
Desemprego e carga fiscalpotenciam
evasão

Óscar Afonso Presidente do
Observatório de Gestão de Fraude

perfisPara o presidente do
Observatório de Economia
e Gestão da Fraude

OBEGEF Oscar Afonso a
definição de perfis e de se
tores de risco é importante
mas não chega

A definição de comporta
mentos e setores de risco
por parte da AT é funda
mental para o combate à
economiaparalela
NoObservatório não conse

guimos perceber o impacto
efetivo das ações que aAu
toridade Tributária e Adua

neira leva a cabo mas em
termos gerais a percepção
que temos é que olhando
para os números percebe
mos que nos anos da crise
com carga fiscal e desem
prego elevados a economia
não registada a informali
dade tendem a aumentar

Uma carga fiscal alta e de
semprego elevado aca
bampor termais impacto
no combate a estes fenó

menos que a ação da AT
No OBEGEF analisamos es

tas questões tendo em con
ta cinco realidades econo

mia informal economia
subterrânea autoconsumo
economia ilegal e não regis
tada AAT foca se sobretudo

na economia informal bis
cates mas a carga fiscal e o
desemprego são causas
maiores da informalidade

O mais relevante é comba

ter a corrupção e fraude no
seu sentido mais lato e não

apenas na vertente fiscal
Muitasvezes as administra

ções fiscais focam se nobis
cate na oficina da rua que
não passa fatura mas não é
aí que está a grande corrup
ção ou fraude

Hávários organismos que
tentam medir a econo
miaparalela mas os resul
tados não são semelhan

tes Como se justifica
isso

Adiferençacomeça logope
los conceitos usados No
OBEGEF medimos tudo e

alguns organismos apenas
tentam medir a economia

subterrânea Para algumas
entidades apenas a droga
que é detetada e apreendida
é considerada nestes cálcu

los mas sabemos que o trá
fico vai muito além disso

Apesar dos meios para de
finirperfis de risco consi
dera que neste campeona
to do combate à infemali
dade há um gato e um
rato

Sim No fundo o legislador
acaba por andar a reboque
do que acontece v t W

Jornal Notícias

15

S/Cor

520 cm
2

110603

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:16092018

Economia


