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Antecedentes 
As cidades são responsáveis por cerca de 80% do PIB global e a rápida urbanização 

representa uma das maiores oportunidades de crescimento nos países de baixo e 

médio rendimento (PBMR). Por conseguinte, o desenvolvimento urbano global está 

agora a ser considerado como uma componente essencial das estratégias nacionais 

de crescimento e desenvolvimento. 

 

No entanto, para que as cidades contribuam para o crescimento e transformação 

económicos, são necessárias políticas deliberadas e coordenadas não só para 

melhorar e acelerar a interacção positiva entre empresas e indivíduos nas cidades, 

mas também para enfrentar as potenciais ameaças em termos de densidade.  

 

Em reconhecimento do potencial acima referido, muitos PBMR reintroduziram 

políticas de descentralização com vista a encorajar o crescimento e o 

desenvolvimento a serem detidos e liderados a nível local. Na Serra Leoa, a 

centralização extrema foi vista, entre outras, como uma das causas da guerra civil 1. 

Tendo isto em conta, a descentralização foi recomendada como uma opção política 

para a prevenção da reincidência da guerra. Assim, em 2004, apesar de não ter uma 

política abrangente, o Governo da Serra Leoa promulgou a Lei do Governo Local que 

reintroduziu o sistema descentralizado de governo que tem sido obliterado há mais de 

três décadas. Nos termos da Lei do Governo Local (2004), as autoridades locais são 

agora responsáveis pela prestação de serviços básicos (educação básica, saúde 

primária, etc.) às suas respectivas localidades. 

 

Enquanto o governo central e os parceiros de desenvolvimento continuam a prestar 

apoio às autoridades locais, incluindo aos conselhos municipais das cidades, no 

sentido de financiar a prestação de serviços básicos, para assegurar a 

sustentabilidade, a Lei do Governo Local também mandatou as autoridades locais 

 
1 Relatório de Verdade e Reconciliação da Serra Leoa, 2004  



para recolherem receitas próprias provenientes, em grande parte, dos impostos sobre 

imóveis, entre outros, para financiar as suas estratégias de desenvolvimento. Neste 

momento, as receitas arrecadadas e o apoio recebido são manifestamente 

insuficientes para financiar os investimentos necessários em infraestruturas e serviços 

públicos bem como políticas específicas que possam proporcionar um crescimento a 

longo prazo e a melhoria do nível de vida de Freetown. Em alguns casos, os baixos 

níveis de recolha de receitas significam que uma grande percentagem das receitas é 

gasta em despesas recorrentes, restando muito pouco para investimentos 

relacionados com o desenvolvimento. Assim, a maioria dos projectos de 

desenvolvimento são em grande parte financiados quer pelo governo central quer por 

parceiros de desenvolvimento.  

 

Relevância do aumento das receitas municipais e dos esforços envidados para 
reformar e reforçar a cobrança do imposto sobre bens imóveis 
No cumprimento do seu mandato, tal como consagrado na Lei do Governo Local de 

2004, o Conselho Municipal de Freetown é constrangido, devido em grande parte, à 

insuficiência de recursos para financiar as prioridades de desenvolvimento do 

Conselho Municipal.  

    

Nos últimos 10 anos, a população da Serra Leoa aumentou mais de 40% e com a 

actual taxa de crescimento da população de cerca de 3%, espera-se que a população 

continue a crescer, resultando assim num aumento da procura de serviços básicos. 

Além disso, de acordo com as previsões gerais, verifica-se um aumento da 

urbanização, uma vez que uma proporção significativa dos cidadãos (especialmente 

os jovens) está a migrar para as cidades, sobretudo para Freetown. O recente 

recenseamento mostrou que a população de Freetown aumentou cerca de 37% entre 

2004 e 2015. Existe, portanto, uma maior pressão sobre o governo local para fornecer 

serviços básicos que têm repercussões orçamentais.  

 

Enquanto numa base anual o Conselho Municipal de Freetown prepara o seu 

orçamento com base na identificação, priorização e orçamentação das necessidades 

a implementação, do plano do Conselho é constrangida em grande parte devido a 

recursos inadequados. Consequentemente, uma maior percentagem do plano é 

financiada pelo governo central e parceiros de desenvolvimento.  



 

Reconhecendo as limitações de recursos apesar do enorme potencial para gerar 

receitas próprias, particularmente a partir de impostos sobre imóveis, a actual 

administração embarcou numa grande reforma para aumentar as receitas próprias do 

Conselho Municipal de Freetown com o objectivo de as quintuplicar. Para o conseguir, 

ao assumir o cargo em 2018, a Presidente do Conselho Municipal, Sua Excelência 

Yvonne Aki-Sawyer, convocou uma série de reuniões de planificação que culminaram 

com a preparação de uma agenda de desenvolvimento designada Transform 

Freetown2. No âmbito do plano, foi identificado como um pilar fundamental o aumento 

das receitas próprias utilizando um método de recolha simples e automatizado. Assim, 

com o apoio técnico do Centro Internacional para os Impostos e Desenvolvimento 

(ICTD) e do Centro Internacional de Crescimento (IGC) - e com o financiamento do 

Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DfID), 

actualmente Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO), o Conselho 

Municipal de Freetown (FCC) decidiu levar a cabo a implementação de um sistema 

simplificado "baseado em pontos" de avaliação de imóveis para fins fiscais. 

 

Programa e Resultados da Reforma do Imposto sobre Imóveis do Conselho 
Municipal de Freetown   
Embora o potencial de receitas da Câmara Municipal de Freetown provenientes dos 

impostos prediais seja elevado, a cobrança tem sido muito baixa. Isto resulta não só 

do baixo cumprimento, mas também da abordagem relativamente obsoleta e 

subjectiva da avaliação imobiliária para fins fiscais, bem como da falta de uma base 

de dados abrangente e actualizada. 

 

O principal objectivo do programa de reforma era quintuplicar as receitas do imposto 

sobre imóveis (de Le7 mil milhões em 2018 para Le35 mil milhões em 2020), a fim de 

financiar a agenda de desenvolvimento do Conselho Municipal. O método de 

avaliação adoptado visou assegurar que o sistema fiscal fosse relativamente justo e 

progressivo. Isto implica que cada imóvel na cidade foi sujeito a um processo de 

avaliação idêntico, e que os valores relativos atribuídos aos imóveis se aproximam 

dos seus valores de mercado.   

 
2 Transform Freetown – Conselho Municipal da Cidade de Freetown (fcc.gov.sl) 



 

A reforma começou com um programa-piloto em finais de 2018, abrangendo mais de 

11.000 imóveis. Como resultado da implementação bem-sucedida, o programa foi 

escalonado para o resto da cidade em 2019. Tinha as seguintes etapas principais: 

identificação, avaliação, tributação/liquidação de impostos, componentes de cobrança 

e aplicação: 

 

• Identificação: A fim de registar todos os imóveis de Freetown, foram utilizadas 

imagens de satélite para identificar e medir todos os imóveis, enquanto equipas 

de enumeradores e supervisores foram destacadas para recolher dados numa 

lista padrão de características externas facilmente observáveis de cada imóvel.  

• Avaliação: Foi auxiliada por informações especializadas sobre o valor de 

aluguer no mercado para um subconjunto de mais de 2.000 imóveis 

seleccionados aleatoriamente. Isto foi obtido a partir de um inquérito de 

arrendamento realizado por peritos. Os dados do valor de aluguer foram 

utilizados para criar um modelo simples que permitisse traduzir as 

características do imóvel num valor tributável calculado para cada imóvel.   

• Tributação/liquidação de impostos: A taxa de imposto Mill rate é uma taxa 

de política adoptada em resultado de uma Resolução do Conselho 3 para 

determinar o imposto para cada imóvel. A elaboração do aviso de liquidação 

do imposto foi automatizada com identificadores únicos para cada propriedade 

(por exemplo, endereço, localização e fotografia) e uma explicação do 

conteúdo do aviso de liquidação do imposto.  

• Pagamento e Cobrança: Uma vez determinados os impostos para cada 

imóvel, os avisos de liquidação (RDNs) são impressos e distribuídos. A 

impressão e distribuição dos RDNs foi subcontratada a uma empresa privada 

com um processo claro de acompanhamento das entregas. Era necessário 

efectuar pagamentos a bancos designados com um referênacia clara para fazer 

corresponder o pagamento ao contribuinte. 

• Aplicação: Foi elaborado um guia de aplicação conforme a Lei do Governo 

Local.   

 

 
3 Mill rate é uma taxa de política adoptada em resultado de uma Resolução do Conselho. 



Os principais resultados da reforma incluem, entre outros, o seguinte: 

1. No final da fase de detecção/recolha de dados no início de 2020, o registo do 

imposto predial do município de Freetown aumentou mais de 100% (de cerca de 

57.000 para mais de 120.000). A nova base de dados reflete o estado actual dos 

imóveis, o que foi útil para efeitos de valorização/avaliação fiscal. 

2. O Conselho tem agora uma ideia justa do seu potencial em termos de imposto 

predial que poderia ser útil para efeitos de planeamento. Com base na reforma, os 

25% de topo dos imóveis deverão contribuir para 70% das receitas potenciais.  

3. Foi desenvolvido e adoptado um sistema relativamente simplificado, automatizado, 

justo e progressivo, que foi, em grande parte, impulsionado por dados recolhidos. 

 

Compromisso político  
É evidente que uma forte liderança, apropriação e um compromisso político são 

factores - chave para o sucesso da concepção e implementação do programa de 

reforma da tributação imobiliária de Freetown.  

 

A reforma tem sido aclamada como muito bem-sucedida, em grande parte devido a 

uma liderança política focalizada e empenhada. A Presidente do Conselho Municipal, 

a Sua Excelência Yvonne Aki-Sawyer, não só proporcionou liderança e direcção 

estratégicas, como também esteve envolvida nas deliberações técnicas. A sua visão 

e orientação contribuíram significativamente para o sucesso da implementação da 

reforma.    

 

 

 



Apelo à Acção 
Junte-se a nós em Nairobi, Quénia ou virtualmente via Zoom de 6 a 8 de Setembro de 

2021, para o Sexto Congresso Anual do ATAF/ATRN sobre o tema "Maximizar as 

receitas dos impostos sobre imóveis através da digitalização", onde a experiência da 

reforma do imposto sobre imóveis de Freetown será discutida mais 

aprofundadamente. Esperamos poder partilhar a nossa experiência em detalhe e 

obter seus comentários. 

 

Os investigadores das administrações tributárias africanas, académicos, sector 

privado, organização da sociedade civil (OSC), são encorajados a enviar os seus 

trabalhos e a inscreverem-se para o Congresso da ATRN de 2021.  

 

Para mais informações, visite a página web da ATRN no site do ATAF. 

 

 

 


