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I. IntroduŒ•o

1. A segunda sess•o do Comit‚ T‚cnico Especializado (CTE) de Finanƒas,
Quest„es Monet…rias, Planeamento e Integraƒ•o Econ†mica teve lugar na
Comiss•o da Uni•o Africana em Adis Abeba, Eti†pia, de 16 a 17 de Abril de
2018. A reuni•o foi presidida por S. Ex.‡ Prof. Bahati Lukwebo Modeste,
Ministro de Estado, Ministro do Planeamento da Repˆ blica Democr…tica do
Congo.

2. A reuni•o tomou nota da designaƒ•o da Repˆblica ‰rabe do Egipto
como 3Š Vice-presidente da Mesa do CTE, cuja composiƒ•o ‚ a seguinte ‚ a
seguinte:

Presidente Repˆblica do Sud•o (‰frica Oriental)
1• Vice -presidente Rep. Centro Africana (‰frica Central)
2• Vice -presidente Repˆblica do Senegal (‰frica Ocidental)
3• Vice -presidente Rep. ‰rabe do Egipto (‰frica do Norte)
Relator Reino do Lesotho (‰frica Austral)

A. ParticipaŒ•o

3. A reuni•o contou com a participaƒ•o de representantes dos seguintes
Estados-membros: Arg‚l ia, Angola, Benim, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Camar„es , Chade, Repˆblica Centro Africana, Chade, Comores, Congo, Costa
do Marfim, Repˆ blica Democr…tica do Congo, Jibuti, Egipto, Eti†pia, Guin‚
Equatorial, Gab• o, G‹ mbia, Gana, Guin‚ , Qu‚nia , Lesoto, LŒbia, Marrocos,
Madag…scar, Malawi, Mali, Maurit‹ nia, MaurŒcias, Moƒambique, NamŒbia,
NŒger, Nig‚ ria, Ruanda, Repˆblica ‰rabe SarauŒDemocr…tica,Senegal, ‰frica
do Sul, Sud•o , Tanz‹ nia, Togo, TunŒsia, Uganda, Z‹ mbia e Zimbabwe.

4. O Mercado Comum para a ‰frica Oriental e Austral (COMESA) esteve
igualmente representado.

5. Estiveram igualmente presentes representantes de Instituiƒ„es a fricanas
e internacionais e representantes de departamentos t‚ cnicos da Comiss•o da
Uni•o Africana.

B. Discursos de a bertura

6. A abertura da sess•o foi moderada pelo Dr. Rene Kouassi, Director dos
Assuntos Econ†micos da Comiss•o da Uni•o Africana.

7. No seu discurso de boas-vindas, S. Ex.‡ Admasu Nebebe, Ministro de
Estado para as Finanƒas e Cooperaƒ•o Econ†mica da Repˆblica Federal
Democr…tica da Eti†pia, deu as boas-vindas aos convidados • Adis Abeba e
exprimiu a sua gratid•o ao Comiss…rio por organizar a reuni•o e aos Estados-
membros pela sua participaƒ•o . Realƒou que todos os anos ‰frica perde cerca
de 50 bili„es de D†lares Americanos devido • Corrupƒ•o e aos F luxos
Financeiros IlŒcitos (IFFŽs). Mencionou que para combater a corrupƒ•o e os
fluxos financeiros ilŒcitos, ‰frica precisa de recursos suficientes que devem ser
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mobilizados dentro do continente para o seu desenvolvimento. Destacou a
import‹ ncia da Agenda 2063 e da Agenda 2030 no combate aos fluxos
financeiros ilŒcitose • corrupƒ•o . Indicou que a Eti†pia envidou esforƒos no
combate • corrupƒ•o e aos IFFs atrav‚s da reforma das suas leis tribut…rias,
garantindo transpar€ncia no sector banc…rio e no sistema tribut…rio. Esforƒos
est•o a ser envidados com vista a criar consciencializaƒ•o atrav‚s da
Comiss•o Anticorrupƒ•o , visando um ambiente livre da corrupƒ•o . Al‚m disso ,
realƒou o uso dos meios de comunicaƒ•o social para a sensibilizaƒ•o .
Ademais, est•o em curso investigaƒ„es , especialmente nas …reasaltamente
afectadas por actos de corrupƒ•o , como por exemplo a administraƒ•o de
terras, e ser•o tomadas medidas para recuperar quaisquer recursos perdidos
devido • corrupƒ•o e aos fluxos financeiros ilŒcitos(IFFs).

8. Em nome do Presidente da Comiss•o da Uni•o Africana, S. Ex.‡ Sr.‡
Amira El Fadil, Comiss…riapara os Assuntos Sociais realƒou a import‹ ncia da
plataforma do CTE na promoƒ•o da integraƒ•o econ†mica e no alcance dos
objectivos da Agenda 2063. Afirmou que a Comiss•o ir… envidar todos os
esforƒos necess…rios com vista a implementar a Zona Continental de Livre
Com‚rcio ( ZCLC) de forma bem-sucedida. Observou que as instituiƒ„es
financeiras da Uni•o Africana ir•o desempenhar um papel preponderante na
implementaƒ•o da ZCLC . Exortou a todos os paŒses que ainda n•o ofizeram,
para que assinem e ratifiquem os instrumentos jurŒdicos de instituiƒ„es
financeiras. Mencionou que os paŒses africanos demonstraram resili€ncia ap†s
a recente queda dos preƒos dos produtos de base, graƒas aos progressos
alcanƒados na governaƒ•o macroecon†mica. Contudo, o crescimento
registado ‚ muito baixo e n•o criou empregos suficientes . A Comiss…ria
enfatizou a necessidade de lutar contra a corrupƒ•o , reduzir a dimens•o do
sector informal e recuperar activos adquiridos ilegalmente, a fim de financiar o
desenvolvimento do continente. Concluiu manifestando o desejo da Comiss•o
de trabalhar em estreita colaboraƒ•o com os Estados-membros e as
Comunidades Econ†micas Regionais (CER) nestes domŒnios.

C. Adop Œ•o do projecto de agenda

9. Os representantes dos Estados Membros adoptaram a seguinte agenda:

(a) Abertura da reuni•o

(b) Adopƒ•o da Agenda e do Programa de Trabalho

(c) Discurso principal sobre quest„ es econ†micas da actualidade em
‰frica e sobre •Mobilizaƒ•o de Recursos Internos: Combate •
Corrupƒ•o e aos Fluxos Financeiros IlŒcitos•

(d) Painel de Debate sobre •Mobilizaƒ•o de Recursos Internos •

(e) Painel de Debate sobre •Combate • C orrupƒ•o •

(f) Painel de Debate sobre •Combate aos Fluxos Financeiros IlŒcitos•
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(g) Apreciaƒ•o do Relat†rio e das Recomendaƒ„es da Reuni•o de
Peritos

(h) Apreciaƒ•o e Adopƒ•o do Relat†rio e das Recomendaƒ„es da
Reuni•o Ministerial e da Declaraƒ•o Ministerial

(i) Diversos

(j) Encerramento da reuni•o

II. NarraŒ•o dos Trabalhos

A. Discurso principal sobre questŽes econ‹micas da actualidade em
Šfrica e sobre •MobilizaŒ•o de recursos internos: Combate •
CorrupŒ•o e aos Fluxos Financeiros Il‘citos’

10. O discurso principal foi proferido pelo Sr. Julio Escolano, Representante
Residente do Fundo Monet…rio Internacional (FMI)na Eti†pia, tendo realƒado o
papel crucial da mobilizaƒ•o de recursos internos como uma via sustent…vel
para investir em serviƒos sociais e infra-estruturas para o alcance da Agenda
2063 e da Agenda 2030, em prol dos Objectivos do Desenvolvimento
Sustent…vel. Dissertando sobre o contexto macroecon†mico continental actual
marcado por incertezas e turbul€ncias desde o fim do •s€per ciclo• da grande
expans•o d e bens em 2014, o Representante Residente realƒou a
necessidade de criar ambientes favor…veis aos nŒveisnacional e regional como
um factor catalisador para o reforƒo da mobilizaƒ•o de recursos internos .

11. Destacou a import‹ ncia da reforma dos sistemas tribut…rios atrav‚s do
reforƒo da capacidade e das instituiƒ„es , com vista a melhorar a cobranƒa das
receitas fiscais. A este respeito, realƒou a necessidade dos paŒses africanos
considerarem uma abordagem holŒstica visando a melhoria da mobilizaƒ•o de
receitas, abrangendo a polŒticatribut…ria e a administraƒ•o tribut…ria, no
sentido de reduzir oportunidades de n• o-conformidade e minimizar o
extravasamento da base tribut…ria. Outrossim, enfatizou a necessidade de
regimes especiais e incentivos para que haja objectivos e orientaƒ„es claras e
que sejam monitorizadas e avaliadas regularmente. Al‚m disso , o
Representante Residente realƒou a necessidade dos paŒsesimplementarem
polŒticas tribut…rias que sejam maisdifŒceis • evas•o e f…ceis de cumprir,a fim
de tirar proveito do potencial tribut…rio do sector privado. Em conclus•o ,
advertiu que no alargamento da base tribut…ria, os paŒses devem evitar
polŒticaseconomicamente ineficientes.

Debates

12. Nos debates que se seguiram, os Estados-membros saudaram a
apresentaƒ•o feita pelo Representante Residente do FMI, tendo observado a
sua relev‹ncia no contexto actual em que paŒsesafricanos est•o a conceber
novas estrat‚gias para melhorar as suas capacidades de mobilizaƒ•o de
recursos internos. Enfatizaram a import‹ncia do combate • corrupƒ•o e aos
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fluxos financeiros ilŒcitosno contexto da utilizaƒ•o dos recursos internos em
prol da transformaƒ•o socioecon†mica.

13. Sobre a complexidade dos sistemas fiscais, destacaram as opƒ„es
estrat‚gicas disponŒveispara ampliar a base tribut…ria. A este respeito,
notaram a import‹ncia da formalizaƒ•o do sector informal e a melhoria do
engajamento entre as autoridades fiscais e o sector informal, como forma para
melhorar a conformidade fiscal involunt…ria. Os Peritos sublinharam
igualmente a import‹ncia de consolidar regulamentos fiscais, de modo a
facilitar os contribuintes fiscais e investidores a encontrar informaƒ•o sobre os
procedimentos tribut…rios e c†digos fiscais. Observou-se ainda que a
diversificaƒ•o das economias africanas ‚ crucial para mobilizar os recursos
internos, al‚m dos recursos que podem ser mobilizados atrav‚s da tributaƒ•o.

RecomendaŒŽes

14. Foram feitas as seguintes recomendaƒ„es:

a) A CUA deve estabelecer contacto com diferentes ag€ncias e
organizaƒ„es que dedicam-se ao combate • corrupƒ•o, a fim de
fortalecer a capacidade dos Estados-membros para combater a
corrupƒ•o; e

b) A CUA, em colaboraƒ•o com as instituiƒ„es de combate • corrupƒ•o
nos Estados-membros, deve publicar um relat†rio sobre a corrupƒ•o em
‰fricanuma base regular.

B. Painel de Debate sobre a "MobilizaŒ•o de Recursos Internos"

ApresentaŒ•o

15. O painel de debates sobre a mobilizaƒ•o de recursos internos foi
presidido por S. Ex.‡ Abena Osei-Asare, Deputada e Vice-Ministra das
Finanƒas do Gana. O painel foi composto por S. Ex.‡ Modeste Bahati
Lukwebo, S. Ex.‡ Dr. Mohamed Maait, Vice-Ministro das finanƒas do Egipto,
Prof. Emmanuel Nnadozie, Secret…riaExecutivo da Fundaƒ•o Africana para o
Reforƒo de Capacidades (ACBF).

16. A Presidente apresentou o tema e compartilhou a experi€ncia do seu
paŒs,ou seja, o Gana, na …reade Mobilizaƒ•o de Recursos Internos. Afirmou
que o Gana est… a abordar a inefici€ncia e os escoamentos no sistema
tribut…rio atrav‚s de medidas que visam maximizar o seu rendimento.
Aconselhou os governos a considerar a mobilizaƒ•o de receitas na …reada
indˆstria extractiva e a proporcionar a capacidade adequada aos †rg•os de
administraƒ•o.

17. S. Ex.‡ Modeste Bahati Lukwebo salientou que a mudanƒa de
mentalidade em relaƒ•o ao pagamento de impostos e a reduƒ•o do tamanho
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do sector informal s•o fulcrais para a mobilizaƒ•o de recursos. Referiu que os
paŒsesafricanos devem integrar e industrializar as suas economias, com vista
a serem mais resistentes aos choques da fixaƒ•o de preƒos internacional. A
justiƒa fiscal tamb‚m ‚ indispens…vel,pelos que os governos devem conceder
incentivos aos contribuintes fiscais, atrav‚s dos programas e infra-estruturas
sociais. Recomendou que os Estados-membros devem adoptar estrat‚gia s
para implementar Parcerias Pˆblico -Privadas bem-sucedidas.

18. Por seu turno, o Professor Emmanuel Nnadozie sublinhou que o sector
informal constitui um grande problema e as polŒticas fiscais devem visar a
melhoria da produtividade no sector informal. No que diz respeito aos Fluxos
Financeiros IlŒcitos, ele afirmou que esta quest•o afecta a mobilizaƒ•o das
receitas necess…rias para o financiamento de programas sociais e de
infraestruturas. Todavia, ele indicou a necessidade da minimizaƒ•o dos
contactos entre os operadores e os funcion…rios pˆblicos, graƒas • utilizaƒ•o
da inform…tica, tendo em vista a modernizaƒ•o do sistema fiscal.

Debates

19. Os debates centraram-se sobre a necessidade de reforƒar a
capacidade dos Estados-membros, de forma a melhorar a transpar€ncia nos
seus sistemas financeiros e fiscais, e aumentar a arrecadaƒ•o de receitas.
Observou-se igualmente que a tributaƒ•o de sectores como agricultura e
gest•o agr…ria podem proporcionar receitas adicionais. A reuni•o concordou
que o objectivo final da mobilizaƒ•o de recursos internos deve ser a promoƒ•o
do crescimento e a criaƒ•o de empregos. A inefici€ncia das administraƒ„es
fiscais ‚ uma das causas do baixo nŒvelde arrecadaƒ•o de receitas, porquanto
deve-se abordar a quest•o dos FFI. Al‚m disso a reuni•o sublinhou a
necessidade de utilizar os recursos financeiros disponŒveis de forma
optimizada.

RecomendaŒŽes

20. Na sequ€ncia das apresentaƒ„es e debates, foram feitas as seguintes
recomendaƒ„es.

(a) Deve-se elaborar estrat‚gias do reforƒo de capacidades com maior
inclus•o dos †rg•os competentes (autoridades fiscais, funcion…riosdos
minist‚rios das finanƒas, parlamentares, †rg•os judici…rios,etc.);

(b) Os Estados-membros devem introduzir estrat‚gias voltadas a sistemas
fiscais mais eficientes e justos em ‰frica,e expandir as bases tribut…rias
de forma a incluir o sector informal de maneira optimizada e
administrativamente pr…tica;

(c) Os Estados-membros devem introduzir opƒ„es jurŒdicas,regulamentares
e polŒticas para maximizar o impacto dos recursos financeiros
disponŒveis,optimizar o uso doe incentivos fiscais e racionalizar as
isenƒ„es fiscais; e
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(d) Os Estados-membros devem implementar mecanismos governamentais
e monet…rioseficientes para a cobranƒa de impostos e envidar esforƒos
no sentido de recolher os rendimentos fiscais, sobretudo na …readas
indˆstrias extrativas;

(e) Os Estados Membros devem fortalecer as suas capacidades na
utilizaƒ•o das Tecnologias de Informaƒ•o e Comunicaƒ•o, tendo em
vista a informatizaƒ•o dos procedimentos fiscais e administrativos;

(f) Os Estados Membros devem fazer a concepƒ•o de uma fiscalidade
adaptada ao sector informal, com base numa boa utilizaƒ•o dos
recursos recolhidos para a sua transformaƒ•o em sector formal.

C. Paine l de Debate sobre o •Combate • CorrupŒ•o’

ApresentaŒ•o

21. A Presidente, S. Ex.‡ Abena Osei-Asare, Vice-Ministra das Finanƒas do
Gana, apresentou a sess•o, ressaltando a import‹ncia fundamental de ‰frica
combater a corrupƒ•o, com vista a colmatar a lacuna do financiamento e
alcanƒar o progresso atrav‚s da transformaƒ•o estrutural.

22. Na sua intervenƒ•o, o Prof. Cl‚ment Kouakou esclareceu a import‹ncia
da digitalizaƒ•o dos sistemas fiscais africanos de modo a melhorar a confianƒa
dos cidad•os nos sistemas fiscais. Ressaltou que a confianƒa ‚ o cerne de
regimes de tributaƒ•o eficazes, tendo sublinhado os esforƒos que est•o a ser
envidados pela Costa do Marfim, no sentido de reduzir a propagaƒ•o da
corrupƒ•o no sector pˆblico.

23. Da sua parte, S. Ex.‡ Modeste Bahati Lukwebo enfatizou igualmente o
papel da digitalizaƒ•o na melhoraria da transpar€ncia dos sistemas fiscais,
como meio para fortalecer a boa governaƒ•o e a responsabilizaƒ•o.

24. Ao sublinhar o exemplo do Gana, S. Ex.‡ Abena Osei-Asare, observou
que o aproveitamento da participaƒ•o cŒvica‚ fulcral para assegurar que os
sistemas fiscais e regimes tribut…rioss•o compreendidos e apoiados pelos
cidad•os, especialmente no contexto actual de fortalecimento da mobilizaƒ•o
de recursos internos. Referiu que os esforƒos do Gana incluŒrama criaƒ•o de
um Gabinete do Procurador Especial para investigar casos de corrupƒ•o.

25. O Senhor Kassim Chabi Taba, representante do Benim, sublinhou a
necessidade de institucionalizaƒ•o do combate contra a corrupƒ•o . A este
prop†sito, vincou a necessidade da adopƒ•o de uma lei contra a corrupƒ•o
bem como a criaƒ•o de uma autoridade respons…vel pelo combate contra a
corrupƒ•o, sob a supervis•o directa do Presidente da Repˆb lica. Por outro
lado, sublinhou a import‹ncia da reduƒ•o do contacto entre contribuintes
fiscais e a administraƒ•o tribut…ria.
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26. Na sua intervenƒ•o, a Sr‡ Mariame Hien/Zerbo, do Burquina Faso,
assinalou a necessidadade dos paŒses africanos assinarem e ratificarem
protocolos e instrumentos jurŒdicos que visam o combate • corrupƒ•o. Ela
sublinhou a import‹ncia de quadros coerentes atr av‚s da racionalizaƒ•o dos
procedimentos da administraƒ•o pˆblica, com vista evitar e mitigar incentivos
de corrupƒ•o no sistema tribut…rio. Notou que o Burquina Faso tomou uma
s‚rie de medidas para reforƒar o combate • corrupƒ•o , designadamente  o
desenvolvimento de uma estrat‚gia de combate • corrupƒ•o, sistematizaƒ•o
dos fluxos de fundos e modernizaƒ•o da gest•o imobili…ria.

27. Debruƒando-se sobre a dimens•o do g‚nero da corrupƒ•o em ‰frica, a
Sr‡ Letty Chiwara, Representante da ONU Mulher na Eti†pia junto da UA e da
ECA, afirmou que que ‰frica estava a perder cerca de 148 mil milh„es de
USD, representando 25% PIB, anualmente, devido • corrupƒ•o. Na
perspectiva do alcance de um crescimeno inclusivo e sustent…vel, ela
enfatisou a necessidade de trabalhos de pesquisa sobre o impacto diferencial
da corrupƒ•o sobre o g‚nero em ‰frica, e engendrando Œndices de corrupƒ•o.

Debate

28. Durante o debate, a reuni•o realƒou que era importante que os paŒses
africanos elaborassem e desenvolvessem cursos educacionais especŒficos a
todos os nŒveis, com vista • construƒ•o de sociedades cŒvicas em que o
combate • corrupƒ•o ‚ um princŒpio ‚tico. P or outro lado, a reuni•o abordou a
dimens•o social da corrupƒ•o relativamente • sua incid€ncia na prestaƒ•o de
serviƒos b…sicos para mulheres, crianƒas e jovens.

29. A reuni•o discutiu igualmente a import‹ncia da ratificaƒ•o de
Convenƒ„es e Protocolos aos nŒveis continental e internacional, com vista a
assegurar que os paŒses tenham adoptado as acƒ„es necess…rias ncombate •
corrupƒ•o . Neste sentido, o consenso emergente em torno de algumas das
melhores pr…ticas salientou a necessidade das declaraƒ„es patrimoniais como
uma ferramenta  poderosa para prevenir e combater a corrupƒ•o e os fluxos
financeiros ilŒcitos. Isto ‚ um factor essencial para assegurar a transpar€ncia e
a responsabilidade, de modo a prevenir a corrupƒ•o e as riquezas
inexplic…veis de funcion…rios governamentais.

30. A reuni•o referiu que o reforƒo de capacidade de instituiƒ„es existentes
e de garantir a sua independ€ncia, ‚ importante para combater as causas
profundas da corrupƒ•o, investigar e processar a corrupƒ•o e delitos conexos.

RecomendaŒŽes

31. ‘ luz das deliberaƒ„es, a reuni•o teceu as seguintes recomendaƒ„es:

a) Os Estados-membros devem elaborar e implmentar cursos educacionais
especŒficos a todos os nŒveis, com vista • construƒ•o de sociedades
cŒvicas  em que o combate • corrupƒ•o ‚ um princŒpio ‚tico;
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b) Os Estados-membros devem assinar e ratificar todos protocolos
continentais e internacionais pertinentes , e instrumentos jurŒdicos que
visa o combate • corrupƒ•o.

c) O combate contra a corrupƒ•o deve envolver os Chefes de Estado e de
Governo, os Parlamentares, o Poder Judici…rio, o Sector Privado e a
Sociedade Civil.

D. Painel de Debate sobre o •Combate aos Fluxos F inanceiros Il‘citos’

ApresentaŒ•o

32. O Presidente, Dr. Mohamed Abbas Maherzi, Director de PolŒticas Fiscais
no Minist‚rio de Finanƒas da Arg‚lia, salientou a import‹ncia da prevenƒ•o de
FFIs em ‰frica, e apresentou os membros do Painel constituido pela Sr‡
Juldeh Ceesay, Secret…ria-Adjunta Permanente para a Mobilizaƒ•o de
Recursos e Cooperaƒ•o Internacional da G‹mbia; O Sr. Ibrahim A. Zeidy,
Director do Instituto Monet…rio do COMESA; e o Sr. Julio Escolano,
Representante residente do Presidente do FMI na Eti†pia. Solicitou que cada
membro do Painel respondessem •s tr€s seguintes perguntas:

· Quais s•o as experi€ncias bem sucedidas no combate aos fluxos
financeiros ilŒcitos relacionados com impostos?

· Que polŒticas poderiam ser aplicadas contra a adulteraƒ•o de facturas
comerciais e o branqueamento de capitais?

· Como ‚ que uma integraƒ•o regional bem sucedida pode ajudar a travar
os fluxos financeiros ilŒcitos?

33. A representante da G‹mbia informou a reuni•o que novas reformas
tinham sido executadas pelo seu paŒs, visando reforƒar a administraƒ•o de
impostos e instituiƒ„es respons…veis pela cobranƒa de impostos. Ela indicu
tamb‚m que o governo introduziu o sistema d e Nˆmero de Identificaƒ•o Fiscal
(NIF), a digitalizaƒ•o do sistema tribut…rio e incentivos para o pessoal da
Autoridade Tribut…ria, para a mitigaƒ•o da corrupƒ•o. Por outro lado, referiu
que o governo tomou medidas de defesa para sensibilizar a populaƒ•o s obre a
necessidade de combater os FFIs. Concluiu indicando que organizaƒ„es
regionais devem ajudar a reforƒar a capacidade dos Estados-membros de
modo que possam aderir e observar os protocolos regionais e internacionais.

34. O representante do FMI, por seu turno, sublinhou a import‹ncia do
impacto adverso dos fluxos financeiros ilŒcitos na economia africana. Salientou
igualmente a necessidade da harmonizaƒ•o dos procedimentos alfandeg…rios
e das estatŒsticas do com‚rcio. Ao nŒvel regional, recomendou uma clara
definiƒ•o acerca dos FFIs e da troca de informaƒ•o entre as autoridades de
aplicaƒ•o da lei.

35. O representante do COMESA enfatisou a necessidade de
desenvolvimento de capcidade dos Estados-membros, designadamente
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funcion…rios das alf‹ndegas e bancos centrais, o reforƒo da cooperaƒ•o entre
os Estados-membros e a troca de melhores pr…ticas a nŒvel regional.

Debate

36. No decurso da deliberaƒ„es, os participantes fizeram varias
observaƒ„es, incluindo as causas dos fluxos financeiros ilŒcitos no continente e
partilharam as exper€ncias dos respectivos paŒsdes.

RecomendaŒŽes

37. Ap†s os debates, a reuni•o teceu as seguintes recomendaƒ„es:

a) As organizaƒ„es regionais devem ajudar a reforƒar a capacidade
dos Estados-membros, de modo que possam aderir e observar os
protocolos regionais e internacionais;

b) A Comiss•o da Uni•o Africana deve formular um instrumento para a
troca de boas pr…ticas e um sistemapara a partilha de informaƒ„es.
Neste contexto, a Comiss•o da Uni•o Africana deve efecturar um
estudo de viabilidade sobre a criaƒ•o dos dois instrumentos e
submeter um relat†rio sobre as respectivas incid€ncias fianceiras,
jurŒdicas e estruturais, tendo em vista a sua apresentaƒ•o para
an…lise durante a pr†xima sess•o do CTE;

c) A Comiss•o da Uni•o Africana deve ajudar a consolidar a
capacidade dos Estados-membros para melhor negociarem com
paŒses desenvoplvidos e parceiros;

d) A Comiss•o da Uni•o Africana deve proceder a uma avaliaƒ•o das
instituiƒ„es respons…veis pelo combate contra a corrupƒ•o, os fluxos
financeiros ilŒcitose outros crimes conexos, tendo em vista o
fortalecimento das suas capacidades bem como a coordenaƒ•o dos
seus esforƒos. A este prop†stio, a Comiss•o da Uni•o Africana deve
submeter um relat†rio ao CTE durante a sua pr†xima sess•o ;

e) A Comiss•o da Uni•o Africana deve desenvolver uma metodologia
de mediƒ•o dos Fluxos Financeiros IlŒcitos;

f) A Comiss•o da Uni•o Africana deve adoptar medidas para a
harmonizaƒ•o de procedimentos e metodologias aduaneiros para a
produƒ•o de estatŒsticas do com‚rcio; e

g) Os Estados-membros devem racionalizar as isenƒ„es de impostos e
incentivos fiscais, de modo a mitigar o impacto sobre as receitas e o
desenvolvimento do Estado e acompanhamento da execuƒ•o.
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III. An‚lise do Relat‹rio e das RecomendaŒŽes da Reuni•o de Peritos

38. A Reuni•o tomou nota e adoptou o Relat†rio da Reuni•o de Peritos e
formulou os seguintes coment…rios principais:

Debate durante a sess€o de abertura

a) A ‰frica do Sul apresentou reservas em relaƒ•o ao documento
sobre os resultados da reuni•o, com base nas seguintes quest„es
da Comiss•o da Uni•o Africana;

b) A Comiss•o da Uni•o Africana deve enviar os documentos de
trabalho aos Estados-membros em todas as lŒnguas de trabalho da
Uni•o Africana com pelo menos 30 duas antes da abertura de uma
sess•o do CTE, de acordo com o Regulamento Interno existente;

c) A Comiss•o da Uni•o Africana deve enviar convites ao CTE atrav‚s
de canais diplom…ticos formais, ou seja, as embaixadas em Adis
Abeba, Minist‚rios dos Neg†cios Estrangeiros, bem como as
autoridades competentes dos Estados-membros; e

d) Deve-se solicitar • C omiss•o da Uni•o Africana para que faƒa
consultas junto da Mesa do CTE em relaƒ•o • convocaƒ•o de
futuras sess„es, com vista a garantir que as reuni„es n•o tenham
sobreposiƒ•o e para assegurar a participaƒ•o eficaz de todos os
Ministros.

Apresenta•€o e debate do Relat‚rio da Reuni€o de Peritos Independentes
sobre o tema do CTE

a) A Comiss•o da Uni•o Africana deve, em colaboraƒ•o com os Estados
Membros, elaborar os Termos de Refer€ncia para o Grupo de Peritos
Independentes no domŒnio de finanƒas e determinar a sua relaƒ•o
institucional com o Comit‚ T‚cnico Especializado para Finanƒas,
Quest„es Monet…rias, Planificaƒ•o Econ†mica e Integraƒ•o .

Apresenta•€o e debate do tema: ƒMobiliza•€o de recursos internos -
combate „ corrup•€o e aos fluxos financeiros il…citos

a) A Comiss•o da Uni•o Africana deve criar o seu pr†prio mecanismo para
avaliar os fluxos financeiros ilŒcitos, fundamentando-se nos mecanismos
regionais existentes, de modo a medir os fluxo financeiros ilŒcitos e criar
um sistema de recolha de dados para combater e rastrear a corrupƒ•o e
os fluxos financeiros ilŒcitos, bem como partilhar as boas pr…ticas e
experi€ncias.

STATAFRIC e PANSTAT



Eco/STC/MAEPI(II)/MIN/Rpt
P‚g. 11

a) A Comiss•o da Uni•o Africana deve apresentar os projectos de
Estatutos das duas instituiƒ„es para coment…rios por parte dos Estados-
membros no prazo de 30 dias a contar da data de envio dos dois
documentos, ou at‚ 1 de Junho de 2018, para possibilitar a Comiss•o de
concluir os dois documentos e os apresentar na pr†xima sess•o do CTE.

IV. An‚lise a adopŒ•o do Relat‹rio e da DeclaraŒ•o da Reuni•o dos
Ministros

39. O Relat†rio e a Declaraƒ•o da reuni•o dos Ministros foram adoptados
com emendas.

V. QuestŽes diversas

40. N•o foi levantada nenhuma quest•o sobre este ponto da agenda -

VI. Encerramento

41. No seu discurso de encerramento. Sua Excel€ncia Professor Harison
Victor, Comiss…rio para os Assuntos Econ†micos, agradeceu aos Estados
Membros pela sua participaƒ•o activa na 2‡ Sess•o do Comit‚ T‚cnico
Especializado para Finanƒas, Quest„es Monet…rias, Planificaƒ•o Econ†mica e
Integraƒ•o. Exortou os Estados membros a prestarem o seu apoio aos
esforƒos da Comiss•o, tendo em vista a produƒ•o de dados estatŒsticos de
qualidade para uma luta eficaz contra a corrupƒ•o, os fluxos financeiros
ilŒcitos, rumo a uma melhor mobilizaƒ•o de recursos internos.

42. Sua Excel€ncia o Professor Bahati Lukbwebo, Presidente da Segunda
Sess•o do Comit‚ T‚cnico Especializado, sublinhou a import‹ncia da
mobilizaƒ•o de recursos internos, tendo exortado os Estados Membros a
redobrar esforƒos no combate contra a corrupƒ•o e os flu xos financeiros
ilŒcitos. Realƒou que ainda h… muito trabalho a ser feito para enfrentar os
desafios ligados ao desenvolvimento de ‰frica, com vista a atrair investimentos
para a realizaƒ•o da Agenda 2063.





SEGUNDA REUNI†O DO CTE DA UNI†O AFRICANA DE FINANˆAS,
QUEST‰ESMONETŠRIAS, PLANEAMENTO ECON„MICO E INTEGRAˆ†O

16 E 17 DE ABRIL DE 2018
ADIS ABEBA, ETI„PIA

DECLARAˆ†O

Preƒmbulo

N‹s , os Ministros [das Finanƒas] e Governadores de Bancos Centrais dos
Estados-membros da Uni•o Africana, reunidos por ocasi•o da Segunda Reuni•o
do Comit‚ T‚cnico Especializado de Finanƒas, Quest„es Monet…rias,
Planeamento Econ†mico e Integraƒ•o, em Adis Abeba, de 16 a 17 de Abril de
2018;

Recordando a decis•o Assembly/AU/Dec.227(XII), que reconfigura os Comit‚s
T‚cnicos Especializados (CTE) e a Decis•o Assembly/AU/Dec.365(XVII), de
Janeiro de 2013, que solicita • Comiss•o para operacionalizar os CTE e abolir as
Confer€ncias Ministeriais sectoriais;

Reiterando que cada paŒstem a responsabilidade principal pelo seu pr†prio
desenvolvimento socioecon†mico e reconhecendo o potencial da mobilizaƒ•o de
recursos internos significativos a partir de v…riasfontes e a sua utilizaƒ•o eficaz,
de forma a assegurar o desenvolvimento sustent…veldo continente;

Reconhecendo o impacto negativo da corrupƒ•o sobre o desempenho
econ†mico do continente, visto que desincentiva investimentos directos internos e
estrangeiros, debilita os fundos pˆblicos, aumenta investimentos improdutivos,
afecta a qualidade da prestaƒ•o de serviƒos, aumenta as desigualdades, corr†i o
desenvolvimento e o crescimento econ†mico, desestabilizando, desse modo, todo
o sistema econ†mico dos paŒses;

Reafirmando a necessidade urgente de combater os fluxos financeiros ilŒcitos,
que continuam a drenar anualmente uma grande quantidade de recursos
financeiros necess…riospara o desenvolvimento de ‰frica,principalmente atrav‚s
da fraude e evas•o fiscais, extracƒ•o ilŒcita de minerais, fixaƒ•o incorrecta de
preƒos para o com‚rcio de bens e serviƒos por empresas multinacionais, com
vista a alcanƒar a Agenda 2063 e os objectivos de desenvolvimento sustent…vel
de ‰frica;
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Recordando a adopƒ•o pela Confer€ncia dos Chefes de Estado e de Governo da
Uni•o Africana da estrat‚gia para a harmonizaƒ•o de estatŒsticasem ‰frica
(SHaSA), a Carta Africana sobre EstatŒsticas(ACS), bem como a criaƒ•o do
Instituto da Uni•o Africana para as EstatŒsticasa ser baseado em Tˆnis, TunŒsia,
e o Centro Pan-Africano de Formaƒ•o em EstatŒsticas(PANSTAT) a ser baseado
em Yamusukro, Costa do Marfim, mediante Decis•o Decision (EX.CL/Dec.987
(XXXII) do Conselho Executivo; e convidando os paŒsesa atribuir pelo menos
0,15% dos seus orƒamentos nacionais • estatŒstica;

Reconhecendo o papel fulcral da informaƒ•o estatŒsticapara o planeamento,
concepƒ•o, implementaƒ•o, monitorizaƒ•o e avaliaƒ•o de polŒticas de
desenvolvimento sustent…vele inclusivo que promovem a coes•o social e uma
sociedade equitativa, atrav‚s do uso de dados de qualidade, no ‹mbito da
Agenda 2063 e da Agenda para o Desenvolvimento Sustent…vel;e

Tomando nota e adoptando o Relat†rio e das Recomendaƒ„es da Reuni•o de
Peritos realizada de 12 a 14 de Abril de 2018, em Adis Abeba, Eti†pia.

CONCORDAMOS POR ESTE INTERM‡DIO :

MobilizaŒ•o de Recursos Internos (MRI)

Implementar estrat‚gias em prol de sistemas de tributaƒ•o mais eficazes,
eficientes e justos; ampliar a base e a cobertura tribut…ria,de modo a incluir o
sector informal, bem como uma administraƒ•o eficaz; introduzir opƒ„es jurŒdicas,
regulamentares e polŒticaspara optimizar os incentivos fiscais e racionalizar a
isenƒ„es fiscais, introduzir um mecanismo adequado para monitorizaƒ•o e
avaliaƒ•o das despesas fiscais, abordar os abusos de preƒos de transfer€ncia
fixados pelas multinacionais e tributar as indˆstrias extractivas, incluindo royalties
e riquezas (impostos de ganhos de capital, imobili…rioe de heranƒa) de forma
justa e transparente e garantir o estado de direito;

Desenvolver os mercados financeiros nacionais e regionais, atrav‚s da criaƒ•o
de quadros regulamentares e sistemas institucionais mais eficazmente exequŒveis
que garantam transacƒ„es justas e transparentes e protegem os mercados
participantes; e aumentar o acesso aos mercados financeiros, mediante a
reduƒ•o de barreiras, a oferta de produtos financeiros apropriados e serviƒos que
atendem •s necessidades da clientela em zonas urbanas e rurais, a fim de
melhorar a inclus•o financeira; e

Garantir mecanismos de financiamento de longo prazo, usando sistemas de
seguro e pens•o; emiss•o de tŒtulosde dŒvidae introduzir mecanismos para
aproveitar e investir remessas, reduzir o custo e melhorar a sua gest•o eficaz.
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Combate • CorrupŒ•o

Tomar as medidas necess‚rias para combater a corrupƒ•o, atrav‚s da adopƒ•o
de boas pr…ticasem mat‚ria de processos abertos e transparentes designados a
reduzir a corrupƒ•o nos contratos pˆblicos, administraƒ•o tribut…riae agr…riae,
garantir que o pˆblico possa aceder •s informaƒ„es orƒamentais aos nŒveis
subnacional, nacional, regional e continental, e que os processos e
procedimentos para a elaboraƒ•o de orƒamentos e de auditoria sejam abertos e
transparentes para o pˆblico;

Solicitar aos Estados-membros que ainda n•o assinaram e aderiram •
Convenƒ•o da Uni•o Africana sobre a Prevenƒ•o e Combate • Corrupƒ•o
(AUCPCC) a assim o fazer, aplic…-la e fazer cumprir a nŒvelnacional; e o
aumentar o enfoque sobre as pr…ticasque promovem a corrupƒ•o nas empresas
da contabilidade, bancos, paraŒsosfiscais e outros intermedi…riose, elaborar uma
posiƒ•o comum africana sobre a recuperaƒ•o de activos pilhados e possibilitar os
Estados-membros a gerir os seus activos congelados e proteg€-los de eros•o; e

Solicitar • CUA, em colaboraƒ•o com os †rg•os competentes, a introduzir um
sistema de avaliaƒ•o transparente, designado a medir o nŒvelde governaƒ•o,
incluindo o combate • corrupƒ•o e p’r cobro aos fluxos financeiros ilŒcitos.

Combate aos Fluxos Financeiros Il‘citos

Assumir o compromisso de implementar plenamente as recomendaƒ„es do
Painel de Alto NŒvelsobre Fluxos Financeiros IlŒcitosadoptadas pela Confer€ncia
da UA, tomando medidas para fortalecer os regimes jurŒdicose regulamentares,
combater a corrupƒ•o, reforƒar a capacidade para negociaƒ•o de contratos,
administraƒ•o tribut…riae identificar e devolver os recursos extraviados por meio
de fluxos financeiros ilŒcitos; e

Solicitar • UA a liderar a agenda da transpar€ncia fiscal e troca de informaƒ„es,
bem como forjar uma forte colaboraƒ•o entre os paŒsese regi„es, com vista a
abordar as causas principais dos FFI, atrav‚s da criaƒ•o de um F†rum da UA de
Governaƒ•o Fiscal destinado a optimizar a arrecadaƒ•o de impostos, fortalecer a
cooperaƒ•o fiscal, atenuar os fluxos ilŒcitose melhorar a mobilizaƒ•o de recursos
internos no continente.

Instituto da Uni•o Africana sobre Estat‘sticas e Centro Pan-Africano de
FormaŒ•o em Estat‘sticas

Tomar nota do Projecto de Estatuto do Instituto da UA sobre EstatŒsticase o
Centro Pan-Africano de Formaƒ•o em EstatŒsticase solicitar • UA a submeter
aos Estados-membros a submeter os Estatutos das duas instituiƒ„es para efeitos
de coment…rios no prazo de 30 dias a contar da data do envio dos dois
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documentos, ou at‚ 1 de Junho de 2018, de modo a possibilitar a Comiss•o a
concluir os dois documentos e apresent…-los • pr†xima reuni•o do CTE;

Elogiar os PaŒsesAnfitri„es (TunŒsiae Costa do Marfim) por terem tomado as
medidas necess…riaspara a operacionalizaƒ•o do Instituto e do Centro, atrav‚s
do fornecimento de recursos financeiros, materiais e humanos necess…rios,em
conformidade com as Decis„es Assembly/AU/Dec.462 (XX) sobre a criaƒ•o do
instituto, e Assembly/AU/Dec.490 (XXII), sobre o Centro de Formaƒ•o,
respectivamente; e

Solicitar • CUA, em colaboraƒ•o com o Banco Africano de Desenvolvimento
(BAD), a Fundaƒ•o Africana para o Reforƒo de Capacidades e a Comiss•o
Econ†mica das Naƒ„es Unidas para ‰frica(UNECA) a fim de mobilizar recursos
financeiros para a operacionalizaƒ•o do Instituto e do Centro.

Fund o para o Emprego e Coes•o Socia

Tomar nota do relat†rio de actividades sobre a criaƒ•o do Fundo para o Emprego
e Coes•o Social (ESCF);

Solicitar • CUA a realizar um estudo de viabilidade sobre o mecanismo de
operacionalizaƒ•o e implementaƒ•o do ESCF;

Solicitar • CUA a apresentar os quadros financeiro, organizacional e t‚cnico do
Fundo para o Emprego e Coes•o Social aos 15 Ministros das Finanƒas (F15), aos
Subcomit‚s relevantes do Comit‚ de Representantes Permanentes para efeitos
de escrutŒnioe subsequente submiss•o ao Conselho Executivo e • Confer€ncia
dos Chefes de Estado e de Governo, em Janeiro de 2019, para adopƒ•o ; e

Solicitar • CUA a organizar uma reuni•o entre a Mesa do CTE de Finanƒas,
Quest„es Monet…rias, Planeamento Econ†mico e Integraƒ•o , e o CTE de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego, a fim de analisar a Estrutura de
Governaƒ•o, a administraƒ•o, o Modelo Operacional, a Estrat‚g ia de Mobilizaƒ•o
de Recursos e o mecanismo de operacionalizaƒ•o e implementaƒ•o do ESCF;

Elaborada em Adis Abeba, Eti‹pia, a 17 de Abril de 2018.
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