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CONFERÊNCIA DE ATAF- GIZ SOBRE TRANSPARÊNCIA E FLUXOS FINANCEIROS ILÍCITOS: "O papel da EOI na 
luta contra os IFF no continente Africano" - Uma reflexão com o Fórum Africano de Administração Fiscal 

 
15 - 16 DE SETEMBRO DE 2021 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESULTADOS 
 

1. A Conferência de ATAF-GIZ sobre Transparência e Fluxos Financeiros Ilícitos (IFF) atraiu mais de 500 funcionários 

dos Ministérios das Finanças e das Administrações Fiscais Africanas de 42 Estados membros da União Africana (UA), 

Membros do Parlamento, Comunidades Económicas Regionais (CERs), Sociedade Civil, Fundação Africana de 

Capacitação, Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais, Comissão Económica das 

Nações Unidas para África (UNECA), Parceiros de Desenvolvimento, incluindo NORAD e SECO, outros parceiros-

chave, peritos individuais em política fiscal e actores do sector privado. A conferência realizou-se virtualmente 

através da Conferência Zoom nos dias 15 e 16 de Setembro de 2021 sob o tema "O papel da EOI na luta contra os 

IFF no continente Africano". O evento foi organizado conjuntamente pelo Fórum Africano de Administração Fiscal 

(ATAF) e pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

 

2. Os três oradores na Sessão de Abertura: Sr. Logan Wort (Secretário Executivo, ATAF), Sr. Maurice Ochieng (Chefe 

de Programa do Programa de Boa Governação Financeira em África) e S.E. Amb. Albert Muchanga (Comissário: 

Desenvolvimento Económico, Comércio, Indústria e Minas na Comissão da União Africana) destacou as seguintes 

questões críticas: 

• A transparência é a base sob a qual a comunicação entre diferentes países, agências e departamentos 

governamentais pode ser bem sucedida no combate aos IFFs de África. A utilização do intercâmbio de 

informação é particularmente importante em 2021, uma vez que o continente sofreu os efeitos económicos 

devastadores provocados pela Covid-19. A fim de recuperar algumas das perdas económicas, os países terão 

de criar capacidade no acesso a dados de terceiros sobre empresas, cooperar uns com os outros na partilha 

de informação e dados, e reduzir o aumento dos fluxos de saída, que, segundo a CNUCED, ascendem a 89 

mil milhões de dólares.  

•  As receitas aduaneiras exigem uma atenção específica como área para refrear os IFF. Por amostragem, 

apenas três meses após o encerramento devido à pandemia da COVID 19 de Fevereiro a Abril de 2020, 

observou-se uma perda de cerca de $500 milhões na área alfandegária. Naturalmente, há uma expectativa 

de recuperar algumas destas perturbações, e o Secretário Executivo advertiu contra os países que 
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aparentemente se movem sem consultar os seus objectivos de combate aos IFF. É, portanto, primordial que 

os países monitorizem intencionalmente se os incentivos actuados para mitigar os efeitos da pandemia, 

tanto na economia como nos meios de subsistência, são utilizados correctamente. 

• A Comissão da União Africana (AUC) e o Departamento de Desenvolvimento Económico, Comércio, Indústria 

e Minas (ETIM) lançaram uma Acção de Múltiplos Doadores para acrescentar aos mecanismos existentes 

estabelecidos para reduzir os IFFs por um período de quatro anos até 2024. Esta acção conjunta é co-

financiada pela União Europeia (UE) e pelo Ministério Federal Alemão do Desenvolvimento Económico e 

Cooperação (BMZ) e implementada pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

através do Programa de Boa Governação Financeira (GFG) em parceria com as quatro organizações da rede 

Pan-Africana, nomeadamente o Fórum Africano de Administração Fiscal (ATAF), a Iniciativa de Reforma 

Orçamental da África Colaborativa (CABRI), a Organização Africana das Comissões de Contas Públicas 

(AFROPAC), e a Organização Africana das Instituições Supremas de Auditoria (AFROSAI). Proporcionará às 

partes interessadas uma oportunidade de implementar as capacidades necessárias e de pôr em prática 

medidas para combater os IFF. 

 

3. Os participantes reflectiram sobre o papel do reforço das capacidades na abordagem dos desafios existentes dos 

IFFs. Sublinharam a necessidade de ter esforços coordenados de reforço de capacidades que sejam acreditados e 

possam colmatar suficientemente esta lacuna. Uma vez que o financiamento de programas de reforço de 

capacidades tem sido inadequado e imprevisível, levando à sua insustentabilidade, saudaram os esforços da UA, 

levando ao financiamento conjunto através da estratégia de multidoadores. A parte do orçamento governamental 

para o reforço das capacidades é relativamente baixa em África, com apenas 7% ligados ao reforço das capacidades, 

e terá de ser dada prioridade à sustentabilidade, uma vez que estes esforços não podem contar apenas com o 

apoio da ajuda externa.  

 

4.  Em resposta aos efeitos da pandemia da Covid-19, muitos países Africanos alargaram várias medidas de alívio aos 

seus contribuintes para sustentar o fluxo monetário, bem como para proteger vidas. As considerações sugeridas 

pelo ATAF centraram-se em facilitar o cumprimento por parte dos contribuintes, manter as prestações de serviços 

aos contribuintes e sustentar a mobilização de receitas. A investigação demonstrou que não houve abuso 

generalizado das medidas postas em prática pelas jurisdições Africanas para mitigar o impacto da COVID 19. Os 

países que implementaram medidas que melhoraram a administração geral, como a adopção e a melhoria da 

utilização das TIC, experimentaram estabilidade ou melhoria na mobilização de receitas, ao mesmo tempo que 
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aumentaram a facilidade de cumprimento. No entanto, ainda é cedo para excluir completamente a utilização 

indevida e o controlo rigoroso da implementação destas medidas é fundamental para evitar proactivamente 

qualquer perda de receitas. 

 

 

5. A conferência registou com preocupação a saída contínua de IFF de África e o impacto negativo que tem na vida e 

subsistência dos Africanos e solicitou a todos os governos que implementassem recomendações de plataformas 

eminentes, tais como o Painel de Alto Nível da UA sobre IFF liderado por S. E. O Presidente Mbeki e outros como a 

FACTI.  Isto implicaria a criação de sistemas e mecanismos que acabariam por abrandar e eventualmente travar os 

IFFs. Os participantes expressaram que os fluxos de saída parecem estar a aumentar, apesar de várias actividades 

para combater os IFFs. A conferência analisou as várias estratégias que têm sido utilizadas na utilização de medidas 

de transparência e constatou que os países as estão a utilizar e concordou que é necessário coordenar múltiplos 

esforços para obter o máximo de resultados. 

 

6. A conferência destacou o papel central que as administrações fiscais desempenham na contenção dos IFF, uma vez 

que 65% dos IFF estão relacionados com os impostos. Para o efeito, a reunião sublinhou a necessidade de reforçar 

as administrações fiscais, fornecendo as competências necessárias para poder detectar e desmantelar condutores 

e transportadores de IFFs. Foram feitos alguns progressos em termos de adopção de quadros políticos como EOI, 

AEOI, CBCR, registos de propriedade benéfica, etc.  

 

7. Para que o impacto na abordagem dos IFF possa ser realizado, é necessário reforçar as acções abaixo da lista. 

• Melhoria da cooperação internacional e regional sobre transparência e responsabilidade 

• Melhoria da legitimidade no espaço da política fiscal internacional através de uma verdadeira inclusão, 

facilitando assim a adopção e implementação de opções políticas administrativamente viáveis para a 

tributação internacional e a tributação da economia digitalizada 

• Abolir o desperdício de incentivos fiscais  

• A cooperação inter-agências dentro e além fronteiras é facilitada pela adopção de ferramentas TIC que 

permitem o acesso e análise de dados. 

 

8. Os participantes observaram que os IFF são de natureza transfronteiriça e apelaram a uma cooperação mais 

estreita da comunidade internacional e precisam de fornecer recursos aos países Africanos para poderem lidar com 
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esta ameaça. A conferência salientou a importância crucial da EOI e o papel central que esta desempenha na 

contenção dos IFF. A reunião, portanto, instou as administrações fiscais a criarem Unidades EOI funcionais para 

poderem trocar informações com os parceiros do tratado. A reunião também solicitou às administrações fiscais 

que considerassem instrumentos jurídicos internacionais que facilitassem o EOI. 

 

 

9. Os delegados observaram ainda que os actores estrangeiros têm impacto na capacidade das jurisdições Africanas 

para abordar eficazmente o problema dos IFF, tais como os MNE e os seus países de origem. A vontade política é 

um dos principais contribuintes para a luta contra os IFF e os participantes reconheceram o empenho da União 

Africana na luta contra os IFF e na galvanização dos princípios políticos. Além disso, há necessidade de tributar 

efectivamente as multinacionais e os ricos através de uma melhor administração dos impostos sobre a 

propriedade, impostos sobre o rendimento pessoal e transacções transfronteiriças. Isto exigirá a elaboração e 

negociações de tratados eficazes, bem como o investimento na aquisição de informações de terceiros sobre 

multinacionais. A este respeito, as bases de dados comerciais podem agora ser obtidas para adquirir as informações 

MNE necessárias para informar as auditorias. 

 

10. A conferência registou com preocupação a interacção limitada entre as administrações fiscais e outras agências 

governamentais. Para este fim, a conferência exortou fortemente diferentes departamentos e agências 

governamentais, tais como registos de empresas, unidades de informação financeira, bancos centrais, bem como 

outros ramos do governo, tais como o legislativo e o judiciário, a trocarem internamente informações sobre casos 

que possam levar aos IFF. 

 

11. Os Participantes salientaram que a abordagem dos IFF também exige que as partes interessadas sigam o dinheiro. 

Na maioria dos casos, o dinheiro só é seguido até à fronteira de outra jurisdição. É necessário que haja um destaque 

adicional para seguir a raiz do dinheiro, pois isso dará origem a mais informação sobre outras pessoas envolvidas 

na origem dos fundos ilícitos. Isto requer a utilização alargada da tecnologia e das plataformas digitais. A 

informação deve também ser digitalizada de modo a dar-lhe mais espaço. A informação pode ser partilhada por 

mais países utilizando mecanismos em vigor, bem como, especificamente, sobre a propriedade benéfica.  

 

12. A conferência apreciou o papel que o departamento aduaneiro desempenha na contenção dos IFF, e dada a sua 

localização estratégica (fronteiras, aeroportos e portos), a reunião instou os governos a fornecerem recursos 
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suficientes e assegurarem que os serviços aduaneiros estão suficientemente equipados para poderem lidar 

eficazmente com os IFF que possam ser encontrados nos pontos de entrada e saída. O investimento em tecnologia 

que permite o acesso à informação em tempo real às partes interessadas que incluem administrações de receitas 

em diferentes países, abrangendo toda a cadeia de abastecimento, bem como agências de execução, etc., foram 

apontados como cruciais.  

 

13.  Os participantes concordaram que o desenvolvimento de infra-estruturas dentro da administração de receitas é 

essencial para promover o intercâmbio de informação. A infra-estrutura necessária para a EOI consiste em sistemas 

modernizados e sistemas integrados que funcionam em conjunto com o resto dos sistemas de receitas. O 

intercâmbio de informações requer igualmente a sensibilização dos interessados, uma vez que tal irá afectar os 

contribuintes e outras instituições financeiras. Por conseguinte, foi unanimemente acordado que a sua aquisição 

tem de ser intencionalmente considerada prioritária pelos países.  

 

14. A conferência identificou as convenções de dupla tributação, os acordos de assistência administrativa mútua sobre 

assuntos fiscais e os acordos de intercâmbio de informações fiscais como instrumentos jurídicos fundamentais 

utilizados no intercâmbio de informações. Salientou ainda que a utilização do intercâmbio de informações vai além 

da auditoria e investigação para cobrir todo o ciclo de cumprimento do contribuinte, incluindo registo, 

apresentação de declarações, avaliação de rendimentos, cobrança de impostos, processos de identificação de 

riscos e identificação de crimes financeiros.  As equipas da OEAI devem ter uma interacção sistémica com todas 

estas áreas das operações fiscais e estar cientes das investigações em curso. 

 

15. A conferência salientou que as histórias de sucesso demonstraram que a implementação bem sucedida da OEAI 

exige o devido planeamento com a criação de um grupo de trabalho inter-agências encarregado de planear e 

executar a implementação da OEAI. Salientou que alguns dos resultados críticos a implementar para cumprir as 

normas globais são o desenvolvimento de um regulamento sobre a OEAI com os requisitos CRS necessários; 

fornecimento de edifícios seguros para a segurança da informação, revisão da gestão do risco com o objectivo de 

manter a confidencialidade da informação; revisão da legislação para mitigar as inibições à capacidade de obter ou 

trocar informações; compromissos das partes interessadas para promover a sensibilização e o investimento na 

infra-estrutura de TIC necessária para a OEAI.  

 

16. Os delegados reiteraram a importância da adesão política à implementação da OEIE, e assim a necessidade de 
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promover a sensibilização da OEIE junto dos decisores e actores políticos, o que deve incluir a divulgação dos 

quadros disponíveis para a OEIE e dos seus benefícios. A publicidade deveria incluir a forma como tem funcionado 

para outras jurisdições, partilhando as histórias de sucesso. Também é salientada a necessidade de mais 

cooperação e coordenação entre os países Africanos utilizando vários quadros para partilhar o espectro de 

informação sobre os contribuintes, transacções ou apenas para fins de desenvolvimento de capacidades. Os 

instrumentos e quadros que irão promover essa cooperação a nível continental devem ser explorados e divulgados.  

 

17. A conferência apreciou o papel que o ATAF e a GIZ têm desempenhado na contenção dos IFF e defendeu que ambas 

as organizações continuassem e duplicassem os seus esforços, dada a gravidade do impacto que os IFF continuam 

a ter nas economias Africanas. Esta conferência sublinhou a importância do intercâmbio de informações em África 

como um instrumento importante que contribuirá para assegurar que os países Africanos estejam bem equipados 

para explorar as melhorias na transparência global, a fim de melhor combater a evasão fiscal.   

 

 

18. A conferência salientou que as histórias de sucesso demonstraram que a implementação bem sucedida da OEAI 

exige o devido planeamento com a criação de um grupo de trabalho inter-agências encarregado de planear e 

executar a implementação da OEAI. Salientou que alguns dos resultados críticos a implementar para cumprir as 

normas globais são o desenvolvimento de um regulamento sobre a OEAI com os requisitos CRS necessários; 

fornecimento de edifícios seguros para a segurança da informação, revisão da gestão de riscos com o objectivo de 

manter a confidencialidade da informação; revisão da legislação para mitigar as inibições à capacidade de obter ou 

trocar informação relevante;   

 

19. compromissos das partes interessadas para promover a sensibilização e o investimento na infra-estrutura de TIC 

necessária para a OEAI. A CUA tem estado empenhada em abordar as IFF em África, o que resultou no relatório e 

recomendações do seu Painel de Alto Nível (HLP). Identificou a liderança política, responsabilidade e transparência 

das instituições governamentais como elementos críticos para combater a IFF, que precisa de ser impulsionada 

pela implementação de boas práticas de governação. Para além da coordenação e de um campeão, a recolha de 

dados e o desenvolvimento de metodologias pela AUC produzirá uma abordagem mais adaptada para abordar os 

IFF no continente. A CUA sublinhou a sua disponibilidade para liderar a direcção política com o apoio técnico do 

ATAF e parceiros como a GIZ. 
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20.  A conferência observou que a influência e o conflito de interesses de instituições fora de África tinha sido o 

prenúncio para ter direitos equitativos na tributação e para abordar globalmente o impacto dos IFFs. Isto foi 

evidente nas recentes negociações sobre a tributação da economia digital, onde o resultado até agora não aborda 

as preocupações continentais, especialmente a insuficiência dos direitos fiscais às economias de mercado. Assim, 

as jurisdições Africanas precisam de ser coordenadas e reunir consciência e apoio político e público para influenciar 

um repensar do quadro global, a fim de combater os IFF. 

 

21.  A conferência salientou que é necessário um compromisso político na implementação das recomendações do HLP, 

que foi amplamente adoptado pela UA. Os dados demonstraram que os IFF comerciais relacionados com impostos 

são a maior fonte de IFF em África; assim, há necessidade de concentração e dedicação para abordar as questões 

fiscais e mudar a narrativa para realçar que o IFF não é apenas através de actividades criminosas.  A reunião saudou 

o compromisso das UA de que, a nível continental, manterão a liderança na condução do combate ao IFF em África; 

o esforço incluiria a condução da implementação das recomendações da FACTI sobre a consolidação de valores, 

transparência e integridade na construção de instituições fortes nas jurisdições Africanas. A UA será também a voz 

da África ao assegurar que a infra-estrutura e o quadro global para combater os IFF sejam inclusivos e considerem 

adequadamente a perspectiva Africana no diálogo e governação global, com o apoio técnico do ATAF. 

 

22. Os participantes agradeceram ao ATAF e à GIZ pela organização da conferência e reconheceram ainda o papel 

crucial que a União Africana está a desempenhar para assegurar o compromisso político de combater os IFFs da 

África. 

 


