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Nota da Coordenadora

SuSANA BARROSO01

Caros leitores,

Após o sucesso da 1.ª edição realizada em 2016, o 2.º Congresso Luso-Brasileiro de 
Auditores Fiscais surgiu como uma necessidade mas também como uma obrigação 
das entidades organizadoras.

Integrado no 11.º Congresso Nacional e 6.º Congresso Internacional da Febrafite, 
o 2.º Congresso Luso-Brasileiro, decorreu no passado dia 13 de junho em Fortaleza, 
Brasil, abraçando como tema geral o lema que orientou o evento da Febrafite: 
Cidadania Fiscal voltada ao bem-estar social.

Na verdade, o combate à economia paralela e à evasão fiscal não é uma tarefa 
exclusiva da Administração Fiscal nem do Estado, mas de todos os cidadãos.

A cidadania fiscal deverá ser o exercício, pelo cidadão, do direito de ser adequadamente 
informado sobre a origem e aplicação dos recursos públicos, fiscalizando a 
transformação dos tributos pagos em obras e serviços de qualidade. Assim, um 
cidadão informado estará necessariamente atento às implicações referentes à 
interligação entre os seus direitos e deveres, e ao facto de o respeito e cumprimento 
de ambos contribuir para uma sociedade mais equilibrada.

Os organizadores do 2.º Congresso - Febrafite e APIT - insistem na participação dos 

(01) Mestre em Direito, Especialização em Ciências Jurídico-Administrativas, pela Faculdade de Direito da 
universidade do Porto (FDuP); Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da universidade de Lisboa (FDuL); 
Licenciada em Gestão pela Faculdade de Economia da universidade do Porto (FEP); Inspetora Tributária na AT – 
Autoridade Tributária e Aduaneira.
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Auditores e Inspetores Fiscais em campanhas de sensibilização da população para a 
função socioeconómica dos impostos, no sentido de informar os cidadãos sobre a 
administração pública e o seu suporte financeiro, de incentivar o acompanhamento 
pelos cidadãos da aplicação dos recursos públicos arrecadados via impostos, e assim 
criar condições para uma relação de confiança, harmoniosa, entre o Estado e o 
cidadão.

Os Governos e os Cidadãos devem unir-se na proteção das receitas públicas, 
contribuindo para uma tributação mais justa e para uma gestão administrativa 
voltada ao atendimento das necessidades da população.

A APIT (e a Febrafite) defendem, desde há muito, a presença da Educação Fiscal 
nas escolas, como forma e instrumento fundamental no combate à evasão e à 
fraude fiscal, em defesa da transparência e isenção na atuação das Administrações 
Tributárias, para que estas se constituam como pilares de uma verdadeira gestão 
democrática.

Desta forma, a Cidadania Fiscal assentará necessariamente sobre dois pilares básicos, 
que sustentarão todas as ações desenvolvidas:

•	 A consciencialização da sociedade sobre a importância e a necessidade do 
pagamento de impostos, como instrumento de promoção de mudanças e 
redução das desigualdades sociais;

•	 A função social dos impostos, o combate à fraude e evasão fiscal, ao contrabando, 
ao tráfico e à pirataria, levando o cidadão a aprender e a entender o seu papel 
como contribuinte solidário e participativo que beneficia todos, inclusive a si 
próprio.

Ao longo deste evento foi possível observar as diferenças e as proximidades entre o 
fisco português e brasileiro, compreendendo que as experiências de um e outro país 
devem ser estudadas e aprofundadas no sentido de melhor compreender a forma como 
as opções tributárias devem contribuir para o bem-estar da sociedade, assegurando a 
arrecadação dos recursos necessários para responder às suas necessidades. Não apenas 
às necessidades básicas de subsistência, mas também das necessidades de progressão 
e crescimento.
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Não esquecemos ainda que ao longo deste evento foi possível ainda concluir pela 
necessidade de aprofundamento da autonomia, valorização e dignificação, da 
carreira de Auditor Fiscal / Inspetor Tributário, recusando qualquer falsa amálgama 
ou trem da alegria, que representaria inegavelmente um contributo para destruir um 
combate sério e eficaz à fraude, evasão e elisão fiscal.

Chegados ao final deste evento, e ansiando pela rápida chegada da 3.ª edição (28 a 30 
de maio de 2018, em Portugal), temos a certeza que a aposta na especialização destes 
profissionais, que a efetiva autonomia e valorização desta carreira, e que a aposta 
numa troca de experiências e conhecimentos entre profissionais e administradores, 
permitirá aos Estados voltados para a Justiça Fiscal, um enorme sucesso e contributo 
para a Justiça Social.

Até breve.
Até Portugal em 2018.




