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Cidadania 
em conferê 
no 

Clotilde Celorico Palma é a impulsionadora do projecto. 

FISCALISTAS TRAZEM 
À MADEIRA 
PROJECTO DE 
EDUCAÇÃO FISCAL 
PARA OS MAIS NOVOS 

ROBERTO FERREIRA 
rferreira@dnoticias.pt 

Um conjunto de especialistas da 
área fiscal realiza segunda-feira, no 
auditório da Reitoria da Universi-
dade da Madeira, o Congresso para 
a Cidadania e Educação Fiscal. 

Entre as 9h30 e as 13h vão ser 
debatidos temas como o 'Estado, 
Democracia, Cidadania e Impos-

  

tos' e como 'Implementar uma po-
lítica dè Cidadania e Educação 
Fiscal'. Clotilde Celorico Palma, 
professora do Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração 
de Lisboa (ISCAL) e da Faculdade 
de Economia da Universidade de 
Coimbra, vai abordar as 'Políticas 
para a cidadania e educação fis-
cal'. A fiscalista é autora do livro 'A 
Joaninha e os impostos', lançado 
em 2015, e que tem por objectivo 
explicar aos alunos do primeiro 
ciclo o que são e para que servem 
os impostos. Há outros dois livros, 
um dirigido aos alunos do secun-
dário e o outro aos alunos univer-
sitários, da autoria de Cidália 
Mota Lopes e de Ana Maria Ro-
drigues, num projecto que teve o  

apoio da Ordem dos Contabilistas 
Certificados. 

No congresso vão intevir também 
Paulo Nogueira da Costa, professor 
investigador do Centro de Investi-
gação da Universidade Autónoma 
de Lisboa, Cristina Lino. Marques, 
do ISCAL, João Machado, ex-direc-
tor regional dos Impostos, Lina Ca-
macho, directora da Autoridade Tri-
butária-Madeira, Paula Franco, bas-
tonaria da Ordem dos Contabilistas 
Certificados e Marco Gomes, direc-
tor regional de Educação. Pedro Ca-
lado, vice-presidente do Governo 
vai fazer a intervenção de abertura, 
em representação do presidente. 

A participação no congresso é 
gratuita e limitada à capacidade do 
auditório. 


