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Qua1 C a visiio que os cidadzos tem sobre os impostos?
Que C nebulosa j i o sabemos. Quando em muitos discursos encontramos criticas ao "Estado", exigencias ao "Estado" desejos que o "Estado" f a p ou aconteqa. Parece estar a falar-se de uma entidade distante e
longinqua corn quem temos imensas contas ajustar c por cuja conduta.
natureza ou essencia niio temos qualquer responsabilidade.
Que deve sernpre gastar mas que niio deve cobras.
de acq6es
E quando vemos os contribuintes falarern ent~~siasticamente
contra o Estado ou aplaudir as indernnizaqoes liberalmente concedidas (do
bolo d o nosso compadre grande fatia ao nosso afilhado) a algukrn que o
Estado, por eI*o ou por ornissiio, tera lesado parecern ter esquecido que as
acq6es contra o Estado szo acqoes contra 116s. os contribaintes. A quem
compete pagar as custas.
Quando falamos d o Estado (aparelho coactivo para cobranqa de
impostos) as confus6es sL?o ainda rnaiores.
As "Finanyas" sZo ainda vagarnente ternidas (j5 foram mais) e colnu
era de esperar vagamente odiadas. As Finanqns siio o Estado eles na sua
mrixima express5o.
Urn juiz civel que numa acqL?o contra L I I ~ companhia
I ~
de seguros d5
con10 provado que o rendimento real d o sinistrado n5o 6 de 100 como
fig~lrana declarapzo de IRS, mas de 1000 fixa a indemnizapzo de acordo
corn esses dados trazidos a o processo mas n50 comunica isso as Pinanqas.
Isso e um problerna deles, nao seu. Apesar da veste oficial corn clue toma
conhecimento destes factos niio se sente no devcr de denunciar um caso
t5o tlagrante de fraude fiscal.
Con1 o cidadao comum a rclaqzo do tal "Estado" e ainda pior.
E muito dificil faz6-lo cornpreender que os impostos sZo uni jog0 de
soma zero: st. A pass Inrnos 3. U tern de payar mais 3.
A "f'ercepyiio Social cia F:iscalitladc en1 Portugal". tenla escolhido
pela L.icericiocla Doniitili:~d3Assuny50Batista Diogo Pires Soares. para a
in\.estiga@o coln que obtzve o grau de Mestre e m Sociedades e Politicas
-

Europeias no ISCTE - Instituto Superior de Citncias do Trabalho e da
Empresa, C por isso uma quest20 decisiva para o exercicio da cidadania. A
importiincia do tema provCm do facto de que a relapiio entre o cidadiio e a
Administrapiio fiscal exige desta que tenha uma ideia t5o exacta quanto
possivel das reacfdes que as suas acp6es ou omissdes suscitam.
A tese tem por isso o mCrito do pioneirismo ao abordar uma quest20
que entre nos estava inteiramente fora das preocupa~ciesdos acadCmicos:
esperenlos que tenha continuapiio porque a situapiio fiscal portuguesa e a
patol6gica relapiio hoje existente entre o Fisco e o cidad5o bem o exigem.
0 s elementos conridos nesta tese e os vecrores de investigafzo nela
contidos deveriam por isso ser considerados como a primeira parte de uma
investigaqiio que deve prosseguir: com urn fim de saneamento geral. Tomar
consciEncia do caricter envenenado que tEm hoje as relapcies entre o Fisco
e o contribuinte C o primeiro passo para sanear o ambiente actual.
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Este estudo C o resultado do trabalho de investiga~iiorealizado no
Ginbito da tese de Mestrado, em Sociedades e Politicas Europeias, cuja discuss50 ocorreu em 8 de Janeiro de 2003, no Instituto Superior de Citncias
do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
As provas publicas decorreram perante um juri constituido pelos
Senhores Professores Doutores JosC Manuel Viegas, Presidente, JosC Luis
Saldanha Sanches. Antonio Firmino da Costa e Hermano do Carmo,
arguente.
Esta investigapgo e devedora da colaborapiio e do apoio de todos
aqueles que, de algum modo, me ajudaram num ou noutro momento do
estudo. e aos quais enderepo o meu profundo agradecimento.
Aos Senhores Professores JosC Luis Saldanha Sanches e Antonio Firmino da Costa. na qualidade de, respectivalnente, orientador e co-onentador
desta tese, agradepo a forma empenhada, participada e a disponibilidade
demonstradas, que evidencia o esforqo e o contributo destes profissionais
para um conhecimento mais profundo acerca dos factos sociofiscais emergentes na sociedade portuguesa.
A todos os informantes (cerca de trinta e cinco informantes formais
e informais) que, sob anonimato, tomaram este estudo uma realidade.
dirijo uma especial palavra de gratidiio.
Agradepo ainda, aos meus amigos que. dentro e fora da Administrafiio Fiscal, souberam transmitir-me a forpa e a coragem necessirias para
percorrer este irduo caminho. Em particular. agradepo a Dr." Teresa Lemos,
ao Dr. Manuel Faustino e ao Dr. Joiio Catarino, pelo apoio que deles
recebi, desde o inicio deste trabalho.
Por ultimo. um agradecimento muito especial, a Chefe do Departamento de Sociologia Tributina, do Instituto de Est~ldiosFi.vcules de Madrid.
Doutora Maria 1,uisa Delgado Lobo. a cluem publica e reconhecidamente
quero expressar a minha mais profunda gratidiio, quer por me ter pos.sibilitado o conhecirnento dos varios estudos, que no dorninio da Sociolosia
Fiscal t2.m sido realizados em Madrid, quer pela sua disponibilidade. eni-

