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Prefácio

A trilogia “A Joana e os impostos” chega ao fim através da história do seu percurso 
académico na Universidade. No primeiro livro, da autoria de Clotilde Celorico 
Palma, a Joana percebeu que os “impostos são o preço que pagamos por viver 

numa sociedade civilizada”. Por sua vez, no segundo livro, da autoria de Ana Maria Ro-
drigues, a Joana e os seus amigos adolescentes aprenderam quais os principais impostos 
que existem no sistema fiscal português, bem como as suas finalidades.

Neste terceiro livro, a Joana, agora estudante universitária, muito próxima de se tornar 
uma futura contribuinte, aprofunda os seus conhecimentos fiscais através de 10 lições 
sobre impostos, ministradas pelos seus professores, durante a sua licenciatura de Eco-
nomia e mestrado em Fiscalidade. Nestas lições, não só se apresentam conceitos funda-
mentais, tal como a noção de imposto e os seus objetivos, bem como se tecem reflexões 
críticas acerca dos mesmos, sublinhando a ideia de que os impostos são, antes de mais, 
um fenómeno social e um dever fundamental de cidadania, como garantia de direitos 
fundamentais! 

Esta trilogia foi o resultado de um projeto coletivo de várias instituições universitárias 
(ISCAL, ISCAC, FEUC e CIDEEF), com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados 
(OCC), o que se revelou crucial para fazer chegar a “Joana e os impostos” a uma comu-
nidade mais vasta.

Para terminar, quero agradecer a iniciativa e o entusiasmo das minhas colegas e ami-
gas Clotilde Palma e Ana Maria Rodrigues, sem as quais este projeto não teria sido 
concretizado.

A autora,
Cidália Lopes


