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Faro como cidade universitária que recebe todos os anos mi-
lhares de estudantes de outras proveniências incitou em nós, 
alunos da UALG, a vontade de estudar a declaração ou não, dos 
rendimentos provenientes do arrendamento de quartos e casas 
a estes estudantes. 
Após uma intensa investigação teórica dos conceitos que supor-
tam todo o estudo empírico aplicámos um questionário a 430  
alunos do Campus da Penha, o qual nos permitiu confirmar a nos-
sa hipótese, concluindo desta forma que de facto existem rendi-
mentos não declarados da categoria F. 
Aqueles rendimentos, quando extrapolados para a população  
estudantil do Campus da Penha, podem ascender ao montante  
de 1.201.242 €. 

INTRODUÇÃO

Actualmente os Estados modernos 
estão encarregues da satisfação de 
determinadas necessidades colecti-
vas1, e é pela necessidade de fundos 
que proporcionem um pleno funcio-
namento da sociedade e satisfação 
dessas mesmas necessidades que o 
nosso estudo ganha relevância.  
A identificação de um foco de fuga 
aos impostos pela não declaração 
de rendimentos do arrendamento de 
casas a estudantes foi o nosso propó-
sito, dando a conhecer um pouco da 
economia paralela gerada em Portugal. 

O estudo efectuado pretende  
dar também um importante contri-
buto na caracterização da população 
estudantil e na consciencialização  
da importância do imposto na  
sociedade moderna.

FRAUDE E EVASÃO FISCAIS 

A fraude e evasão fiscais são con-
dutas que pressupõem a execução de 
actos ilícitos contrariando as disposi-
ções legais com o intuito de fugir ao 
pagamento de impostos.

Para a redução deste flagelo é ne-
cessário consciencializar os contribuin-
tes para o facto de que o pagamento 
dos impostos deve ser visto como um 
dever fundamental que dá ao Estado 
meios financeiros para a manutenção e 
satisfação das necessidades colectivas, 
devendo este melhorar o funcionamen-
to da sociedade em que nos inserimos. 

Os deveres fundamentais estão 
subordinados à ideia de igualdade e 
universalidade pois, «os princípios fun-
damentais outra coisa não são, ao fim e 
ao cabo, senão direitos a uma repar-
tição universal ou geral dos encargos 

comunitários, dos encargos que a exis-
tência e funcionamento da comunidade 
estadual implicam» (Nabais, 1998: 138). 

No respeitante ao direito fiscal e 
mais propriamente ao dever funda-
mental de pagar impostos, o artº. 104º 
da CRP (Constituição da República 
Portuguesa) refere o imposto como 
forma de contribuição por parte do 
cidadão, com uma parte dos seus 
rendimentos, para a diminuição das 
desigualdades e para o financiamento 
do Estado. O sistema fiscal referido 
no artº. 103º da CRP «visa a satis-
fação das necessidades financeiras 
do Estado e outras entidades e uma 
repartição justa dos rendimentos e 
da riqueza e do financiamento do 
Estado». Estes dois artigos da CRP 
têm como base a redistribuição da 
riqueza com vista à diminuição das 
desigualdades, sendo que o Sistema 
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Fiscal serve essencialmente para 
procurar através dos impostos formas 
de obtenção de receitas, desenvolven-
do para tal um sistema que ao mesmo 
tempo que impõe regras pelas quais 
são cobrados os impostos, fiscaliza o 
pagamento dos mesmos. 

Os impostos não são um sacrifício 
mas devem ser sim um dever funda-
mental (contribuição) inerente a todos 
nós para a satisfação das necessida-
des colectivas. Desta forma o imposto 
não é mais do que uma entreajuda 
entre os mais e menos abastados 
mediante as suas possibilidades e 
rendimento, para o funcionamento da 
sociedade organizada tal qual a conhe-
cemos hoje em dia. Assim, a omissão 
de rendimento e mais claramente a 
fuga ao próprio imposto não é uma 
falta para com o estado mas sim para 
com a sociedade onde nos inserimos. 
Ao consentirmos esta fuga estamos a 
permitir que outros usufruam dos bens 
e serviços de todos sem terem contri-
buído de forma justa para os mesmos. 

ECONOMIA PARALELA

A Economia Paralela é uma eco-
nomia que funciona à margem do 
sistema instituído, em que a fraude 
e evasão fiscais são as premissas de 
base para o seu pleno funcionamen-
to, sendo também conhecida como 
economia subterrânea. 

Esta economia resume-se à não 
declaração de rendimentos, omissão 
e/ou manipulação das declarações 
entre outros, são exemplos disso: “o 
emprego fiscalmente não declarado de 
assalariados, o emprego de assala-
riados sob forma de prestadores de 
serviços independentes, a evasão 
e a fraude fiscais, a corrupção e o 
contrabando.” Este tipo de economia 
contribui em muito «para a subtracção 
da capacidade de investimento do 
Estado, para a injustiça fiscal ou para 
o aumento das situações anómalas no 
mundo do trabalho»2. 

A economia subterrânea tende 

a aparecer em situações de crise, 
nomeadamente nos grupos sociais 
mais necessitados. Algumas causas 
que podem levar à expansão desta 
economia, são: 

• Políticas de tributação excessiva;
• Situações de crise;
• Circunstâncias individuais, como 

por exemplo, o caso da obtenção de 
reforma e manutenção de uma tarefa 
remunerada não declarada. 

No entanto, para além dos motivos 
de ordem económica e política, o gran-
de problema muitas vezes é de ordem 
psicológica e ética, nomeadamente a 
cultura do povo e indulgência social: 
reprovação ou admiração face ao acto 
de fugir aos impostos.

ECONOMIA PARALELA EM 

PORTUGAL

Na sociedade portuguesa esta 
economia manifestou-se de forma 
mais patente a partir dos anos 80 no 
entanto, já em 1933 um bissemanário 
humorístico intitulado «Os Ridículos» 
referia: «É preciso ter um olho à frente 
para não esquecer de ir dar a massa ao 
senhorio e outro atrás para ver se ele 
se esquece de dar o recibo!», uma frase 
que continua bem actual e sobre a qual 
assenta o nosso estudo. Talvez pela 
falta de cultura cívica, e subdesenvol-
vimento do país, torna-se mais simples 
para alguns não prestar contas ao Esta-
do sobre a sua actividade económica. 

A Economia Paralela é hoje um 
flagelo que ameaça o crescimento 
do nosso país, e o impossibilita de 
alcançar o nível de desenvolvimen-
to dos restantes países da União 
Europeia. Tendo por base um estudo 
da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE: 
2006), os sucessivos governos têm vin-
do a implementar medidas de combate 
à fraude e evasão fiscais com vista à 
diminuição dos mais de 28 mil milhões 
de euros que se estimam que circulem 
à margem. Este valor ganha relevância 
quando reparamos que representa 

22% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
nosso país (PIB 2002 segundo o INE 
128,4 mil milhões de euros).

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

DAS PESSOAS SINGULARES

O IRS é um imposto que incide 
sobre o rendimento das pessoas sin-
gulares e que está regulamentado pelo 
Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares (CIRS) que foi 
aprovado em 30 de Outubro de 1988 e 
entrou em vigor a 1 de Janeiro de 1989.

Constituem-se como sujeitos pas-
sivos deste imposto (art.º 13º) todas 
as pessoas que residam em território 
português e as que não residindo, aí 
obtenham rendimentos.

O IRS foi estruturado através de 
uma divisão em categorias, com o 
objectivo de conferir tratamento 
diferenciado a rendimentos distintos. 
Este imposto incide sobre o total dos 
rendimentos dos sujeitos passivos das 
seguintes categorias:
Categoria A – Rendimentos do trabalho 
dependente;
Categoria B – Rendimentos empresa-
riais e profissionais;
Categoria E – Rendimentos de capitais;
Categoria F – Rendimentos prediais;
Categoria G – Incrementos patrimoniais;
Categoria H – Pensões.
O rendimento obtido fica sujeito a um 
sistema de taxas progressivo em que 
quanto mais elevado for o rendimento 
obtido, maior será a taxa de tributação.

Em termos históricos a tributação 
dos rendimentos prediais era feita 
desde 1945 através da «dízima», já 
em termos legislativos a evolução foi 
pouco significativa registando-se como 
ponto mais importante a inclusão de 
Contribuição Autárquica, actual Im-
posto Municipal sobre Imóveis, como 
dedução específica da Categoria F.

O presente estudo incidiu sobre os 
rendimentos provenientes do arren-
damento de imóveis, tributados em 
sede de IRS na categoria F. Sobre esta 
categoria importa destacar que entre 
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2001 e 2003 o Estado conseguiu arre-
cadar valores que rondaram os 2.000 
milhões de euros.

CARACTERIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO ESTUDANTIL

POPULAÇÃO ESTUDANTIL NO 

CONTEXTO NACIONAL

Nos últimos 30 anos o acesso ao 
ensino superior registou um aumento 
significativo. Na década de 80 verifi-
cou-se um forte crescimento devido 
às condições criadas, quer pelo sector 
público quer pelo privado, e logo se 
percebeu pelas expectativas criadas 
que iria ser um processo sem retorno. 
No entanto, desde o final da década de 
90 que este crescimento tem sofrido 
um abrandamento, o que juntamente 
com o grande atraso de Portugal relati-
vamente às estruturas de qualificações 
faz com que estejamos a uma distância 
relevante de uma Europa qualificada. 

Ainda assim de 1991 a 2002 o nú-
mero de estudantes que acedeu ao en-
sino superior passou de cerca de 190 
mil alunos para perto de 400 mil, em 
apenas pouco mais de uma década.

GRUPOS ETÁRIOS %

até aos 20 20,1

de 20 a 23 anos 60,2

dos 24 aos 27 anos 13,9

27 e mais anos 5,8

Total 100.0

Fonte: CIES-ISCTE, Eurostudent 2004

fig 1 : estudantes do Ensino Superior por 

grupos etários

Ao compararmos os valores de 
Portugal com os restantes países eu-
ropeus observamos que em Portugal 
não chegam a 12% os que entre os 25 
e os 64 anos, possuem um diploma 
do ensino superior3, enquanto que na 
União Europeia (UE15), à mesma data, 

a média é de 22%.
Ao analisarmos a distribuição dos es-

tudantes do ensino superior por grupos 
etários constatamos que a grande maio-
ria tem até 23 anos (80,3%), diminuindo 
este valor significativamente nos restan-
tes escalões. O grupo etário que inclui 
os indivíduos com 27 ou mais anos 

regista um valor muito baixo 5,8% o 
que revela a formação ao longo da vida 
como um aspecto marginal em Portugal, 
no que diz respeito ao ensino superior.

De acordo com os indicadores de 
caracterização familiar a maioria dos 
estudantes do ensino superior perma-
nece no contexto familiar (54,5%). Em 
segundo lugar figura o arrendamento 
de casa ou apartamento (15,1%), segui-
do do quarto individual arrendado com 
12% do total de respostas. 

Estas foram as informações sobre a 
caracterização da população estu-
dantil do ensino superior, que deci-
dimos referir, para mais informações 
recomendamos a consulta do estudo 
efectuado pela DGES (Direcção Geral 
do Ensino Superior) referenciado na 
nossa bibliografia.

POPULAÇÃO ESTUDANTIL 

DA UALG

 

Segundo dados facultados pelos 
Serviços Académicos da própria Uni-

versidade, verificamos que ao longo de 
20 anos o número de alunos inscritos 
na UALG tem vindo a aumentar con-
sideravelmente, na primeira década 
atingiu um número de 5.648 alunos e 
no ano lectivo de 2003/04 contava já 
com 10.086 alunos inscritos. 

Relativamente à distribuição dos 

alunos por Unidade Orgânica verifica-
se que a Escola Superior de Gestão, 
Hotelaria e Turismo apresenta o maior 
número de alunos inscritos, seguindo-
se a Escola Superior de Tecnologia, 
ambas no Campus da Penha.

RESULTADOS DO ESTUDO

O Estudo Empírico teve por base um 
questionário aplicado aos alunos do 
regime diurno do Campus da Penha, 
os quais representam mais de 40% do 
total de alunos da Universidade do Al-
garve. Este questionário foi aplicado a 
430 alunos com o propósito de estudar 
apenas aqueles que se encontram em 
casa /quarto arrendado. 

A análise dos resultados permi-
tiu-nos, através da caracterização 
dos inquiridos, concluir que a nossa 
amostra segue a tendência nacional 
dos estudantes do ensino superior. Ao 
compararmos os nossos dados com os 
dados da DGES facilmente percebemos 
que relativamente à idade, o nosso 

RESIDÊNCIA EM PERIODO LECTIVO

em casa (com pais/familiares) 54,5

casa/apartamento próprio/a 11,9

casa/apartamento alugado/a 15,1

quarto individual alugado 12,0

quarto conjunto alugado 2.7

residência para estudantes 3,9

Qui-quadrado não significativo

Fonte: CIES-ISCTE, Eurostudent 2004

fig 2 : indicadores de caracterização familiar
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estudo apresenta uma maioria de es-
tudantes entre os 21 e os 23 anos, tal 
como acontece a nível nacional. Entre 
os estudantes com 27 ou mais anos 
registámos também valores baixos o 
que nos leva a crer, que relativamente 
ao ensino superior, a formação ao lon-
go da vida é ainda um aspecto pouco 
relevante para os portugueses.

No contexto familiar as seme-
lhanças entre os dados são também 
evidentes já que 47% dos nossos 
inquiridos permanece em casa dos 
pais, seguindo o nosso estudo as 
tendências nacionais. É ainda de 
salientar que 32% dos inquiridos mora 
em casa/quarto arrendado, encontran-
do-se os restantes 21% divididos pelas 
restantes 4 opções.

Do total de inquiridos que vivem em 

quarto ou casa/apartamento arrendado 
55% pediram recibo aquando do primei-
ro contacto com o senhorio no entanto, 
apenas 17% recebe recibo, ou seja 83% 
não recebe recibo pelo arrendamento. 

Quanto aos motivos apresentados 
para este facto destacaremos os dois 
mais importantes, primeiramente com 
59% do total de respostas aparece 
a opção «senhorio não quer passar 
recibo», e em segundo lugar «não 
está interessado» com 16,38%. Ora 
o principal motivo apresentado é um 
dos pressupostos do nosso estudo, 
que assume que se o senhorio não 
quer passar recibo não declarará estes 
rendimentos. O facto da opção «não 
está interessado» aparecer em segun-
do lugar foi uma surpresa para nós 
pois se analisarmos esta resposta em 

conjunto com o conhecimento ou não 
da possibilidade de dedução à colecta, 
68,3% respondeu negativamente.  

Uma das preocupações que tive-
mos na construção do questionário foi 
o facto de podermos testar e até mes-
mo acrescentar algum conhecimento 
aos inquiridos em relação à possibili-
dade de dedução das despesas com o 
arrendamento.

Ao analisarmos a relação entre o re-
cebimento do recibo e o conhecimento 
da dedução concluímos que 60,9% 
dos alunos que recebem recibo não 
têm conhecimento da dedução, e os 
74,1% que não recebe recibo também 
não tem conhecimento deste facto. O 
que nos leva a concluir que indepen-
dentemente de receberem recibo ou 
não, a maioria dos inquiridos não tem 
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conhecimento da dedução.
Se observarmos o cruzamento  
efectuado entre o recebimento de 
recibo e o valor da renda, facilmente 
se constata que quem pede recibo su-
porta um valor mais elevado de renda, 
pagando em média 214,57€ mensais. 
Esta diferença resulta do aumento 
que muitos senhorios fazem como 
contrapartida para emissão do recibo, 
ou seja, é o «preço da legalidade».

CASA DOS PAIS

QUARTO ARRENDADO

47%

18%

14%

7% 5%
8%

OUTRA

CASA PROPRIA

CASA DE FAMILIARES

RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

APARTAMENTO/ CASA ARRENDADA

1%

fig 4 : residência em tempo de aulas

17%

83%

SIM NÃO

fig 5 : recebimento de recibo

16%59%

16%

9%

fig 6 : motivo para não receber recibo

SENHORIO NÃO QUER PASSAR RECIBO

A RENDA TERIA DE AUMENTAR

OUTRO

SIM
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14%

86%

RECEBIMENTO DO RECIBO

NÃO

30%

9%

SIM NÃO

fig 7: conhecimento de dedução/ recebimento de recibo

Ao observar as médias das rendas 
pagas pelos inquiridos, tendo por base 
a variável género, verificamos que exis-
te diferença entre a média de renda dos 
2 grupos. Ou seja, enquanto os indivídu-
os do sexo masculino pagam em média 
282,03€, os do sexo feminino pagam 
167,56€. Assim, apesar de não se poder 
fazer inferência estatística para esta re-
lação concluímos que no nosso estudo 
as médias dos valores da renda diferem 
consoante o sexo, muito provavelmente 
porque existe mais oferta para o sexo 
feminino e pela maior predisposição 
deste em partilhar quarto.

SIM

50,00€

200,00€

250,00€ 

100,00€

150,00€

0,0€

NÃO

300,00

165,48€

214,57€

fig 8 : recebimento de recibo/ valor médio 
de renda

FEMINIMO

50,00€

200,00€

250,00€ 

100,00€

150,00€

0,0€

MASCULINO

300,00

282,03€

167,56€

fig 9 : valor médio de renda conforme o sexo

QUANTIFICAÇÃO DA EVASÃO 

FISCAL

De forma a podermos quantificar 
os resultados obtidos no que respei-
ta à não declaração de rendimentos 
prediais, apresentamos de seguida 
um gráfico no qual calculámos, com 
recurso ao valor médio mensal de ren-
da paga pelos inquiridos, o valor que 
deveria ser declarado pelos senhorios, 
e o que segundo os nossos pressu-
postos não é declarado. Este gráfico 
enuncia de forma clara que 62% dos 
senhorios não declaram os 

FRAUDE E EVASÃO FISCAIS NO ARRENDAMENTO ESTUDANTIL 
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CONHECIMENTO DE DEDUÇÃO
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62%

38%

RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS; 179.155,20 € 

RENDIMENTOS DECLARADOS; 110.409,60 €

fig 10 : quantificação dos rendimentos 
não declarados (a)

rendimentos obtidos pelo arrendamen-
to a estudantes, o que representará 
179.155€, (correspondendo a 86 inqui-
ridos), tendo em consideração que 
apenas tivemos em conta para este 
valor aqueles que não recebem recibo 
porque o senhorio não quer passar e 
aqueles que para receberem, o valor 
da renda aumentaria. 

Procedemos então aos seguintes 
cálculos:

Valor médio de renda: 173,60 €
Valor anual de renda:  173,60 x 12 

= 2 083,20 €
Número de inquiridos da amostra 

em casa arrendada: 139
Valor que deveria ser declarado: 

139 x 2 083,20 = 289 564,80 €
Percentagens de Respostas:
Senhorio não quer passar recibo: 

48,92% 
Para receber recibo a renda teria de 

aumentar:  12,95%
Valor não declarado segundo estes 

pressupostos: 
139 x 61,87% x 2 083,20 = 179 

155,20€

Se tomarmos como pressuposto 
que «os senhorios que não passam re-
cibo não declaram esses rendimentos» 
regista-se um aumento de 21 pontos 
percentuais que se traduzem em 241 
651,20€ não declarados ao Estado.
Efectuando a extrapolação para a nos-

sa população alvo (alunos do regime 
diurno do Campus da Penha) o valor 
subiria para 1.610.828 €.

17%

83%

RENDIMENTOS DECLARADOS; 47.913,60 €

RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS; 241.651,20 €

VALORES DO NOSSO ESTUDO SE TIVERMOS 
EM CONTA QUE QUEM NÃO PASSA RECIBO 

NÃO DECLARA

fig 11 : quantificação dos rendimentos não 
declarados (b)

CONCLUSÕES

Quanto ao enquadramento teórico 
do nosso estudo destacamos a im-
portância dos impostos, quer como 
meio de obtenção de receitas públicas 
quer como um instrumento de política 
socio-económica, daí o dever de cada 
cidadão de cumprir as suas obrigações 
fiscais no que diz respeito à declara-
ção e pagamento dos mesmos. Isto, 
independentemente das ideias que 
cada um possa ter quanto à aplicação 
dos impostos por parte do Estado. 
É necessário consciencializar os 
contribuintes que ao não cumprirem 
as suas obrigações fiscais no que diz 
respeito à declaração da totalidade 
dos rendimentos obtidos prejudicam o 
funcionamento da economia criando 
economias paralelas. Esta situação 
prejudica os próprios e os demais 
contribuintes, pois se o Estado não 
arrecada os impostos que necessita o 
resultado traduzir-se-á num aumen-
to da carga fiscal e na adopção de 

medidas alternativas que lhe permitam 
a realização das receitas necessárias. 
No entanto, deverá também o Estado 
contribuir através de uma adequada 
gestão das receitas arrecadadas. 

A área sobre a qual incidiu o nosso 
estudo, o arrendamento a estudantes, 
é muito propícia à fraude e evasão fis-
cais, pois torna-se muito fácil arrendar 
quartos ou casas, numa cidade que 
recebe anualmente um grande número 
de jovens vindos de outras proveniên-
cias.

Para a conclusão deste artigo deve-
mos ter presente que o mesmo tinha 
como principal objectivo a confirmação 
da hipótese «Verifica-se a existência 
de rendimentos não declarados da 
Categoria F por via do arrendamento a 
estudantes da UALG – Campus da Pe-
nha». Através do tratamento estatístico 
realizado aos questionários verifica-
mos que a hipótese apresentada é 
confirmada.

Do total de inquiridos que vive em 
quarto ou casa/apartamento arren-
dado 83% não recebe recibo, embora 
55% o tenha pedido aquando do pri-
meiro contacto com o senhorio. 

De acordo com os nossos pres-
supostos, se o senhorio se recusa a 
passar recibo considera-se que não irá 
declarar esses rendimentos existindo 
evasão fiscal. Ao analisarmos os moti-
vos apresentados pelos inquilinos para 
não receber recibo registámos que 
a opção «senhorio não quer passar 
recibo» representa 59% do total de res-
postas pelo que concluímos que existe 
uma economia paralela em torno do 
arrendamento a estudantes da UALG.

Verifica-se um acréscimo de cerca 
de 23% do valor médio da renda supor-
tada quando existe emissão de recibo.

Com base no valor médio men-
sal de renda paga chegamos a uma 
estimativa do valor não declarado 
de 179.155,20€, isto tendo em conta 
apenas a nossa amostra, porque se a 
mesma fosse probabilística e pudés-
semos extrapolar os resultados para a 
população (todos os alunos do regime 

VALORES DA NOSSA AMOSTRA



diurno do Campus da Penha) chegaría-
mos a um valor de 1.201.242,06€/ano.

Queremos deixar para reflexão que 
este estudo procurou demonstrar a re-
alidade em termos de fraude e evasão 
fiscais no arrendamento a estudantes 
do Campus da Penha, tendo provado 
da sua existência. Pese embora a difi-
culdade da sua quantificação chega-
mos à estimativa de um valor que seria 

por certo mais significativo se o estudo 
tivesse abrangido toda a população 
universitária.

1 Necessidades sentidas por todos, 

ou resultantes da sociedade politicamente 

organizada, mas que não podem ser satis-

feitas individualmente. São necessidades 

mediatas, a cargo do Estado, portanto, de 

FICHA TÉCNICA

População Alvo: Alunos da UALG, Campus da Penha, regime diurno.

Método de recolha de dados: Inquérito

Selecção da Amostra: Amostra por Quotas

Nº de inquiridos: 430

Data da recolha: 23 a 26 de Maio 2006

Horário: 9h às 13h e das 14h às 18h
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