
1 
 

 

 

 11ª CONFERÊNCIA DE CORRESPONDENTES NACIONAIS DO ATAF  

" Nova Década do ATAF "  

DECLARAÇÃO DE RESULTADOS 

17-18 de Fevereiro de 2022 

1. A 11ª Conferência de Correspondentes Nacionais foi organizada conjuntamente pelo 

Fórum Africano das Administrações Tributárias (ATAF) e pelo Office Togolais des Recettes 

(OTR). A conferência, realizada virtualmente durante dois dias, teve como objectivos 

desembalar o programa "A Nova Década do ATAF" e definir o papel dos Correspondentes 

Nacionais na implementação do programa. A conferência contou com 112 participantes, 

incluindo correspondentes nacionais do ATAF, funcionários envolvidos na capacitação e 

peritos jurídicos das administrações tributárias membros do ATAF. 

2. No final de dois dias de trabalho intenso, a 11ª Conferência de Correspondentes Nacionais 

do ATAF conseguiu alcançar os resultados desejados.  

3. Como Correspondentes Nacionais, registamos os avanços feitos na implementação das 

resoluções da Assembleia Geral para rever os instrumentos do ATAF através do Projecto 

de Revisão dos Instrumentos de Gestão, o Plano de Acção para a Nova Década e as suas 

implicações para os Membros e para a organização como um todo. Tomámos igualmente 

nota das nossas funções e responsabilidades a este respeito. 

4. O Secretariado realizou progressos significativos durante a última década. Felicitamos a 

organização pela continuação do processo consultivo e esperamos ansiosamente nos 

envolvermos com os peritos jurídicos das respectivas autoridades tributárias no 

seminário de peritos jurídicos previsto para o dia 28 de Fevereiro de 2022. Esperamos 

ainda ansiosamente a adopção de um acordo flexível e à prova de futuro que integre a 
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proposta de valor do ATAF e, ao mesmo tempo, salvaguarde os princípios da boa 

governação. 

5. Temos orgulho em associar-nos com o nome "ATAF" e em fazer ecoar o seu nome nos 

nossos fóruns. "ATAF" é uma marca por si só, uma marca que deve ser mantida e 

promovida.   

6. Aplaudimos veementemente a iniciativa de aumentar a presença regional do ATAF, que 

acreditamos ser fundamental para ganhar uma compreensão mais profunda das 

necessidades dos membros, descentralizar a prestação de serviços, criar laços mais 

estreitos com os membros e oferecer iniciativas de reforço das capacidades 

personalizadas. 

7. Estamos cientes do nosso dever como Correspondentes Nacionais de ser centrais para a 

concretização da missão da organização; de ser os embaixadores do ATAF. Reafirmamos 

o nosso compromisso de melhorar a colaboração entre o Secretariado e as nossas 

administrações tributárias e envidaremos todos os esforços para apoiar o ATAF na 

concretização da sua visão.  

8. Além disso, notamos tanto os esforços empreendidos pelo ATAF como o seu impacto nas 

negociações para a redefinição das normas fiscais internacionais. Comprometemo-nos a 

continuar a trabalhar com o Secretariado para que os países possam beneficiar melhor 

dos resultados deste processo.  

9. Agradecemos ao Secretariado do ATAF, aos seus Membros e parceiros pelo seu empenho 

nestes dois dias de trabalho frutuoso, bem como pela sua dedicação à causa da 

mobilização de recursos internos em África.  

    

Lomé, 18 de Fevereiro de 2022 


