar a sua função
de combate à evasão e fraude fiscal (o que obviamente saudamos).
Mas, claramente, deparamo-nos com uma necessidade crescente de formação,
informação e educação, num sistema simbiótico em que todos contribuem e
todos recolhem dele o necessário para uma ação de cidadania correta, consciente e
informada, junto do Estado, e para uma ação justa e equilibrada do Estado perante
o cidadão.
Quanto aos agentes das Administrações Fiscais e Aduaneiras, e se todos desejamos
que a ação dos inspetores e auditores seja concretizada com conhecimento e justiça,
1
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teremos também de continuar a exigir que os responsáveis das administrações e dos
governos desenvolvam ações concretas de dignificação das carreiras (com respeito
pelos percursos profissionais, e com horizontes de promoção e progressão), de
melhoria das condições de trabalho, de efetiva e permanente formação, e sobretudo
de busca crescente por autonomia funcional e financeira (das administrações e dos
seus agentes).
Entre os dias 23 e 25 de maio do ano de 2016, decorreu na Cidade do Porto, Portugal,
e numa organização conjunta da APIT – Associação Sindical dos Profissionais
da Inspeção Tributária e Aduaneira e da FEBRAFITE – Federação Brasileira de
Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, e com o apoio da CNT – Comissão
Nacional de Trabalhadores das Alfândegas, do SINDIFISCO NACIONAL –
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e do ISCSP
– Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, o
1.º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros.
Este encontro, centrado no tema da “Sustentabilidade Financeira em tempos
de crise: que desafios para os sistemas tributários?”, procurou incluir nas suas
discussões, o estudo e a prática de diferentes questões fiscais e laborais, num
ambiente interdisciplinar de troca de conhecimentos, práticas e experiências, que
reuniu profissionais das administrações fiscais e aduaneiras de Portugal e do Brasil,
académicos de diversas instituições nacionais e estrangeiras, e profissionais do setor
privado que laboram em áreas similares ou conexas com a prática da auditoria e
inspeção fiscal e aduaneira.
Salienta-se a compreensão assumida por todos os participantes (oradores,
moderadores e congressistas), da necessidade de integração e estreitamento
das ligações entre a academia e as práticas públicas e privadas em matéria fiscal
e aduaneira, e que foi consumada com a criação da “Rede de Auditores Fiscais
de Língua Portuguesa”, assumindo esta, como um dos seus principais objetivos
fundadores, o aprofundamento dessa integração. Da mesma forma, fica como
ponto-chave deste evento a necessidade dos profissionais desta área contribuírem,
em conjunto com as Administrações Fiscais e Aduaneiras de ambos os países e com
os Governos nacionais e estaduais, para mais e melhor informação e educação fiscal
junto das populações (estranhando-se que tais iniciativas possam ser preparadas ou
difundidas sem esse apoio e intervenção).
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O bom sucesso desses três dias de trabalho é agora alvo de “tradução” na presente
obra, que agradece e homenageia todos os intervenientes neste 1.º Congresso, e
todos aqueles que responderam ao nosso apelo de participação neste livro que,
procurando ser mais do que um registo histórico do evento, espera constituir-se
como um instrumento de trabalho para todos aqueles que realizam diariamente as
suas funções no seio das Administrações Fiscais e Aduaneiras.
Até breve, no 2.º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros.
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