
Tudo a postos, uma vez que o ATAF acolhe o 5º ICTA 

 

PRETÓRIA - A 5ª Conferência Internacional sobre a Tributação em África (ICTA) organizada pelo 
Fórum Africano das Administrações Tributárias (ATAF) arrancou na quarta-feira 03 de Novembro de 
2021.   

 

Mais de 1600 delegados de mais de 47 países diferentes inscreveram-se para o encontro que se tornou 
agora o derradeiro encontro bienal de funcionários e profissionais da área fiscal da África e além.   

Esta conferência tributária bienal que reúne especialistas fiscais dos sectores públicos e privados, 
académico e da sociedade civil para um intercâmbio sobre questões tributárias actuais, tal como 
escolhido como tema para este ano "Mobilização de Recursos Internos": Acelerar a Introdução de 
Tecnologias nas Administrações Tributárias Africanas". 

Será realizada ao longo de três dias (3 - 5 de Novembro) durante os quais serão discutidos temas como 
a digitalização das administrações tributárias, a utilização do blockchain, grandes (volumes de) dados 
e outras inovações tecnológicas na modernização das administrações tributárias. 

Segundo o Secretário Executivo do ATAF, Logan Wort, "A discussão sobre a aceleração da tecnologia 
para uma efectiva mobilização de receitas, não poderia ter vindo em melhor altura porque, nos 
últimos dois anos, para permanecerem em pé, as administrações tributárias em África e em todo o 
mundo tiveram de inovar para sustentar a continuidade das empresas, apesar de estarem sob 
restrições e actividades económicas reduzidas devido à pandemia da COVID-19".  

Este sentimento foi reiterado pelo Presidente do ATAF, Sr. Philippe Tchodie e pelo orador principal da 
conferência, Prof. Kevin URAMA, Economista-Chefe e Vice-Presidente para a Governação Económica 
e Gestão do Conhecimento do Banco Africano de Desenvolvimento.  

Nas suas opiniões, a base de um sistema tributário eficaz e eficiente no século XXI está na tecnologia 
e na digitalização do processo de arrecadação de impostos.  

Adicionalmente à declaração final esperada na conclusão da Conferência, os participantes deverão 
aprender com as experiências uns dos outros, explorar soluções inovadoras para os desafios da 
modernização das administrações tributárias e, em última análise, utilizar as lições aprendidas para 
posicionar as suas administrações no trajecto certo para a digitalização e as reformas do TIC.  

Para mais informações sobre o 5º ICTA, visite https://ataficta2021.vfairs.com.   
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