
Conhecer e Agir 

BREVES APONTAMENTOS SOBRE A 

REDUÇÃO DA EVASÃO E FRAUDE FISCAL 
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www.gestaodefraude.eu 

Disponíveis para colaborar com todos, para uma sociedade mais ética 
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QUANTIFICAÇÃ0 

• ENR = 26% PIB com tendência de aumento: 50 milhões de euros / ano 

• Economia Subterrânea (ES) é uma parte bastante significativa 

• Fuga às obrigações fiscais = ES + Fraude fiscal na Economia Registada 

 

 

PROPOSTA:  

• Conjugação de esforços entre todas as entidades que fazem estimativas 

sobre a fuga ao fisco, total ou de algumas das suas variantes, para um 

cálculo mais preciso. 
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MORAL FISCAL EM SENTIDO LATO 

• A moral fiscal reflecte a motivação intrínseca dos indivíduos e das instituições para pagar, 

ou não, impostos e quais. 

• “A grande desconhecida entre quem cria leis tributárias” e aspectos correlacionados.  

 

 

PROPOSTA 

• Estude-se criteriosa e cientificamente a moral fiscal em Portugal e que esse 

conhecimento sirva de suporte a uma intervenção política 
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PLANO INTEGRADO DE COMBATE À FRAUDE 

FISCAL 

• Grande diversidade de factores permissivos e impulsionadores da fraude fiscal  

• Grande diversidade de tipos de medidas susceptíveis de combater a farnde 

• Fiscais ou outras 

• De curto ou de longo prazo 

• Nacionais, europeias ou mundiais 

 

 

PROPOSTA 

• elaborar cientifica e colectivamente um plano integrado de combate à 

fraude e à evasão fiscal. 
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PARAÍSOS FISCAIS / JURISDIÇÕES DE SIGILO 

• Depositado entre 21.000.000.000.000 e 32.000.000.000.000 de dólares 

• Mais de 50% das transacções das multinacionais passam contabilisticamente pelos 

offshores 

• Os fluxos financeiros transfronteiriços ilícitos foram estimados entre 1.000.000.000.000 e 

1.600.000.000.000 dólares por ano 

 

PROPOSTA 

• se se defenda no plano internacional o fim dos paraísos fiscais 

• se amplie a lista oficial portuguesa de paraísos fiscais 

• se acabe com o branqueamento do “entreposto da Madeira” e com os 

respectivos 
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E 

• Muito mais haveria a dizer 

• Muito se pode fazer no curto prazo e ao sabor das contingências 

 

 

• Estas são as poucas ideias-chave que desejamos aqui deixar 
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