
A capacidade de apreciar de forma isenta e informada o modo como os 
dinheiros públicos são geridos e como se organiza a colaboração dos 
cidadãos na cobertura dos gastos públicos, através dos impostos, cons-
titui pressuposto de cidadania. 
Aos académicos e profissionais cabe um papel fundamental na discus-
são, análise e crítica dos grandes desafios que se colocam a uma área 
em profunda transformação, desafiada pelo esbatimento das diferenças 
entre a gestão pública e a privada, pela crescente internacionalização da 
economia e pelas inovações tecnológicas. 
A Revista Portuguesa de Finanças Públicas funcionará como um espaço 
de debate independente e qualificado. O conjunto de personalidades na-
cionais e estrangeiras que aceitaram, a diversos títulos, colaborar com o 
projecto concede-lhe um aval de qualidade e constitui-nos na obrigação 
de corresponder à sua confiança, bem como às expectativas da comuni-
dade científica e profissional. R
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Michel Bouvier Une revue pour 
repenser et reconstruire les finances 
publiques de demain
Paulo de Pitta e cunha 
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de irs; Rendimentos presumidos
José GuilherMe Xavier de 
Basto e Maria odete oliveira 
IvA: direito à dedução, regra da 
percentagem de dedução ou do 
prorata, regra da “afectação real” 
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roGério M. Fernandes 
Ferreira e olívio Mota aMador 
Política orçamental; 
Reforma orçamental; 
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Dupla tributação internacional; 
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Agregado familiar; 
Trabalho dependente
MiGuel Brito Bastos 
Garantias pessoais do estado; 
Auxílios de estado; Dívida 
pública garantida 
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