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6º CONGRESSO DA REDE DAS ESTUDOS TRIBUTÁRIAS AFRICANAS (ATRN) ORGANIZADO PELO 

ATAF  

 

TEMA: MAXIMIZAÇÃO DO POTENCIAL DE RECEITA DO IMPOSTO PREDIAL ATRAVÉS DA 

DIGITALIZAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE RESULTADO 

 

                                                     8de Setembro de 2021 

 

 

1. O 6º Congresso da Rede das Pesquisas Tributárias Africanas (ATRN) foi realizado 

virtualmente por via videoconferência Zoom de 6a  8de Setembro de 2021 em parceria com 

a Autoridade Tributária do Quénia (KRA) e a Escola de Administração de Receitas do Quénia 

(KESRA), que foram as anfitriãs. Um total de 1,656 pessoas oriundas de 72 países dos quais 

48 eram da África registados para o Congresso. No 1º dia do Congresso 527 pessoas 

oriundas de 54 países participaram no seminário via web, no 2º dia do Congresso foram 

487 participantes oriundos de 57 países   e no último dia do Congresso foram 438 

participantes oriundos de 55 países. Os participantes vinham de várias organizações. Por 

exemplo, no primeiro dia, os participantes eram das Administrações Fiscais Africanas 

(61,1% ), Comunidade Empresarial/Sector Privado (10,8% ), Academia (7,4% ), Outras 

Instituições Governamentais (5,7% ), Ministérios das Finanças (4,4% ), Organizações Não 

Governamentais (3,6% ), Organizações Internacionais (3% ), Organizações da Sociedade 

Civil (1,9% ), Parceiros de Desenvolvimento (1,3% ) e Ministério do Governo Local (0,8% ) O 

seminário via web decorreu nas 3 línguas de trabalho da ATAF, nomeadamente inglês, 

francês e português. 

 

2. O tema para o 6º  Congresso da ATRN foi “Maximização do Potencial de Receita do Imposto 

Predial através da Digitalização”. O Congresso teve como objectivo fornecer uma 

plataforma para os intervenientes apresentarem seus trabalhos de pesquisa sobre o tema. 

Mais importante ainda, procurou solicitar e consolidar opiniões de administradores fiscais, 

decisores, academia e especialistas sobre como a digitalização pode facilitar as reformas do 

imposto predial para obter o máximo de receita em África. Em discussões de 3 dias, os 

princípios-chave de uma estratégia de reforma tributária bem-sucedida para a África foram 

identificados e serão expostos num resumo de política que será publicado e partilhado com 

os decisores  e as partes interessadas relevantes. 
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3. No seu discurso,a Secretária de Gabinete do Ministério de Terras e  Ordenamento do 

Território do Quénia, Sra. Farida Karoney, EGHenfatizou que é essencial digitalizar os 

sistemas de mercado de terras e propriedades, uma vez que representam uma 

oportunidade para as administrações fiscais e entidades arrecadadoras de receitas 

relevantes; expandir exponencialmente as bases tributárias, reduzir a evasão fiscal, 

melhorar o rastreio, a geração de relatórios e a tomada de decisões, reduzir o custo da 

cobrança, melhorar a eficiência na fiscalização e cumprimento e, o mais importante, 

melhorar a arrecadação de receitas. Ela contou a experiência do Quénia, onde está a ser 

implementado o Sistema Nacional de Informação de Terras como parte da estratégia 

informática do governo com o objectivo de se afastar de sistemas baseados em papel 

susceptíveis à corrupção, desgaste de terras e registos de propriedade e não permitem 

integração com outros órgãos do sector público. Espera-se que este sistema expanda a base 

tributária do  imposto predial e outros países africanos podem imitar esta iniciativa. 

 

4. O discurso de boas-vindas foi feito pelo  Secretário Executivo do ATAF, Sr. Logan Wort 

enquanto  o Dr. David Kiinu - o Comissário dos Serviços de Apoio às Empresas do KRA,  fez 

o discurso de abertura em nome do Comissário Geral do KRA, Sr. Giithu Mburu. Nas suas 

observações, o Sr. Logan Wort enfatizou que o imposto predial representa um fruto mais 

fácil para muitos países africanos e tem um potencial significativo para aumentar as receitas 

fiscais muito necessárias que, em última análise, ajudariam os países a reduzir o impacto 

negativo da pandemia de COVID-19. Ele ressaltou a importância da digitalização para 

arrancar esse fruto que está ao alcance da mão. Dr. David Kiinu ecoou o discurso do Sr. 

Wort, ao destacar que a pandemia de COVID-19 forçou as empresas a digitalizarem-se, e 

também é imperativo que as administrações fiscais e os governos se alinhem e se adaptem 

às mudanças nas tendências dos negócios. Ele referiu que isso é imperativo, sobretudo no 

imposto predial, cuja contribuição para a receita como percentagem do PIB permanece 

baixa em África, apesar do crescimento substancial no sector imobiliário.  

 

5. No primeiro dia do Congresso, realizou-se um diálogo sobre políticas seguido por uma 

sessão de pesquisa paralela. O subtema do diálogo sobre políticas foi “Libertar o Potencial 

do Imposto Predial face aos Impactos Negativos da Covid-19 sobre as Receitas do Governo”. 

Neste subtema, os especialistas deliberaram sobre a melhor forma de evocar o imposto 

predial para moldar a recuperação pós-pandemia. Entre outros, o painel concluiu que se o 

governo local estiver equipado com infra-estrutura de TICs e recursos humanos qualificados 

adequados, pode superar o governo central em termos de maximização de receita. Foi 

ainda estabelecido que a automatização é importante para aumentar a transparência na 

facturação, a cobrança de impostos, a monitoria do contribuinte e aumentar a confiança 

no imposto predial. Foi igualmente apresentado o argumento de que o apoio político, apoio 

da liderança, pessoal qualificado, aplicativo fácil de usar e vincular a cobrança de taxas aos 
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serviços locais é a peça chave para transformar a arrecadação do imposto predial para 

ajudar na recuperação pós-pandemia. As sessões de pesquisa paralelas posteriores 

centraram-se em TICs e reformas do imposto predial em África, experiências específicas de 

cada país em administração e reformas do imposto predial,  políticas, governação e 

legislação política para reformas eficientes do imposto predial em África.  

 

6. O 2º dia do Congresso seguiu a mesma estrutura do 1º dia. O diálogo sobre políticas versou 

sobre o subtema intitulado “Apoiar as reformas do imposto predial através da 

digitalização”. No âmbito deste diálogo sobre políticas, foi apresentado um estudo de caso 

do Senegal, Dacar, onde a administração fiscal do Senegal trabalhou com pesquisadores 

para desenvolver uma ferramenta digital para a gestão do imposto predial. A segunda 

apresentação que abriu o diálogo sobre políticas discutiu como a tecnologia do livro fiscal 

distribuída é usada em alguns países como Gana, Ruanda e Zâmbia para gerir e maximizar 

a receita do imposto predial. Outro estudo de caso da cidade de Kampala, em Uganda, 

recapitulou o poder da automatização no apoio à administração eficiente do imposto 

predial e maximização da receita. Foi ainda acordado que, embora a contribuição da 

tecnologia para melhorar a receita do imposto predial seja clara, o potencial da digitalização 

não é totalmente realizado porque os sistemas existentes não são adequados para o 

propósito, falta integração com outros departamentos do governo relevantes e não são 

adoptados através de uma mudança no processo de gestão  para garantir a aceitação e 

adopção   

 

7. O último dia do Congresso contou com duas sessões plenárias. O tema do terceiro diálogo 

sobre políticas foi “Política, Legislação e Administração para Reformas do Imposto Predial 

em África” e, entre outros, apresentou uma apresentação de reformas bem-sucedidas de 

Serra Leoa pela  presidente do conselho municipal de Freetown, Sra. Yvonne Aki-Sawyerr 

– OBE. Ficou acordado no diálogo sobre políticas que, para uma reforma tributária bem-

sucedida, é essencial obter o compromisso e a adesão política de todas as partes 

interessadas relevantes, sensibilizar as partes interessadas sobre os principais aspectos da 

reforma, aumentar a capacitação através de um plano de formação abrangente e, o mais 

importante abraçar a tecnologia e a inovação. A sessão estabeleceu ainda que as reformas 

bem-sucedidas do imposto predial baseiam-se numa vontade política sólida que é guiada 

por um quadro institucional forte. Também foi acordado que as reformas do imposto 

predial devem ser baseadas em políticas e legislação sólidas que promovam a colaboração 

entre vários níveis de governo e instituições governamentais relevantes para desbloquear 

e maximizar o potencial de receita do imposto predial.  

 

8. A sessão plenária final concentrou-se em destacar e validar os  “Princípios-chave de uma 

estratégia de reforma do imposto predial bem-sucedido para a África”. Esta sessão teve 
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como objectivo debater e acordar em plenário quais seriam os princípios para uma 

estratégia de reforma do imposto predial. Depois de ler todas as apresentações no 

Congresso e ouvir todos os diálogos sobre políticas e sessão de pesquisa paralela, três 

especialistas em imposto predial propuseram cinco (5) princípios para uma estratégia bem-

sucedida de reforma do imposto predial para a África, a saber: Digitalização, Identificação, 

Fiscalização e Cumprimento Voluntário, Quadro Institucional e Capacidade. Esses 

princípios formam a base para uma estratégia de reforma abrangente que pode ser 

facilmente adaptada aos contextos específicos de cada país para maximizar a receita do 

imposto predial. Foram validados por participantes através de pesquisas e numa discussão 

plenária por especialistas e profissionais que trabalham com imposto predial e 

descentralização fiscal. Nos próximos dias, os princípios 5 serão apresentados num resumo 

de política para os decisores que incluirá recomendações práticas e implementáveis para 

desbloquear o potencial do imposto predial em África. 

 

9. No 6º Congresso da ATRN, um total de 36 artigos foram submetidos, dos quais 23 foram 

aceites e, por fim, apresentados no Congresso após um processo de revisão por pares 

duplo-cego feita pelo Comité Científico da ATRN de 2021. Os autores de artigos aceites e 

apresentados no Congresso e os autores de artigos não aceites para apresentação são 

incentivados a retrabalhar os seus artigos com base nos comentários recebidos do Comité 

Científico e dos participantes do Congresso e submetê-los ao recém-lançado Revista 

Multidisciplinar Tributária Africana do ATAF (AMTJ) para consideração. As diretrizes da 

Revista estão disponíveis AQUI.  

 

10. O público foi convidado a sugerir o tema e o local do próximo Congresso da ATRN. Os 

resultados foram colhidos e serão a base para determinar o local, os temas e subtemas do 

7º Congresso da ATRN, que será anunciado no início de 2022. 

  

https://www.atrnafrica.org/AMTJ

