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A Cidadania e a Educação Fiscal na Lusofonia

◦A Educação Fiscal pode e deve
transformar a relação entre o
Estado e o cidadão.



A Cidadania e a Educação Fiscal na Lusofonia

◦ Projecto inserido numa linha de investigação do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa, do Centro de Investigação de Direito Económico, Financeiro
e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa, e do Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave, de investigação sobre Lusofonia e Educação Fiscal (Projecto Educação e
Cidadania Fiscal (ECF) financiado com fundos da União Europeia pelo programa
Portugal 2020Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica - Aviso N.º
02/SAICT/2016 Educação e Cidadania Fiscal LISBOA-01-0145-FEDER-023491).

◦ Pretendeu-se lançar um projecto de investigação sobre Lusofonia e Educação Fiscal e
trocar experiências sobre tão relevante matéria, bem como apresentar um projecto
de Plano Estratégico para a Cidadania e Educação Fiscal em Portugal, tendo-se
celebrado protocolos com a Autoridade Tributária e Aduaneira e com a Ordem dos
Contabilistas Certificados e incentivado a investigação científica na Lusofonia.



A Cidadania e a Educação Fiscal na Lusofonia
◦ Génese em 2016:
◦ Foi criada uma linha de investigação em Cidadania e Educação Fiscal no ISCAL e

no CIDEFF/FDL.

◦ Realizaram-se 5 Conferências internacionais com o apoio da AT, da OCC, dos
Governos de Angola e de Cabo Verde, das Escolas indicadas e do IPCA - em
Lisboa, Porto, Coimbra, na Cidade da Praia em Cabo Verde e em Maputo
(IDI&CA 2.ª Edição).

◦ Foram publicados com o patrocínio da OCC 3 livros destinados aos mais jovens,
revertendo parte da venda para a operação Nariz Vermelho.

◦ A matéria da Cidadania e Educação Fiscal passou a ser ministrada em UC no
Mestrado em Fiscalidade do ISCAL e do ISCEE em Cabo Verde e foram diversos os
trabalhos apresentados pelos alunos neste domínio, inclusive de Mestrado.



A Cidadania e a Educação Fiscal 
Projecto Joaninha e os Impostos
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Cidadania e a Educação Fiscal na Lusofonia
◦ Pretendeu-se fazer um levantamento da situação existente nos países da Lusofonia sobre a

Cidadania e Educação Fiscal, inserida numa publicação final com análises e propostas de
professores alunos, funcionários das Administrações e operadores económicos.

◦ O projecto passou por uma forte actuação junto da comunidade lusófona, tendo sido
realizadas 4 Conferências internacionais com o patrocínio da Autoridade Tributária e
Aduaneira de Portugal e dos Governos de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique e do
Brasil, da Universidade de Marília e do Instituto Pernambucano de Direito Tributário, no Brasil,
da Universidade Agostinho Neto de Angola, do Instituto Superior de Ciências Económicas e
Empresariais de Cabo Verde e da Escola Superior de Gestão Corporativa e Social de
Moçambique.

◦ No contexto deste projecto foi realizada uma Conferência Internacional sobre Cidadania e
Educação Fiscal na Lusofonia em Junho de 2018 no Recife, outra em Setembro de 2018 em
Luanda e outra em Outubro de 2018 em Cabo Verde.



Cidadania e a Educação Fiscal na Lusofonia

Projectos de Investigação em Cidadania e Educação Fiscal: 

◦ A Joaninha e os impostos - Uma história de educação fiscal para crianças (Clotilde Celorico Palma), em Portugal,
Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha e Moçambique, estando em curso uma versão inglesa, tendo sido feito um filme e
um jogo tipo queeze com o apoio da OCC.

◦ Livro sobre Cidadania e Educação Fiscal na Lusofonia (cerca de 400 pp)
◦ Inserção da temática da Cidadania e Educação Fiscal no Mestrado em Fiscalidade do ISCAL e do ISCEE em Cabo
Verde

◦ Realização de cerca de 100 trabalhos académicos em Portugal, Cabo Verde e Angola (oito teses de Mestrado)
◦ Três Conferências internacionais
◦ Proposta de Plano Estratégico para a Cidadania e Educação Fiscal
◦ Protocolo com a AT e a OCC
◦ Realização de um filme e de um quizz com o apoio da OCC
◦ Material disponibilizado gratuitamente, nomeadamente à AT portuguesa, moçambicana, cabo verdiana e angolana



A Cidadania e a Educação Fiscal 
Projecto ECF- A Joaninha Africana



Conclusões

◦ A educação para uma Cidadania Fiscal deve ser um processo permanente e persistente
de fluxo de informações, através dos mais variados meios, instrumentos e técnicas e junto
das mais diversas instituições (escolas, universidades, associações, os próprios funcionários
da administração) que permita a cada cidadão compreender as funções financeiras do
Estado e o sistema fiscal, incutindo-lhe o dever fundamental de pagar impostos e os direitos
inerentes.

◦ A Educação Fiscal pode e deve transformar a relação entre o Estado e o cidadão, sendo
muito relevante a troca de experiências entre os diversos países.

◦ Oliver Wendell Holmes (1841 - 1935), jurista americano da Suprema Corte dos Estados
Unidos da América - Taxes are the price we pay for a civilized society.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliver_Wendell_Holmes_(filho)
https://pt.wikiquote.org/wiki/1841
https://pt.wikiquote.org/wiki/1935


Estamos 
juntos!!!!


