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A Juta e o Fórum Africano das Administrações Tributárias estabelecem parceria para publicar a 

primeira revista multidisciplinar em matéria fiscal em África 

 

A Juta e o Fórum das Administrações Tributárias Africanas (ATAF) orgulham-se de anunciar a 

publicação da Revista Multidisciplinar em Matéria Fiscal em África (AMTJ), uma colectânea anual de 

artigos de investigação em matéria fiscal de alta qualidade com base em metodologias empíricas 

rigorosas.  

 

A publicação AMTJ nasce do reconhecimento de que o caminho para a recuperação económica em 

África pós COVID-19 será árduo e exigirá políticas que permitam aos Estados aproveitar o crescimento 

económico para acabar com a pobreza extrema, estimular a procura e permitir o investimento em 

infraestruturas. A criação de políticas fiscais com base em provas e dados é um aspecto fundamental 

para assegurar que estas políticas sejam economicamente sólidas e capazes de cumprir os seus 

objectivos de desenvolvimento de forma sustentável.  

 

Em resposta a esta necessidade, o ATAF assegurará que, pela primeira vez, a investigação de qualidade 

em matéria fiscal do continente africano esteja disponível no âmbito de um único recurso, revisto por 

pares e disponível em inglês, francês e português.  

 

Um dos desafios significativos que a política fiscal do continente africano enfrenta são as "lacunas" 

entre investigadores académicos, profissionais da área fiscal e decisores políticos. Estas partes 

interessadas tendem a operar em silos, resultando na duplicação de trabalho e na falta de partilha das 

melhores práticas. Ao colmatar estas lacunas, a AMTJ não só aumentará a partilha de conhecimentos, 

como também melhorará a capacidade de investigação das jurisdições tributárias no continente, 

reforçando os sistemas fiscais neste tempo crucial do ponto de vista económico e fiscal. 

 

A primeira edição da AMTJ combina 16 artigos académicos sobre uma vasta gama de questões 

pertinentes à tributação africana, incluindo o cumprimento e a cobrança do IVA, a política fiscal 



regional, o efeito da digitalização na mobilização de receitas, e o potencial impacto dos impostos sobre 

as emissões de carbono nas famílias comuns. Estes artigos são um exemplo paradigmático de como 

os actores fiscais do continente podem - e devem - partilhar conhecimentos e opiniões com vista a 

assegurar o desenvolvimento económico fiscalmente sustentável do continente.  A AMTJ assenta em 

mais de 5 anos de existência do congresso anual da Rede Africana de Investigação em Matéria Fiscal 

(ATRN) do ATAF e alguns dos melhores trabalhos dos congressos anuais foram revistos por pares para 

integrar a AMTJ. 

 

Os profissionais da área fiscal, investigadores de políticas, estudantes e académicos interessados na 

AMTJ podem aceder a mais informações na plataforma JutaJournals disponível aquí  ou no website 

do ATAF acessível aquí. 
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