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Resumo: O cerne desta dissertação centra-se numa melhor perceção das mudanças 

eventualmente ocorridas com a implementação da reforma da fatura obrigatória e do sistema 

eletrónico e-fatura, quer nas ações dos portugueses, através da análise das mudanças de 

comportamento dos contribuintes, quer na receita fiscal. Também relacionar com o nível de 

economia sombra e tentar estabelecer uma relação com o crescimento do produto.  

Este estudo torna-se oportuno devido ao debate que diariamente é gerado em torno 

da evasão e fraude fiscal, com novos casos surgindo frequentemente. E volvidos seis anos 

após a sua implementação, urge analisar se foi bem-sucedida. 

Recorrendo a métodos quantitativos, com o auxílio de dados recolhidos a partir das 

publicações do Relatório da AT “Combate á Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras” e através 

do DGO/MF Relatório/publicação “Conta Geral do Estado”, pretendemos evidenciar quais 

os impactos da implementação destas medidas no combate a um emergente problema em 

Portugal, a fraude e evasão fiscal. Visa então perceber se esta reforma trouxe ou não 

melhorias ao sistema português, abrindo a hipótese de haver uma relação entre ambos.  

 Esperamos que o nosso estudo providencie novas pesquisas e análises em torno da, 

eventualmente, mais inovadora reforma digital implementada nos últimos anos. 
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Abstract: The core of this dissertation focuses on a better understanding of the changes 

that occurred with the implementation of the mandatory invoice reform and the e-fatura 

electronic system, in the Portuguese actions, through the analysis of taxpayers’ behavioral 

changes, tax revenue, relate to the shadow economy level, and try to establish a relationship 

with output growth. 

This study is timely due to the daily debate surrounding tax evasion, with new cases 

emerging frequently. And six years after its implementation, it is mandatory to analyze if it 

was successful. 

Using quantitative methods, with the help of data collected from the publications of 

the AT “Combate á Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras” and through the DGO/MF 

Relatório/publicação “Conta Geral do Estado”, we intend to highlight the impacts implementation 

of these measures to combat an emerging problem in Portugal, tax evasion and fraud. It then 

aims to understand whether or not this reform brought improvements to the Portuguese 

system, opening the hypothesis of a relationship between them. 

We hope our study will provide further research and analysis around the eventually 

most innovative digital reform implemented in recent years. 
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1. Introdução 

Com a presente Dissertação, pretendo fazer um sobrevoo pela legislação e pelas 

políticas do Estado Português relacionadas com a fraude e evasão fiscal, e, sobretudo, 

levantar algumas pistas e avaliar o impacto da obrigatoriedade da fatura e do sistema 

eletrónico e-fatura.  

Pretendo com esta pesquisa e elaboração do trabalho, responder às seguintes questões: 

1. A implementação desse sistema levou a uma redução da evasão e fraude fiscal?1 

2. Essa implementação teve uma influência significativa nas receitas arrecadadas pelo 

Estado? 

3. O objetivo da AT foi realmente conseguido?  

Admitindo as diversas hipóteses de resposta, pretendo então conhecer os principais 

impactos da implementação e adoção do sistema. 

Como afirmava Benjamim Franklin “Nada é mais certo neste mundo do que a morte e os 

impostos.”, o sistema tributário em conjunto com os impostos são algo com séculos de 

existência, consequentemente, a evasão fiscal e as fraudes fiscais, são provavelmente algo que 

os acompanha, embora tudo indique haver fatores recentes que as ampliaram. A mudança 

da estrutura e funcionamento da economia, os novos poderes constituídos geraram 

alterações nos impostos e dos mecanismos de fraude fiscal. 

Em 2011, Portugal, na altura a cargo do XIX Governo Constitucional, reforça de forma 

substancial o combate á fraude e evasão fiscais, tornando-o uma prioridade do sistema fiscal. 

Para isso, promoveu um conjunto de medidas, que irão ser explicitadas de seguida nesta 

dissertação, que tinham como objetivo primordial uma maior equidade fiscal e sancionar de 

uma forma mais assertiva quem não cumpria a lei.  

Uma das medidas presentes no primeiro Plano (que foram dois)2, aprovada em 24 de 

agosto3, foi a obrigatoriedade de emissão e comunicação eletrónica de faturas em todas em 

todas as operações realizadas, mesmo quando não solicitada. O que permitiu à Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT) um maior controlo das operações realizadas e que mais tarde 

 

1 Em sede de IVA. 

2 “Plano Estratégico De Combate À Fraude E Evasão Fiscais E Aduaneiras 2012-2014” e “Plano Estratégico 

De Combate À Fraude E Evasão Fiscais E Aduaneiras 2015-2017”. 

3 Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto. 
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levou a que, de forma “automática”, houvesse um cruzamento de dados que permitiam uma 

maior aproximação da verdade.  

Apesar da vasta literatura, esta área está em constante progresso e desenvolvimento, 

resultante das inúmeras reformas e atualizações legislativas, atuando num determinado 

contexto social e cultural, pois trata-se de uma temática socialmente relevante, tornando-se 

pertinente para a realização de trabalhos empíricos. 

As opiniões sobre esta temática não são consensuais4, as lacunas existentes nas 

explicações do controlo contra as evasões e fraude fiscais e mesmo na implementação da 

fatura obrigatória levam a que existam diferentes opiniões sobre um tema que é abordado 

diariamente. 

A opção por este tema teve origem em uma aula, durante a minha Licenciatura, onde me 

explicaram que Portugal passou a ser dos países mais avançados em relação ao combate á 

fraude e evasão fiscais com a implementação do sistema e-fatura. 

Pretendo então verificar se volvidos alguns anos, desde a implementação do e-fatura 

(2013), se o impacto foi bem-sucedido, e se houve uma diminuição ou aumento (relativo e 

absoluto) da economia não registada, e um eventual aumento das receitas fiscais, imputável 

a tal facto, em sede de IVA5.  

Enfim, visa analisar se um ato tão simples como exigir uma fatura com o Número de 

Identificação Fiscal (NIF), e os benefícios ao consumidor final em sede de IRS6, pode levar 

a efeitos positivos sobre a economia portuguesa. Claro que é necessário considerar quer as 

medidas legais quer as reações sociais e individuais a elas. 

 

 

 

  

 
4 Nuno Núncio, “Pai” do sistema “e-fatura” e Paulo Ralha, presidente do Sindicatos dos Trabalhadores dos 

Impostos (STI) divergem na sua opinião quanto à temática abordada. Consultado em 20 de junho de 2019. 

Retirado de: https://eco.sapo.pt/2016/12/31/e-fatura-foi-criado-ha-3-anos-resultou. 

5 IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado. Do conhecimento geral, razão pela qual não irei especificar.  

6 IRS – Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singular. Do conhecimento geral, razão pela qual não irei 

especificar. 
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2. Revisão de Literatura 

Neste capítulo, é apresentada a revisão da literatura sobre os conceitos que irão ser 

abordados. A literatura sobre a temática oferece diferentes e vastas explicações, 

nomeadamente algumas definições que de seguida irei explicar. 

Nas seguintes subseções, são abordadas diversas características, formas de pensamento, 

ideologias.  

2.1 Enquadramento 

Pimenta em (Pimenta et al. 2014) refere que a cegueira intelectual pode ser mais grave 

que a cegueira biológica, pois pode mudar a perceção da realidade em que vivemos e estamos 

inseridos, criando barreiras intransponíveis entre a realidade e a perceção dela, sendo a fraude 

e a corrupção objetos dessa mesma cegueira intelectual. 

Em 2008, o mundo, e também Portugal, enfrentaram uma grave crise económica e 

financeira7, que abalou a estrutura basilar do país. A crise económico-financeira de 

sobreprodução de capital fictício e desinserção das atividades produtivas, que teve início em 

2007, veio trazer á tona, muitas fraudes que até então estavam encobertas. Aí, poder-se-ia 

afirmar que a cegueira intelectual chocou com a realidade, trazendo á tona o impacto do 

egoísmo, dos conflitos de interesses, das fraudes, entre outros. 

A recuperação da visão relativamente á importância da fraude e corrupção, não é algo 

que se faça espontaneamente, é necessária uma destruturação ética, descoesão social e 

violação de contratos que moldam a vida coletiva. 

Assim, quando estourou a crise financeira global, Portugal viu-se perante uma grande 

dívida não só pública, mas também privada8, que com o tempo ficou cada vez mais difícil de ser 

financiada. Com a escassez de crédito existente em Portugal, aliada à crise da dívida9, em 2011, 

o Governo decidiu dirigir à Comissão Europeia um pedido de financiamento. Pedido esse, 

que foi concedido pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Central e pela União 

 
7 Consultado em 20 de fevereiro de 2019.  Retirado de: https://24.sapo.pt/economia/artigos/de-wall-street-a-

lisboa-como-a-crise-de-2008-atravessou-o-atlantico. 

8  Dívida privada ao Estrangeiro, que não sendo relevante para a temática, não irá ser abordada. 

9 Consultado em 22 de fevereiro de 2019. Retirado de: https://www.publico.pt/2011/04/07/jornal/a-crise-

economica-que-levou-portugal-a-provar-pela-primeira-vez-a-receita-do-fmi-21786788 
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Europeia10, onde como compensação, Portugal teria de cumprir um plano de austeridade 

com o propósito de reduzir o défice. 

Nesta conjuntura, o Governo português, alicerçado em três princípios do Sistema 

Fiscal Português, o Princípio da Legalidade, o Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio 

da Igualdade Tributária11, este último tem como corolários os Princípios da Capacidade 

Produtiva e da Equivalência Fiscal, viu-se obrigado a um maior combate às evasões e fraudes 

fiscais, formulando um plano que visava, sucintamente, um incremento das receitas públicas, 

através de um aumento da eficiência e eficácia do sistema de impostos existente, estando nele 

incluído o perdão fiscal aos contribuintes, não só a pessoas singulares, mas também a pessoas 

coletivas, tratando-se quer de uma questão de justiça, quer de uma questão de sobrevivência, 

e naturalmente uma redução da despesa no setor público. 

Neste contexto, um sistema eletrónico de emissão de faturas e sua comunicação à AT, 

o “E-fatura”, a 01 de janeiro de 2013, entrou em vigor com o propósito de estimular o 

cumprimento da obrigação de emissão de faturas em todas as operações económicas 

verificadas no território nacional. Este sistema fez com que a partir de 2013 fosse obrigatório 

a emissão de fatura nas operações económicas, mesmo em situações onde os consumidores 

finais não a solicitassem.  

Os escândalos de fraude dos anos 90 e os acontecimentos de 2007-2011 deram origem 

a inúmeros estudos sobre fraude. Tendo como base a vasta literatura concetual sobre este 

fenómeno, e antes de abordar o impacto que este sistema trouxe a Portugal, torna-se, 

naturalmente, imperativo definir alguns conceitos, que são erradamente usados no 

quotidiano, com o objetivo de esclarecer e clarificar o âmbito desta dissertação. 

 

 

 
10 Designada por TROIKA- Tem origem na palavra russa troika, que designa um comité de três membros. Na 

política, a palavra troika designa uma aliança de três personagens do mesmo nível e poder que se reúnem para 

a gestão de uma entidade ou para completar uma missão. 

11 Art.º 103.º da Constituição da República Portuguesa. 
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2.1.1 Economia Sombra 

Foi na década de 80 que se deu uma perceção unânime de que existe um conjunto de 

atividades económicas à margem da lei e dos registos e controlos oficiais e institucionais. A 

economia não observada (ENO), também conhecida como economia sombra ou economia 

subterrânea12 engloba toda a economia paralela, isto é, aquela que, simplesmente, não é 

declarada, ou seja, não consta na contabilidade nacional. Sendo a contabilidade nacional uma 

peça fundamental da organização político-económica dos Estados, as atividades económicas 

marginais e desviantes passaram a ter uma base objetiva de referência: seriam aquelas que 

não eram registadas na contabilidade nacional. 

A OCDE, prova disso em 2002 com a publicação Measuring the Non-Observed Economy – 

A Handbook, desde os anos 90, tem dedicado atenção crescente à economia não registada, 

onde a sua preocupação inicial se centrou na economia subterrânea13. Nesse documento, 

abordam quatro grupos de atividades económicas, dando principal destaque a economia 

subterrânea, seguindo-se a economia ilegal, a economia informal e o autoconsumo. 

 Schneider (2013), citado no livro (Pimenta et al. 2014), afirma que a economia sombra 

inclui “as formas legais de produção e de provisão de bens e serviços que se escondem deliberadamente das 

autoridades públicas” por quatro principais razões: 

• Para evitar o pagamento de impostos sobre o rendimento, de valor acrescentado ou 

outros; 

• para evitar pagamento de contribuições para a segurança social; 

• para evitar o cumprimento com determinadas normas legais, como o salário mínimo, 

normas de segurança, entre outros; 

• para evitar o cumprimento com determinados procedimentos administrativos, como 

o preenchimento de questionários estatísticos ou outros formulários administrativos. 

Com o objetivo de dividir e explicitar os diferentes conceitos ligados à economia sombra, 

Schneider (2013) revela o diagrama seguinte onde tenta estabelecer relações entre as 

 
12 Erradamente utilizada no quotidiano, pois esta também engloba economia informal, entre outros, tendo cada 

uma a sua especificidade. 

13 Têm como principal objetivo o não cumprimento das obrigações fiscais e parafiscais. 
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Figura 1- Interligação dos diferentes conceitos. 

Fonte: Pimenta, et al. (2014).  

 

diferentes definições de “economias” que são muitas vezes confundidos e utilizados 

erradamente no mesmo sentido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

Economia subterrânea ilegal (criminal): inclui todas as ações ilegais que correspondem às 

características de atividades de crimes clássicos como roubo, assalto, tráfico de drogas, entre 

outros. 

Economia doméstica informal: atividades domésticas que não se encontram registadas, 

oficialmente. 

Pimenta (2012, p.5),  conclui que a ENR pode ser detetada no nosso quotidiano: 

“Podemos detetar na manipulação contabilística das empresas e nos relatórios fraudulentos das mesmas. 

Podemos detetar nas manipulações dos preços de transferência e na subfacturação e sobrefaturação em operações 

internacionais. Podemos detetar na utilização dos «paraísos fiscais» para, com a complacência de todas as 

autoridades, fugir ao pagamento de impostos onde a riqueza foi criada. Podemos detetar na existência de 

empresas fantasma. Podemos detetar nas operações fictícias na União Europeia para se receber IVA em vez 

de se o pagar. Podemos detetar nas manipulações fraudulentas das operações alfandegárias. Podemos detetar 

na utilização de informação privilegiada e nas operações de corrupção para se agir «da forma mais 

conveniente».(…) Também podemos detetar no serviço que é prestado sem factura(…)”  
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Finalizando, Pimenta (2012), adiciona que legislação está mais preocupada em recuperar os 

fundos perdidos do que em castigar quem praticou os atos ilegais. 

Numa tentativa de explicar as causas da economia sombra, Schneider (2013), indica que 

as principais causas que determinam a dimensão da economia sombra são: 

• os impostos e contribuições para a segurança social,  

• a carga de regulação,  

• a qualidade e quantidade de serviços do setor público e outras instituições públicas. 

A par de Schneider (2013),Afonso e Gonçalves (2009) referem que para identificar de 

forma mais eficaz as causas da ENR, devem ser analisados os custos e os benefícios da 

passagem de economia oficial para ENR, enunciando um conjunto de causas do sucedido. 

A Carga Fiscal, evidenciando que a maioria dos estudos sobre esta temática, consideram o 

aumento da carga fiscal e das contribuições para a segurança social como uma das razões 

para o aumento da ENR, citando Schneider e Enste (2000), Afonso e Gonçalves (2009), 

afirmam que quanto maior for a diferença entre os rendimentos e o custo total do trabalho 

maior é o incentivo a optar pela ENR, devido aos elevados descontos e impostos. A Carga 

de Regulação, Afonso e Gonçalves (2009), referindo Tanzi (1982), afirmam que “a intensidade 

de regulação, quando acrescida, leva a que os indivíduos optem mais facilmente pela ENR”. A Evolução 

do mercado de trabalho, onde, afirma que, Dell'Anno (2007), também citado por Afonso e 

Gonçalves (2009), os rendimentos dos trabalhadores por conta própria são subdeclarados, 

isto deve-se ao facto de existir uma maior facilidade de incluir outras despesas do foro pessoal 

na atividade profissional e de optar por uma subfacturação de rendimentos aproveitando o 

regime simplificado. Digamos então, que quanto maior for o número de trabalhadores por 

conta própria, maior será a ENR. 

Schneider na conferência “Perceção Interdisciplinar da Fraude e Corrupção” em 

setembro de 2012, sugere medidas políticas que visam reduzir a economia sombra14 e integrar 

as suas atividades da economia oficial, mas ao mesmo tempo lança dúvidas de que se reduzir 

a economia sombra, é uma bênção ou uma maldição. Em Portugal apenas se toda passar a 

 
14 Não relevantes para o estudo em questão. 
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ser oficial, ou seja, se houverem medidas fiscais que aumentem os incentivos a trocar da 

sombra para a oficial, realmente compensa a redução da economia sombra15. 

Como podemos constatar, as opiniões são divergentes, as próprias definições são 

divergentes e a própria nomenclatura das definições também diverge, o que origina a que 

estas sobreposições tornam difícil apresentar estimações.  

De uma forma generalista, Pimenta (2012), evidencia quatro grupos de métodos de 

estimação: 

✓ generalizando os resultados de observações no terreno16  

✓ obtendo-se informações da mesma realidade por diversas vias17 

✓ aproveitando informações sobre alguns agregados económicos conhecidos18 

para fazer extrapolações sobre o que deveria haver na contabilidade nacional 

e não há. 

✓ adotando métodos econométricos em que a economia não registada é uma 

das variáveis a estimar do modelo, a partir do valor de outras variáveis. 

A adoção de qualquer um dos métodos apresentados resulta dos custos envolvidos, da 

informação disponível, da realidade objetiva de cada sociedade. 

 
15 Segundo Schneider (2012): 

• os rendimentos obtidos na economia sombra aumentam a qualidade de vida de um terço da 

população; 

• entre 40% a 50% das atividades na economia sombra têm caracter complementar o que leva 

a um aumento do PIB (oficial e não oficial); 

• As perdas fiscais são moderadas, uma vez que dois terços dos rendimentos obtidos na 

economia sombra são gastos na economia oficial. 

16 Via auditorias ou ações policiais. 

17 Via inquéritos, comparando a criação de recursos e a aplicação dos mesmos e confrontando resultados. 

18 Como quantidade de moeda e produção de energia. 
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Nesta dissertação será objeto de estudo a economia sombra, partindo da definição 

atribuída por Schneider (2013)19, focando nos dados existentes e relevantes para a temática 

abordada, sobre o Tax Gap. 

 

2.1.2 Fraude 

Quando falamos do pagamento de impostos, estamos perante um dever de cidadania, 

ao qual o cidadão, ou pessoa coletiva, o deve cumprir de forma legal e transparente20. Quando 

as normas são violadas, através de evasão ou fraude fiscal, consequentemente irá haver um 

aumento da carga fiscal que prejudicará os cumpridores, distorcendo a ideia de equidade 

fiscal. Mas então, o que leva ao incumprimento da legislação? 

Existem inúmeras definições e classificações de fraude, e isso depende de múltiplos 

critérios, incluindo a finalidade das mesmas. Está compreensível que os entendimentos 

policial, jurídico e económico de fraude sejam diferentes, embora convergentes. Das várias 

definições de fraude, a maioria é associada à obtenção intencional de benefícios pessoais 

através do logro21. 

Fraude é um termo da linguagem corrente importado para uma utilização científica. Isso 

pode ser comprovado pela utilização quotidiana, como “Tu és uma fraude!”. 

Quanto aos dicionários, eles atribuem significados mais ou menos gerais: 

• “burla; engano; dolo; logração; má-fe; candonga; contrabando: fiscal manobra do contribuinte para 

escapar à incidência tributária. (Do lat. fraude-, «id»)” (Costa e Melo 1995). 

Quanto ao Código Penal português, limita-se a transpor a noção do conhecimento 

corrente, utilizando “fraude” e “fraudulento” sem explicitar o seu significado22  ou exige a 

existência de uma adjetivação para a sua caracterização.  

Em algumas legislações, a fraude está apenas associada a fraude fiscal: 

 
19 Schneider engloba na Economia Sombra a economia subterrânea e parte da economia informal. 

20 Assumimos transparência como “maior informação contabilística disponível”. 

21 “implica impor uma ideia ou crença falsa que provoque ignorância, perplexidade ou impotência” Wells (2007)  

22 Art.º 321º, Art.º 331º, Art.º 339º, Art.º 341º, Art.º 368º do Código Penal 
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“Fraude (Dir. Penal) - Crime fiscal previsto no artigo 103º da Lei nº15/2001, de 5 de Junho (Regime 

Geral das Infracções Tributárias), que se traduz num conjunto de condutas, expressamente enunciadas (...) 

susceptíveis de causarem diminuição das receitas tributárias.”(Prata et al. 2013). 

Esta situação leva a que se afirme várias vezes que a fraude é sempre fraude fiscal, o 

que relativizar esta terminologia é errado e obriga a muito cuidado.  

De uma maneira genérica podemos olhar para a fraude como que está associada a 

noções de “engano” ou “intencionalidade”. Wells (2017) define fraude como: 

“No sentido mais lato, a fraude pode incluir qualquer crime para obtenção de lucro, utilizando como 

principal modus operandus o logro. Existem apenas três modos de retirar ilegalmente dinheiro a uma vítima: 

força, logro ou furto. Todos os delitos que se servem do ludíbrio constituem fraudes. Uma vez que o logro é o 

cerne da fraude, incluiremos os sinónimos do Webster: «“Lograr” implica impor uma ideia ou crença falsa 

que provoque ignorância, perplexidade ou impotência; “enganar” implica induzir em erro intencionalmente 

ou não; “iludir” implica lograr minuciosamente, a ponto de esconder a verdade; “defraudar” salienta a 

utilização do encanto e da persuasão no logro». Wells (2017) 

Porém, nem todos os logros podem ser considerados fraudes, para tal 

correspondência é necessário que a vítima sofra danos ou prejuízos, geralmente de dinheiro. 

No mesmo sentido, temos a definição dada pela IIA (Institute of Internal Auditors): 

“Qualquer acto ilegal caracterizado por um engano intencional, ocultação ou violação da confiança. 

Estes actos não dependem da utilização de ameaças de violência ou da força física. As fraudes são perpetradas 

por indivíduos e por organizações para obter dinheiro, bens ou serviços; para evitar pagamentos ou perda de 

serviços; ou para obter vantagens pessoais ou de negócio.”. 

Tornando esta posição a mais generalizada, pois para além de serem produzidas por 

instituições privilegiadas com grande influência internacional, também chamam a atenção 

para as fraudes que, por violarem a lei, assumem uma maior importância social. 

Podemos denotar uma grande aproximação entre vantagens e danos, o que é lógico, 

mas por vezes surgem situações em que pode ser fácil identificar as vantagens e difícil 

identificar os danos, ou o contrário. O que leva a alguns autores a optar por utilizarem as 

duas componentes. 

 

 



11 

 

Níveis mais 
elevados de 
corrupção

Menor 
probabilidade de 

ser capturado

Custos 
sociais/psicológicos 

mais baixos

Figura 2 – Ciclo Vicioso - Elaboração Própria.  

Fonte: Pimenta, et al. (2014).  

Focando-nos na definição publicada por KPMG, temos: 

“Fraud is a broad legal concept that generally refers to an intentional act committed to secure an 

unfair or unlawful gain. Misconduct is also a broad concept, generally referring to violations of laws, 

regulations, internal policies, and market expectations of ethical business conduct.”. KMPG (2006) 

Esta definição leva-nos a introduzir a componente ética, onde podemos ter dois tipos 

de fraude, a fraude ilegal e a fraude legal, mas eticamente incorreta. 

Maia (2013), focando a sua pesquisa mais no carácter do ser humano, conclui que o 

problema da fraude é traduzido no egoísmo em relação às regras, onde os seres humanos 

tentam beneficiar o foro pessoal em detrimento dos objetivos sociais. 

A falta de clareza em relação às regras, normas ou critérios de “fraude” alavanca 

situações de fraude, onde os infratores aproveitam-se das lacunas/omissões da legislação. 

2.1.3 Fraude e evasão fiscal 

Na linguagem corrente, “fraude e evasão fiscal” são utilizadas inúmeras vezes como 

sinónimas, no ponto de vista de um menor pagamento de impostos que em condições 

normais seria devido. 

São inúmeras as motivações ou razões que possam levar ao não cumprimento dos 

impostos por parte dos sujeitos passivos. Situações, como a considerar que um determinado 

imposto é injusto, ou então, a simples motivação de obtenção de um benefício pessoal, são 

algumas das razões para tal fenómeno acontecer. 

Susan Rose-Akerman (2014), evidencia a existência de dois grandes ciclos nas 

sociedades, onde se denota a importância da mentalidade uma sociedade no combate ao 

fenómeno a ser tratado: 

Ciclo Vicioso: 
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Níveis baixos de 
corrupção

Maior 
probabilidade de 

ser capturado

Custos 
sociais/psicológicos 

mais elevados

Figura 3 - Ciclo Virtuoso - Elaboração Própria.  

Fonte: Pimenta, et al. (2014). 

Ciclo Virtuoso: 

 

 

 

 

 

 

A evasão e a fraude fiscal são procedimentos dolosos e ilícitos que visam obter algum 

benefício com recurso de condutas fraudulentas, delapidando o património do Estado. 

Contudo, a fraude fiscal constitui um crime fiscal23. De modo a que se deve evitar um 

tratamento igual destas duas definições.  

Como podemos observar no Art.º 103º, nº1 RGIT, o conceito de fraude fiscal: 

“Constituem fraude fiscal, punível com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias, as condutas 

ilegítimas tipificadas no presente artigo que visem a não liquidação, entrega ou pagamento da prestação 

tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens patrimoniais suscetíveis 

de causarem diminuição das receitas tributária.” 

O recurso a faturas falsas (sobrefaturação), a não faturação (subfacturação), são 

exemplos de atos com a finalidade de beneficiar um particular/empresa em detrimento do 

Estado, sendo no caso das faturas falsas a obtenção de benefícios no reembolso de impostos 

e da não entrega de montantes liquidados a terceiros.  

“A fraude do IVA afeta significativamente a receita fiscal dos Estados membros e perturba a atividade 

económica no mercado interno, criando fluxos injustificados de bens e permitindo que estes sejam colocados no 

mercado a preços anormalmente baixos”. Palma (2009). 

A evasão fiscal é o uso de meios ilícitos, trata-se então de uma conduta dolosa e ilícita, 

com o objetivo de evitar ou retardar o pagamento de impostos, através de falsificação ou 

omissão de operações contabilísticas, não emissão de faturas, aproveitamento ilegítimo de 

 
23 Previsto e punido nos Art.ºs 103º e 104º do Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT). 
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benefícios fiscais, entre outros. Poço (2013). Trata-se, portanto, de uma violação grave da 

igualdade e justiça fiscais a que todos os contribuintes têm direito. 

O combate a estes dois problemas, colocará em ordem de ameaça o princípio da 

eficiência do sistema fiscal. Deverá ser para este, os esforços, antecipando e analisando os 

motivos que dão origem aos fenómenos, e implementando mecanismos para os repudiar. 

Certamente, trata-se de uma área em constante mutação, tal como, o próprio sistema 

em que se insere. 
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3. Metodologia 

Este capítulo consiste em expor a metodologia utilizada para a realização desta 

dissertação.  

Metodologia consiste na aplicação de técnicas/métodos científicos que proporcionam 

uma boa colheita e análise de informação, com o objetivo de resolver uma questão de 

investigação, estes métodos consistem no aglomerado de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para atingir o conhecimento. (Prodanov e Freitas, 2013) 

Os métodos de investigação harmonizam-se com os diferentes fundamentos filosóficos 

que suportam as preocupações e orientações de uma investigação. (Fortin, 1999). 

 

3.1 Questões do presente estudo 

Como em qualquer trabalho científico, é a partir de questões/dúvidas/hipóteses que se 

inicia todo um percurso com a finalidade de obtenção de respostas. 

A presente dissertação, como já referido, visa conhecer, compreender e refletir o impacto 

da reforma implementada em Portugal, que obriga a uma comunicação eletrónica de dados 

á AT. Portanto, irei verificar se durante e após a implementação do sistema (2013), ocorreram 

fenómenos do foro económico vantajosos para a Economia Portuguesa. Como se trata de 

uma temática recente, sendo este sistema implementado em 2013, pretendo perceber os 

resultados e as reações e esforço dos contribuintes na implementação e relacionar com o 

aumento/diminuição da evasão e fraude fiscal após a implementação. Pretendo também 

perceber até que ponto o objetivo da AT e a aproximação com o contribuinte foram 

realmente cumpridos. 

 

3.2 Metodologia Científica 

“Metodologia” derivada do latim de “methodus”, é a junção de três vocábulos gregos: “meta” –

reflexão e raciocínio, “hodos” - caminho e percurso, e “logos” –palavra. 

Metodologia científica é o estudo dos métodos, processos, técnicas, etapas, dos 

instrumentos necessários para a elaboração, estruturação e organização de um trabalho 

científico. É, portanto, o conjunto de técnicas e processos utilizados para a pesquisa e a 

formulação de um trabalho científico. 
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A Metodologia científica, trata, então, as principais regras/meios para um trabalho 

científico (fim), fornecendo as técnicas, os instrumentos e os objetivos para um melhor 

resultado final. 

A pesquisa é uma das atividades primordiais para a elaboração dos trabalhos realizados 

com base na metodologia científica. É a fase da investigação e da coleta de dados sobre o 

tema a ser estudado. 

Ao fazer referência à escolha dos métodos utilizados durante o desenvolvimento de um 

trabalho de investigação, leva-nos a um conjunto de regras, linhas orientadoras, que nos 

sustenta as conclusões obtidas com o estudo. 

 

3.3 Tipos de Metodologias 

Existem dois métodos que concorrem para o desenvolvimento do conhecimento, são 

eles, o método quantitativo e o método qualitativo. 

Quanto à metodologia quantitativa: 

“É um processo sistemático de colheita de dados observáveis e quantificáveis. É baseado na 

observação de factos objetivos, de acontecimentos e fenómenos que existem independentemente do investigador. 

Assim, esta abordagem reflete um processo complexo, que conduz a resultados que devem conter o menor 

enviesamento possível.” Fortin (1996) 

É fortemente orientada no sentido de se levar à formação de conclusões, através da 

recolha de dados quantitativos, isto é, sob a forma numérica, que são analisados, 

originando estatísticas que levam a formulação das análises e consequentes conclusões. 

Já, na abordagem através de uma metodologia qualitativa: 

“Está preocupado com uma compreensão absoluta e ampla do fenómeno em estudo. Ele observa, 

descreve, interpreta e aprecia o meio e o fenómeno tal como se apresentam, sem procurar controlá-los. O 

objetivo desta abordagem de investigação utilizada para o desenvolvimento do conhecimento é descrever ou 

interpretar mais do que avaliar.” Fortin (1996) 

É orientada à recolha de dados, normalmente, texto escrito, isto é, não quantificáveis, 

que retratam os fenómenos objeto do estudo. Os dados recolhidos são posteriormente 

observados, formulando consequentes conclusões. 
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Estes dois métodos, levam-nos a verificar uma metodologia com pontos comuns, a 

Metodologia Mista, que pode ser classificada em função da intenção final. Poder ser, segundo 

(Gil, 2002): 

• Descritiva 

Foca-se na descrição de um acontecimento ou conjunto de acontecimentos, e nas suas 

características tentando estabelecer relações entre elas. 

• Exploratória 

Quando realizada numa área onde há pouco conhecimento sobre o assunto, tentando 

contruir hipóteses sobre ele. 

• Explicativa 

Prende-se na identificação de fatores que levaram à ocorrência de algum acontecimento.  

Isto leva-nos a caracterizar os meios utilizados:  

Bibliográfica, realizada a partir doutrina já existente sob em estudo;  

Documental, desenvolvida através da análise de documentos de naturezas diversas, não 

considerados como fontes bibliográficas;  

Laboratorial, realizada através de recursos em laboratório, ambientes fechados e controlados, 

ou computacionais;  

Experimental: desenvolvida através da avaliação dos fenómenos, onde são manipuladas 

variáveis previamente determinadas;  

Ex post facto: realizada após variações na variável dependente, com observações em 

diferentes momentos;  

De campo: quando ocorre no local onde se deu o acontecimento, objeto de estudo;  

Participante:  se o investigador tem relação direta com a situação, objeto de estudo;  

Pesquisa ação: se o investigador, para além da relação direta, intervêm ativamente no mesmo;  

Levantamento: realizada através de inquéritos diretamente ao grupo ou pessoas cujo 

comportamento se pretende estudar;  

Estudo de caso: onde a pesquisa visa o estudo amplo, exaustivo e detalhado de um 

determinado objeto ou fenómeno. 
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3.4 Metodologia adotada 

Após a exposição geral acerca das diferentes caracterizações de metodologia científica a 

desenvolver na elaboração de estudos científicos, resta agora, expor a abordagem adotada, 

os meios e o tipo de pesquisa. 

Ao trabalharmos sobre a fraude, concretamente a fraude fiscal, temos desde logo grandes 

dificuldades de quantificação por duas principais razões:  

(1) por definição a fraude (existente) é inquantificável24; 

(2) Contudo é estimável quantitativamente, por vias que contêm metodologias complexas 

para obtenção de informação primária que são excessivamente morosas e caras25. 

Estas dificuldades não significam abdicar da informação quantificada, mas recorrerei 

à já existente. Quanto aos fins e objetivos da presente pesquisa, defini a mesma como sendo 

uma pesquisa exploratória, uma vez que o e-fatura é algo recente no sistema fiscal em 

Portugal. Significa isto que a fonte fundamental de trabalho se centra na pesquisa 

documental, a qual tem de ser trabalhada em função do meu tema utilizando a dedução 

lógica, a imaginação aplicável à análise de risco de fraude, ao tratamento das informações 

quantificadas, nas suas complementaridades e conflitos.  

Dentro da bibliografia engloba-se a legislação relacionada com a e-fatura. No âmbito 

da tipologia de investigação as questões de investigação e os problemas que implicam, optei 

então, por uma análise de dados e conteúdos documentais.  

Para isso, irei recorrer a uma análise de arquivos de informação credível com dados 

estatísticos com o objetivo de encontrar as respostas às seguintes questões de investigação: 

Quais os resultados da implementação do sistema? Qual o seu impacto na receita do Estado? 

Qual o comportamento dos contribuintes? O número de contribuintes a pedir NIF 

aumentou/diminuiu? Qual a relação entre o crescimento da Economia e a implementação 

do sistema? 

 

 

 
24 Como abordado no ponto 2.2.1 na página 8. 

25 Como abordado no ponto 2.2.1 na página 8. 
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Os números, tendo como objetivo primordial a maior assertividade nos dados expostos, 

foram recolhidos através das publicações oficiais de: 

✓ Ministério das Finanças; 

✓ AT; 

✓ Direção Geral do Orçamento; 

✓ Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Foi dada preferência aos dados das publicações mais recentes, pois foram encontradas 

divergências em alguns valores. 
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4. Os factos 

Naturalmente, será importante a análise dos momentos históricos que levaram à criação do 

“e-fatura”.   

 

4.1 Contexto/Enquadramento Nacional e Internacional 

Como já referido no ponto 1, Portugal esteve sujeito a um plano de ajustamento que foi 

determinante para a reforma e implementação de um conjunto de medidas com vista a 

aumentar eficiência e eficácia do sistema fiscal português e com o intuito, obviamente, de 

aumentar receitas e diminuir despesas públicas. Estas mesmas medidas estavam lado a lado 

com uma outra necessidade, esta é, o aumento da receita fiscal arrecadada pelo Estado. 

A bolha especulativa do imobiliário26, designada, crise do “sub-prime” Americana, levou a que 

os países Europeus também fossem contagiados27. Portugal, com problemas a nível 

financeiro e com crise no setor bancário, devido à escassez de crédito existente, viu a sua 

situação agravar-se. 

Nos mandatos do XVIII Governo Constitucional, foram aplicados vários 

“Programas de Estabilidade e Crescimento”, (conhecidos como PEC’s), onde tinham como 

objetivo estabelecer medidas políticas por forma a garantir o crescimento e evolução da 

economia nacional, reduzir o défice público e controlar e diminuir a dívida publica.  E com 

o insucesso dos PEC’S, que foram no total três, sendo que no PEC IV, em 23 de março de 

2011, não obteve a aprovação no Parlamento, o que levou à demissão do Governo e a 

eleições antecipadas, tornou-se necessário o pedido de assistência financeira, que teve início 

em 11 de abril de 201128. Depois de várias reuniões e negociações, surgiu o “Programa de 

Ajustamento Económico e Financeiro”, em conjunto com a Troika, designação atribuída à 

equipa composta pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão 

Europeia.  

 
26 Subida vertiginosa dos preços do imobiliário num curto espaço de tempo, seguido de um colapso repentino. 

27 Consultado a 20 de maio de 2019. Retirado de: https://24.sapo.pt/economia/artigos/de-wall-street-a-lisboa-

como-a-crise-de-2008-atravessou-o-atlantico 

28 Consultado a 20 de maio de 2019. Retirado de: https://observador.pt/especiais/o-resgate-em-datas/   
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A 17 de Maio de 2011 é assinado o Memorando29 que continha um plano de assistência, mediante 

o compromisso por parte do país num conjunto de reformas estruturais e cumprimento de metas 

orçamentais.  

 

4.1.1 Plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras 2012-

2014. 

É no triénio de 2012 a 2014 que se veem as primeiras diretrizes internas que se iriam 

implementar na atividade da AT.  

Este documento, proveniente do Ministério das Finanças do, na altura, XIX Governo 

Constitucional, de 31 de outubro de 2011, estabelece como objetivo prioritário o reforço da 

eficácia do combate à fraude de elevada complexidade e à economia subterrânea, 

promovendo, por essa via, uma maior equidade fiscal na repartição do esforço coletivo de 

consolidação orçamental. Definiu as grandes linhas estratégicas de atuação de médio prazo 

da administração fiscal, pela primeira vez, e permitiu obter uma visão sistematizada da 

atuação da AT no médio prazo, definindo medidas e prazos específicos para a sua realização. 

Neste sentido, o Governo aprovou o Plano Estratégico de Combate à Fraude 2012-

2014 logo em 2011. Foi, então, a primeira vez que um Governo elaborou e aprovou um 

Plano plurianual, isto é, com a duração de 3 anos, para combater a fraude de elevada 

complexidade e a economia informal e subterrânea. 

A estratégia adotada pela AT visava facilitar e incentivar o cumprimento das obrigações 

fiscais e o aumento dos níveis de cumprimento voluntário e, também, detetar e penalizar o 

incumprimento voluntário, aumentado a perceção do risco e os custos associados. 

No âmbito do combate à fraude e a esquemas de elevada complexidade, salientam-se as 

seguintes medidas: 

• O agravamento da moldura penal, isto é, um aumento das coimas aplicadas 

às contraordenações aduaneiras e fiscais; 

• O reforço dos mecanismos de troca de informações com países com paraísos 

fiscais; 

 
29 Na verdade, no caso de Portugal, foram adotados dois Memorandos, com partes e conteúdos parcialmente diferentes. 

“Memorando de Entendimento sobre Condicionalismos Específicos de Política Económica” e “Memorando sobre Políticas 
Económicas Financeiras” e o “Memorando Técnico de Entendimento”. Retirado de: 

https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/20017/1/2015%2006%2029%20Tese%20Consolidada%20VF.pdf,   
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• A extensão significativa dos prazos de prescrição fiscal para 15 anos: 

• A flexibilização das regras de utilização da cláusula geral anti abuso por parte 

da AT para combater o planeamento fiscal agressivo30; 

• Imposição, de um modo gradual, da obrigatoriedade de utilização de 

programas de certificados de faturação31; 

• Imposição da obrigatoriedade de numeração e do registo de documentos, 

levando a uma maior transparência na emissão de documentos de suporte a 

transações. 

Esta reforma tinha como grande objetivo um combate mais inteligente à fraude fiscal e 

à economia paralela e em 3 pilares fundamentais:  

(i) Fatura obrigatória em todas as transações; 

(ii) Comunicação eletrónica mensal dos dados relevantes de todas as faturas 

emitidas; 

(iii) Incentivo fiscal à solicitação de faturas. 

  

 

30 Todos os planos que tenham como finalidade, exclusiva ou predominantemente, a obtenção de vantagens 

fiscais. Consultado em 29 de maio de 2019. Retirado de: https://www.oa.pt/cd/Conteudos/Artigos/ 

detalhe_artigo.aspx?sidc=31634&idc=501&idsc=21852&ida=66750. 

31 Com o objetivo de garantir maior veracidade no momento de pagamento de bens e serviços, nomeadamente 

no que diz respeito ao apuramento e liquidação de IVA. 
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4.1.2 Plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras 2015-

2017. 

Este Plano Estratégico inclui uma lista de 40 medidas prioritárias de combate à fraude e 

evasão fiscais e à economia paralela. Neste Plano, com o reconhecimento de que este 

combate deve envolver todos os cidadãos, dando um papel essencial à cidadania, e que o 

combate se inicia antes da ocorrência dos factos, não tendo a AT que atuar apenas após a 

ocorrência do incumprimento, tornando-se proativa, o paradigma de ação mudou. 

O Plano Estratégico evidencia, interna e externamente, os esforços que se pretendem 

levar a efeito na luta contra a fraude e evasão fiscais e aduaneiras e a economia paralela, 

assentando em quatro vetores estratégicos de intervenção prioritária:  

1. reforçar o combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras e à economia paralela; 

2. aumentar a eficácia e a eficiência da Inspeção Tributária e Aduaneira; 

3. promover o cumprimento voluntário das obrigações fiscais e aduaneiras;  

4. aumentar a eficácia na gestão e cobrança fiscais e aduaneiras.  

Estas medidas basearam-se no reforço do cruzamento de dados, utilizando as novas 

tecnologias, e foram determinantes para garantir uma mais justa repartição do esforço fiscal 

e sancionar de forma mais efetiva as práticas dolosas de incumprimento fiscal. 

Essas medidas organizam-se em 5 grandes domínios: 

i) Medidas de controlo da obrigação de emissão e comunicação de faturas;  

ii) Medidas de controlo das obrigações em sede do IVA;  

iii) Medidas de controlo das obrigações em sede de IRS e IRC;  

iv) Medidas de controlo das obrigações de entrega de retenções na fonte;  

v) Medidas de controlo transversais: Implementação e automatização de um sistema 

de conferência sistemática das mercadorias em stock. 

Na mesma linha que destas reformas, na AT foi implementada uma reforma interna que 

permitiu que toda esta informação fosse tratada de forma imediata e automatizada, e colocada 

ao serviço do cidadão.  

Um dos princípios deste Plano Estratégico, foi a promoção do cumprimento voluntário por 

parte dos contribuintes, através da criação de meios eletrónicos que facilitaram o cumprimento 

das obrigações. 
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Figura 4- Logo do Portal e-fatura.  

Fonte: Portal “e-fatura” 

Figura 5- Portal "e-fatura”.  

Fonte: Portal “e-fatura” 

5. E-Fatura 

 

 

 

 

Em julho de 2012, o Governo aprovou uma reforma estrutural do regime da faturação 

em Portugal, a qual originou a implementação do sistema e-fatura em 1 de janeiro de 2013. 

Inúmeras medidas foram estipuladas, mas irei particularizar neste ponto, o programa de 

combate á fraude fiscal, no momento, totalmente inovador a nível Europeu.  

O desenvolvimento e aperfeiçoamento dos mecanismos de cruzamento de informação 

que levou a um maior controlo da AT, facultando toda a informação acerca das obrigações 

fiscais das empresas, funcionando como incentivo para a emissão de faturas em sectores 

considerados propícios á evasão fiscal. Permitindo à AT, não só, um eficiente controlo e 

acompanhamento integral da entrega do IVA, mas também, promover um funcionamento 

mais efetivo do sistema fiscal português.  
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Desde 1 de janeiro de 2013 é obrigatória a emissão de fatura, ainda que os 

contribuintes não a solicitem, ao abrigo do DL n.º 197/2012 de 24 de Agosto. 

Subsequentemente procedeu-se à criação de medidas de controlo de emissão de faturas e à 

introdução de um incentivo de natureza fiscal, previstos no DL n.º 198/2012 de 24 de 

Agosto.  

Como referido anteriormente, foi definida a obrigação dos contribuintes procederem 

à comunicação eletrónica dos elementos das faturas emitidas pelos operadores económicos, 

à AT assim como a obrigação de emissão de fatura em todas as aquisições de bens e serviços, 

o que encetou uma nova colaboração entre Estado e cidadãos, com o objetivo do combate 

à economia paralela. 

Com o intuito de proteger a estrutura interna da base de dados e a sua funcionalidade, 

foi criado um ficheiro normalizado de auditorias tributárias - SAF-T (PT) - que predefine um 

conjunto de registos contabilísticos num formato legível e comum, permitindo uma fácil 

exportação de registos contabilísticos, faturação, documentos de transporte, recibos, entre 

outros, através de uma base de dados.  

Nos anos seguintes á implementação, algumas alterações foram impostas pela AT à 

estrutura do ficheiro SAF-T (PT), mas estas não foram sendo visíveis na ótica do utilizador.  

Na ótica do utilizador, foi implementada, em 2013, a obrigação da comunicação mensal de 

documentos de faturação emitidos pelas empresas até ao dia 25 do mês seguinte. Tendo sido 

também, criado um incentivo fiscal, correspondente a 15% do IVA suportado em quatro 

setores de atividade:  

✓ hotelaria e restauração,  

✓ reparação de automóveis, 

✓ reparação de motociclos 

✓ cabeleiros 

Induzindo os consumidores finais a solicitarem faturas com NIF, com o objetivo 

primordial de combater a economia subterrânea presentes nestes setores. 

Ainda no ano de 2013, entrou em vigor um Sistema de Apoio ao cumprimento. No 

relatório de atividades de combate à evasão fiscal 201332, foi definida uma metodologia que 

se baseia na operacionalização do sistema informático, do tratamento automatizado da 

informação dos dados das faturas, da declaração dos contribuintes e da interface relacional 

 
32 Relatório de Atividades Desenvolvidas - Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2013 
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Figura 6 - Divergências "E-fatura". 

Fonte: Relatório de Atividades Desenvolvidas AT - Combate à Fraude e Evasão Fiscal e Aduaneiras 2016 

Figura 7- Logo da Fatura da Sorte.  

Fonte: Portal e-fatura 

entre AT e os contribuintes. O divergências e-fatura. Este sistema promove e apoia o 

cumprimento, funcionando como um elemento educativo e de alerta através da deteção de 

erros comuns dos contribuintes, levando os mesmos a regularizar as desconformidades 

detetadas.  

Este sistema assenta no princípio de que os dados do e-fatura referem o universo de 

factos tributários produzidos pelas empresas sujeitas a IVA, o que permite atuar em duas 

vertentes: 

• assegurar que os valores declarados nas suas declarações periódicas (DP), 

pelos contribuintes refletem, inteiramente, os factos tributários comunicados 

através do Sistema e-fatura; 

• garantir que todos os elementos presentes nas faturas são comunicados à AT 

pelas empresas. 

Este sistema identifica analisa e automatiza a deteção de anomalias como as apresentadas 

no seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde abril 2014 que o sistema e-fatura, além do incentivo fiscal já existente, criou 

um sorteio, “Fatura da Sorte”33, para reforçar a adesão do pedido de fatura com inclusão do 

NIF. Para habilitação no sorteio, seriam elegíveis as faturas, as faturas simplificadas e as 

faturas-recibo que contivessem todos os elementos previstos na lei, emitidas a favor do 

sujeito passivo. 

 

 

 

 

 
33 Art.º 242.º da Lei n.º 83/2013 de 31 de dezembro, lei do OE 2014, pelo XIX Governo Constitucional. 
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Figura 8- Cartão e-fatura 

Fonte: Portal e-fatura 

Em julho de 2014, a AT iniciou o Plano de Ações Externas Locais, de Promoção e 

Apoio ao cumprimento Voluntário (PAELAC), cujo primordial objetivo se centralizou na 

prestação de informações e esclarecimentos aos contribuintes sobre encargos fiscais. Ações 

estas que se se designavam de essenciais na detenção da economia paralela. 

A partir do dia 1 de janeiro de 2015 e em resultado da Reforma do IRS, apenas as faturas 

identificadas com NIF, são elegíveis para as deduções em sede de IRS. 

A declaração automática dos rendimentos também foi implementada no sentido de 

simplificar a tarefa dos contribuintes. Em 2017, a declaração passou a ser preenchida na 

integra pela AT com base nos dados comunicados por terceiros e nos dados declarados pelo 

contribuinte, sendo o sistema e-fatura o principal meio de obtenção e receção de tais dados 

para o pré-preenchimento automático da declaração. Tornando-se numa forma simples, 

cómoda e eficaz. De modo a simplificar o pedido de Fatura com inclusão do NIF, a AT 

lançou o cartão e-fatura, que pode ser lido através do código de barras, obtendo a empresa, 

ou o comerciante, o NIF do cliente automaticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas das vantagens do cartão são: 

o Elimina erros de comunicação; 

o Não ter que comunicar verbalmente aos comerciantes o NIF  

o Não ter que decorar o seu NIF e o dos dependentes; 

o Reduz o tempo de atendimento; 

o Confere maior privacidade 

o Operação mais segurança, não tendo de verbalizar os dados pessoais. 
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6. Dados 

6.1 Sistema de Comunicação de faturas 

Nos últimos anos houve um reforço significativo no combate à evasão e fraude fiscal 

por parte da AT, com o desenvolvimento dos planos estratégicos e a implementação de 

novas regras de faturação34. 

O maior desafio para AT era promover a participação dos cidadãos na tarefa de solicitar 

a fatura com NIF. Na verdade, o incentivo a não pedir fatura é forte em alguns setores de 

atividade, porque por vezes pode significar que o serviço ou o bem fica 23% menos oneroso, 

o que leva a que a AT promova incentivos, por forma a guiar os contribuintes para o sentido 

de cumprimento. 

Com as publicações dos relatórios anuais, Relatório de Atividades Desenvolvidas –“Combate à 

Fraude e Evasão Fiscais Aduaneiras”, o cidadão passou a ter acesso aos dados quantificados do 

resultado da implementação da reforma. 

Em 2018 foram emitidas e comunicadas à AT 5.801.2395 faturas, um aumento de 3,1% 

em relação ao período homologo do ano anterior, demonstrando que ainda passados 6 anos 

após a implementação, o número de faturas emitidas vai gradualmente aumentando em 

termos absolutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Análise Comparativa de Faturas Emitidas e Comunicadas á AT. 

 Fonte: Relatório de Atividades Desenvolvidas - Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2018 

 
34 Como o caso do e-fatura. 
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Como podemos ver na figura 9, desde 2013, ano da implementação do sistema e-

fatura, até 2018, ano do último relatório35, o número de faturas comunicadas á AT foi de 

cerca de 31 mil milhões, denotando-se um claro crescimento em termos absolutos com o 

decorrer dos anos.  

Em 2017, houve um crescimento das faturas emitidas com NIF de pessoa singular, 

tendo ultrapassado as 1,2 mil milhões de faturas, 9% acima face ao ano de 2016. Acresce que 

em 2018, a quantidade de faturas emitidas com NIF ultrapassou os 1,3 mil milhões, aumento 

de 7,2% em relação a 2017, como se pode ver na figura 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 -Análise comparativa do total de faturas emitidas a consumidores finais. 

Fonte: Relatório de Atividades Desenvolvidas - Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2018 

 

Cumulativamente à figura acima exposta, de seguida, verifica-se um aumento do 

número de contribuintes emitentes de faturas, em todos os meses, em relação ao ano de 

2017, tendo atingido 916.755 emitentes em dezembro de 2018, formando um aumento de 

4% face ao período homólogo. 

 
35 Relatório de Atividades Desenvolvidas - Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2018 
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  O crescimento do número de emitentes que comunicam faturas à AT estará 

relacionado com o benefício fiscal da exigência de faturas com NIF pelos consumidores, 

revelando a importância do sistema e-fatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Análise comparativa do total de emitentes – 2013 – 2018 

Fonte: Relatório de Atividades Desenvolvidas - Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2018 

 

Os números de consumidores que pedem faturas com o seu NIF, também é algo 

importante para a nossa análise. O aumento é notório, tendo maior incidência do 2º ano para 

o 3º a partir da implementação. Conforme demonstra a seguinte figura, em dezembro de 

2018, o número de consumidores que solicitaram emissão de fatura foi de quase 12 milhões, 

11.781.595 (cerca de 2% de aumento em relação a dezembro de 2017). O que por si só, 

demonstra a adesão ao sistema e-fatura.  
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Figura 12 - Análise comparativa do número de consumidores finais de 2013 a 2018 

Fonte: Relatório de Atividades Desenvolvidas - Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2018 

 

Figura 13 – Distribuição benefício fiscal do IVA 

Fonte: Relatório de Atividades Desenvolvidas - Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2018 

*os contribuintes não são distintos, podendo existir repetições nos diferentes setores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito aos incentivos fiscais existentes com a implementação do 

sistema, o direito á dedução à coleta de 15% do IVA suportado nos 5 setores acima 

mencionados, e aos 100% no setor “passes mensais”, foram registados os seguintes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para um total de 7.888.449 contribuintes, o valor de benefício em 2018 foi de 

87.481.767,51€, (tendo em conta que nestes dados demonstrados, não foi tido em 

consideração o limite global de €250 por agregado familiar, nem o valor efetivamente 

deduzido à coleta). 
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Figura 14 - Faturas e documentos emitidos e comunicados para despesas 
dedutíveis em IRS 

Fonte: Portal e-fatura. Retirado em 1 de setembro de 2019 

6.1.1 IVA nos setores de atividade com benefício fiscal em sede de IRS, por 

exigência de fatura.  

Algo que foi verificado desde a implementação do sistema, foi o reforço do cumprimento 

fiscal no que toca aos documentos emitidos, o que levou, naturalmente, a um aumento da 

base tributável, nomeadamente nos setores com benefícios, sendo eles: 

❖ Manutenção e reparação de veículos automóveis; 

❖ Manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e acessórios; 

❖ Alojamento, restauração e similares; 

❖ Atividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza; 

❖ Atividades veterinárias; 

❖ Passes Mensais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao valor de benefício fiscal a ser concedido em sede de IRS, o aumento 

tem sido constante, com principal incidência no ano de 2015.  
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Figura 15 - Bases tributáveis do IVA – regime mensal e regime trimestral - referente aos setores 
de atividade que conferem benefício fiscal associado em sede de IRS, por exigência de fatura 

Fonte: Relatório de Atividades Desenvolvidas - Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2018 

Figura 16 - Imposto a entregar ao Estado (IVA) referente aos setores de atividade com 
benefício fiscal associado em sede de IRS 

Fonte: Relatório de Atividades Desenvolvidas - Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consequentemente, a receita fiscal de IVA, também sofreu um aumento, apesar de 

em 2016 e 2017 e evolução ter sido negativa, o que se deveu à redução do IVA36 em 2 setores: 

Alojamento e Restauração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já explicitado anteriormente no ponto 5, juntamente com o sistema e-fatura 

em 2013, surgiu o “Divergências E-Fatura”, um Sistema de Apoio ao Cumprimento, o que 

 
36 Consultado a 15 de julho de 2019. Retirado de: https://www.publico.pt/2016/01/21/economia/noticia/iva-

na-restauracao-desce-a-1-de-julho-e-permite-poupanca-de-175-milhoes-1720989 
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Figura 17 - Evolução temporal do nº de divergências 

Fonte: Relatório de Atividades Desenvolvidas - Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2018 

naturalmente impulsionou o cumprimento voluntário das obrigações fiscais no combate à 

fraude e evasão fiscais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a figura acima exposta, vislumbra-se que os números de divergências 

atualmente ativas têm vindo a diminuir, não só pelas melhorias dos critérios de deteção, mas 

simultaneamente, pelo comportamento dos contribuintes. 
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Tabela 1- Desvio do IVA ‘Tax Gap’ (milhões €) 

 

Figura 18- Evolução do Tax Gap em Portugal

7. Tax Gap 

É a AT que deve atuar sobre o incumprimento que se verifica entre o que 

teoricamente é cumprido, e o que realmente se verifica. Normalmente designado por Tax 

Gap, orientado uma identificação e deteção, de forma cada vez mais célere e eficiente, novas 

condutas fraudulentas fomentadas pelos novos modelos de negócio, e também a prática de 

operações ilícitas e esquemas de planeamento fiscal abusivo.  

O prejuízo existente em receitas fiscais teoricamente previstas e não arrecadadas, 

“Tax gap", tem um peso significativo no défice e na dívida dos Estados-membros, 

nomeadamente em Portugal. 

Anualmente, a Comissão Europeia publica “Study and reports on the VAT GAP in the 

EU-28 Member States”, um relatório sobre o Tax Gap nos países europeus. O último relatório, 

datado de 11 de setembro de 2018, apresenta os dados estimados entre 2012-2016. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Elaboração própria) Fonte: Study and reports on the VAT GAP in the EU-28 Member States: 2018 Final Report 
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Figura 19- Evolução do Tax Gap em Portugal 

Fonte: Study and reports on the VAT GAP in the EU-28 Member States: 2018 Final Report 

Como podemos verificar no quadro acima apresentado, de 2015 para 2016, Portugal 

registou uma diminuição de 2,72% na média do desvio de IVA. Em 2016, o desvio em 

Portugal era de 10,16%, ligeiramente abaixo da média da EU que está situada nos 11,93%. 

O mesmo aconteceu entre 2014 e 2015 onde a diminuição foi de 1,74%.37  

Os países nórdicos são onde se verifica um nível de evasão fiscal em sede de IVA 

menor, situando-se entre 1%, caso da Suécia, e 12%, caso da Irlanda, valores aos quais, 

Portugal se encontra próximo. 

De 2015 para 2016, aproximadamente 79%, isto é, 22 dos 28 países em estudo, 

tiveram uma diminuição do Tax Gap, liderada pela Bulgária com 7,11%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos constatar na figura 19, a evolução do Tax Gap em Portugal entre 2012 e 2016. O 

ano da implementação do sistema e-fatura, foi em 2013, onde o Tax Gap era de 16%, três anos 

após a implementação, isto é, em 2016, verificamos 10% de Tax Gap. Uma diminuição 

significativa, não estando, no entanto, no seu ponto ótimo. Combater o Tax Gap é 

indispensável. Tanto na UE como em Portugal, são necessárias medidas para contrariar estas 

perdas fiscais. 

 

 
37 Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report 
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Tabela 2- Receita Fiscal em Impostos Diretos 

 

8. Evolução da Receita fiscal em sede de IVA, IRC e IRC 

No seguimento dos resultados obtidos nos dois pontos anteriores, resta perceber a 

evolução da receita fiscal, nomeadamente IVA, IRS e IRC. Naturalmente, foi notório o 

aumento das empresas a declarar resultados positivos.  

Nesta secção irei expor os dados obtidos relativos à execução orçamental, bem como 

apresentar os dados relativos ao crescimento da economia portuguesa. 

 

8.1 Dados Execução Orçamental 

Os seguintes dados foram retirados e consultados através da Direção Geral do 

Orçamento do Ministério das Finanças (DGO/MF). 

Focando numa análise aos resultados obtidos na receita fiscal, separando os impostos 

diretos dos impostos indiretos e especificando o IVA, IRS e IRC, obtivemos: 

 

8.1.1 Impostos Diretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboração própria). Fonte: DGO/MF Relatório/publicação “Conta Geral do Estado” 

Unidade: Milhões de Euros (Valores aproximados) 

*Dados Contas Provisórias do Estado 2.º Trimestre38 

 
38 Dados provisórios 
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Tabela 3- Receita Fiscal em Impostos Diretos - IRS e IRC 

 

Tabela 4 - Receita Fiscal em Impostos Indiretos 

Especificando nos dois centrais, temos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboração própria). Fonte: DGO/MF Relatório/publicação “Conta Geral do Estado” 

Unidade: Milhões de Euros (Valores aproximados) 

*Dados Contas Provisórias do Estado 2.º Trimestre 

 

 

8.1.2 Impostos Indiretos 

Quanto a impostos indiretos, também retirados e disponibilizados pela DGO/MF, as 

receitas fiscais arrecadadas foram as seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboração própria). Fonte: DGO/MF Relatório/publicação “Conta Geral do Estado” 

Unidade: Milhões de Euros (Valores aproximados) 

*Dados Contas Provisórias do Estado 2.º Trimestre 



38 

 

Tabela 5 - Receita Fiscal em Impostos Indiretos - IVA e outros 

Tabela 6 - Receita Fiscal - IVA IRS IRC e outros 

Especificando o IVA, como objeto de análise onde a temática em questão mais 

incidiu, foi registado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboração própria). Fonte: DGO/MF Relatório/publicação “Conta Geral do Estado” 

Unidade: Milhões de Euros (Valores aproximados) 

*Dados Contas Provisórias do Estado 2.º Trimestre 

 

8.1.3 Totais 

Em termos globais, numa análise comparativa desde 2012 a 2019, obtivemos os seguintes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboração própria). Fonte: DGO/MF Relatório/publicação “Conta Geral do Estado” 

Unidade: Milhões de Euros (Valores aproximados) 

*Dados Contas Provisórias do Estado 2.º Trimestre 
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Tabela 7 - Receita Fiscal - Variação em percentagem 
(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboração própria). Fonte: DGO/MF Relatório/publicação “Conta Geral do Estado” 

Unidade: Milhões de Euros (Valores aproximados) 

*Dados Contas Provisórias do Estado 2.º Trimestre 

 

Conforme os dados neste subcapítulo 8.1, apresentados, retiramos que ao longo do 

período em análise denota-se uma tendência de crescimento, ver tabela 7. 

Quanto ao valor arrecadado através dos impostos, provenientes de impostos diretos 

e indiretos, denota-se um aumento global em todos os períodos registados. De referir o 

aumento em 2013 de 13,20% em relação ano anterior de 2012 onde o sistema não tinha ainda 

sido implementado. 

No ano de transição, de 2012 para 2013, verifica-se um aumento nos três principais 

impostos: IVA, IRS e IRC. Quanto ao IRC, verifica-se um crescimento de 19% (4 281 

milhões de euros em 2012 para 5 095 milhões de euros em 2013) na passagem de 2012 para 

2013, tendo-se verificado, com exceção de 2014-2015, um aumento gradual nos valores 

arrecadados. Já o IRS, verifica-se um aumento de 22% (9 086 milhões de euros em 2012 e 

12 311 milhões de euros em 2013) no ano da implementação. 

Em relação ao IVA, o principal objeto de combate com a implementação do sistema “e-

fatura”, a subida não foi tão acentuada, tendo sido apenas de 3,5% no ano da implementação. 

Mas é notório, que se tratando do imposto com maior volume de receita, a evolução de 2012 

para 2018 foi de cerca de 30%. 



40 

 

Tabela 8 - Taxa de crescimento real do PIB 

8.2 Dados e execução económicos 

Agora irei expor os dados económicos, onde tratarei a evolução/variação da taxa real 

do PIB, considerando os dados desde o ano anterior à implementação até aos dados mais 

recentes disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboração própria). Fonte: INE 

*Valores provisórios 

 

Conforme podemos verificar no subcapítulo anterior, a arrecadação em termos fiscais 

esteve em constante crescimento desde a implementação do sistema, onde se sobressai no 

ano da adoção das medidas o aumento ser de 13,20%.  

Já quanto ao crescimento económico, essa evolução não foi verificada. Como 

comprova a tabela 8, nos anos de 2012 e 2013 verificou-se uma taxa de -4,03% e -1,13% 

respetivamente.   
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9. Análise dos dados do estudo em questão 

Volvidos seis anos após a implementação do e-fatura, que teve o seu início em 1 de 

janeiro de 2013, e em conjunto com todas as medidas adotadas com a sua aplicação, torna-

se imperativo fazer uma análise dos números registados durante o período em que estas 

estiveram em vigor. 

Depois de expostos os dados disponíveis relativos ao processo e-fatura, urge agora uma 

análise, interpretação e explicação dos resultados obtidos, indo de encontro às perguntas 

inicialmente expostas. 

Essa implementação teve uma influência significativa nas receitas arrecadadas pelo 

Estado? 

O que se denota com base nos dados apresentados, é necessariamente, que com a 

introdução das medidas, os números relativos as receitas fiscais aumentaram, pelo que 

podemos afirmar que o impacto foi positivo respondendo afirmativamente a esta questão. 

A implementação desse sistema levou a uma redução da evasão e fraude fiscal?40 

Com base nos dados obtidos a partir da análise do Tax Gap em Portugal, antes e após 

a implementação do sistema, vislumbra-se uma relativa melhoria (16% em 2012 para 10% 

em 2016), contudo, ainda há um longo caminho a percorrer. Apesar de o Tax Gap de Portugal 

ser inferior à média da União Europeia, uma melhoria constante e sustentada torna-se um 

objetivo. 

O objetivo da AT foi realmente conseguido?  

O sistema e-fatura, com a sua implementação, em 2013, tem vindo a estreitar o 

relacionamento entre a AT e o contribuinte, com o objetivo de potenciar um aumento de 

consciência e da cidadania fiscal, e também, uma maior simplificação e redução de custos de 

contexto.  

Na verdade, o papel do cidadão é cada vez mais importante na redução do nível da 

economia não observada, e este sistema levou a que, com facilidade, os cidadãos 

participassem de forma ativa e diária nesse mesmo combate. 

Numa primeira fase, o sistema, teve um papel fundamental no apelo a uma maior 

cidadania fiscal do contribuinte que passou a ter uma noção mais real do seu importante 

 
40 Em sede de IVA. 
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papel no combate à fraude e evasão fiscais. Permitiu de igual modo a obtenção de proveitos 

monetários evidentes. 
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10. Conclusões e sugestões de futuras análises 

O sistema e-Fatura é, na verdade, um projeto completamente integrado e enraizado na 

sociedade portuguesa, o que originou a aproximação da relação AT – contribuinte/cidadão.  

O estudo exposto tencionava exibir o impacto das medidas implementadas na reforma 

na AT, tais medidas de controlo e cruzamento de informação que ficaram vulgarmente 

conhecidas como “medidas do e-fatura”, onde o seu primordial objetivo era uma maior 

arrecadação da receita fiscal. Na verdade, de acordo com os dados apresentados, verificou-

se de forma positiva o cumprimento desse mesmo objetivo, e no mesmo sentido, aproximou 

a relação entre a AT e os contribuintes.  

Contudo, algumas críticas surgiram ao longo deste estudo, às quais devemos levar em 

consideração.  

É verificado, no caso dos sujeitos passivos com atividade, sobretudo os de menor 

dimensão, o sistema operou como um motor da sua modernização tecnológica, potenciando a 

normalização da informação entre todos e, uma maior facilidade e transparência na relação com clientes e 

fornecedores e com a própria AT41. E apesar destas atividades de menor dimensão terem um papel 

significativo na economia não observada, existem muitas outras vertentes que deveriam ser 

alvo de combate pela AT. O ser humano molda-se ao contexto em que está inserido, e o 

egoísmo presente na sociedade atual leva a que se procure outras vias de conseguir o seu 

objetivo. Este sistema, teve um papel bastante importante nos negócios de menor dimensão, 

e apesar dos resultados serem na verdade, positivos, ainda há muito trabalho a fazer. Uma 

análise de outras vias, eventualmente, de fraude que surgiram com a implementação do e-

fatura é algo que deverá ser analisado e que merece uma grande atenção por parte da AT. 

Como já referido anteriormente, as opiniões não foram consensuais42. Uma das maiores 

críticas apontadas a este sistema residiu no facto de não estar preparado, informaticamente, 

para a informação que iria ser recolhida e trabalhada. Prova disso, no primeiro ano acabaram 

por ser criadas exceções que permitiam, ainda, a entrega em papel (algo que hoje já não é 

possível). Todos os anos existem queixas sobre o funcionamento do Portal das Finanças, 

 
41 Como referido em Relatório de Atividades Desenvolvidas AT - Combate à Fraude e Evasão Fiscal e 

Aduaneiras 2018 

42 Paulo Ralha e Nuno Núncio, referido no ponto 1. 
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não só relacionados com a grande afluência nos últimos dias prazo de submissão, mas 

também de segurança43. 

Outra crítica pertinente ao e-fatura, é verificada no abuso ao acesso à privacidade dos 

contribuintes, devido às informações dadas e registadas em qualquer operação realizada. A 

CNPD considera que o sistema que suporta as faturas eletrónicas não respeita a legislação 

em vigor por discriminar produtos adquiridos e por incluir o NIF do consumidor, quando 

não é solicitado. Nessa mesma consideração sobre o e-fatura, a CNPD reforça afirmando 

que os dados enviados permitem e discriminação dos serviços prestados e produtos 

adquiridos44.  

Em suma, com este trabalho e pesquisa verificou-se uma maior arrecadação de receita 

fiscal e uma maior envolvência dos contribuintes no combate à fraude e evasão fiscais e 

aduaneiras desde o momento em que esta reforma entrou em vigor, mostrando ser uma 

reforma bem sucedida quanto aos objetivos propostos inicialmente, todavia, uma análise ao, 

eventualmente, outro lado que surgiu com o aparecimento destas medidas torna-se 

necessário por parte da AT, num momento em que este projeto já se encontra 

completamente integrado e enraizado na sociedade portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Consultado a 1 de setembro de 2019. Retirado de: https://expresso.pt/economia/2016-02-20-Uma-dor-de-

cabeca-chamada-E-fatura 

44 Consultado a 25 de julho de 2019. Retirado de: http://exameinformatica.sapo.pt/noticias/mercados/2013-

04-29-faturas-eletronicas-violaram-privacidade-dos-contribuintes-diz-cnpd 

https://expresso.pt/economia/2016-02-20-Uma-dor-de-cabeca-chamada-E-fatura
https://expresso.pt/economia/2016-02-20-Uma-dor-de-cabeca-chamada-E-fatura
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