
ATAF realiza consultas com os Membros a respeito da regionalização. E agora? 
 
Pretória, 09 de Julho de 2021 – O Fórum das Administrações Tributárias Africanas (ATAF) 
realizou um encontro consultivo com os seus membros para debater o estabelecimento de 
centros regionais de desenvolvimento de capacidades.   
 
No âmbito do seu novo Plano Estratégico 2021 – 2025, o ATAF pretende criar uma forte 
presença regional com o intuito de tornar os seus programas mais acessíveis aos membros e 
mais sensíveis às realidades socioeconómicas e políticas em que actua.  
 
Doris Akol, a assessora de administração fiscal em matéria da governação corporativa afirmou 
que “a regionalização é um dos caminhos preconizados pelo ATAF com o intuito de reforçar 
as suas as capacidades e criar uma maior proximidade com os Membros. A sua estratégia para 
os próximos cinco anos demonstra o compromisso assumido pelo ATAF no sentido de ser uma 
organização descentralizada.”  
 
O encontro contou com a participação de mais de 100 técnicos dos países membros do ATAF, 
a saber os correspondentes nacionais do ATAF e os chefes dos departamentos de formação. 
O encontro procurou obter as opiniões dos Membros a respeito de vários aspectos 
relacionados com o projecto, entre eles a relevância dos centros, o mandato dos mesmos, o 
modus operandi, a estrutura, a localização geográfica e a relação com o Secretariado do ATAF, 
entre outros.  
 
Na conclusão do encontro, reuniu-se um consenso claro da necessidade e da pertinência 
deste projecto, tendo a maioria dos participantes concordado que uma maior proximidade 
geográfica, cultural, administrativa e económica permitirá ao ATAF desenvolver relações, 
parcerias e colaborações mais fortes. Por sua vez, isto permitirá elaborar programas 
adaptados às necessidades regionais e aumentar a sua presença no continente.   
 
O próximo passo consiste em encetar consultas semelhantes com outros técnicos relevantes 
e enriquecer o plano de implementação antes do lançamento da fase-piloto.  


