
AFRICAN UNION 
 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: Tel:  +251-115- 517 700     Fax:  +251-115- 517844 / 5182523 
Website: www.au.int 

 

 

CONSELHO EXECUTIVO 
Trigésima Oitava Sessão Ordinária 
Vídeoconferência 
03 - 04 Fevereiro de 2021 
Adis Abeba, Etiópia 
 

EX.CL/1250(XXXVIII) 
Original: Inglês 

 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DA 1.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CTE DE 
FINANÇAS, ASSUNTOS MONETÁRIOS, PLANIFICAÇÃO E 

INTEGRAÇÃO ECONÓMICA, REALIZADA NOS DIAS 01-04 DE 
DEZEMBRO DE 2020, ADIS ABEBA, ETIÓPIA 

 
 
 
 
 
 
 

 



AFRICAN UNION 
 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: Tel:  +251-115- 517 700     Fax:  +251-115- 517844 / 5182523 
Website: www.au.int 

 

Comité Técnico Especializado Extraordinário 
de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação  
Económica e Integração  
Reunião de Ministros 
04 de Dezembro de 2020 
Adis Abeba   

    
Eco/STC/MAEPI(Extra. I)/MIN/Rpt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DOS MINISTROS 
 
  



 
Eco/STC/MAEPI(Extra. I)/MIN/Rpt 

Pág. 1 

 

 
 

I. Introdução  
 

1. A reunião virtual do Comité Técnico Especializado Extraordinário (CTE) da União 
Africana (UA) de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação Económica e Integração 
realizou-se de 1 a 4 de Dezembro de 2020. A reunião foi presidida por Sua Excelência, 
Sr. Paul Tasong, Ministro Delegado responsável pelo Planeamento no Ministério da 
Economia, Planificação e Desenvolvimento Regional dos Camarões e Presidente da Mesa 
do CTE. 
 

A. Presença 
 

2. A reunião contou com a presença de representantes dos seguintes Estados-
Membros: Argélia, Angola, Benim, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Chade, 
Camarões, Comores, Congo, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Djibuti, 
Egipto, Guiné Equatorial, Eritreia, ESwatini, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Quénia, 
Lesoto, Libéria, Líbia, Marrocos, Malawi, Mali, Mauritânia, Moçambique, Namíbia, Níger, 
Nigéria, Ruanda, República Árabe Saharaui Democrática, Senegal, Serra Leoa, África do 
Sul, Sudão, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe. 
 
3. Estavam representadas as seguintes Comunidades Económicas Regionais: 
Marcador Comum para a África Oriental e Austral (COMESA), Comunidade da África 
Oriental (CAO), Comunidade Económica dos Estados da África Central (ECCAS), 
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). 
 
4. Estiveram também presentes representantes do Escritório Regional da União 
Africana na África Austral (AU-SARO), Fórum Africano das Administrações Tributárias 
(ATAF), Secretariado da Associação de Bancos Centrais Africanos (AACB), Afreximbank, 
da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), Programa Alimentar 
Mundial das Nações Unidas, do Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares, da 
Agência de Desenvolvimento da União Africana (AUDA-NEPAD) e dos departamentos 
técnicos da Comissão da União Africana.  
 

B. Abertura da Reunião     
 
5. A Sessão de Abertura do CTE Extraordinário foi moderada pelo Presidente da Mesa 
do CTE. 
 
6. No seu discurso de boas-vindas, Sua Excelência Sr. Paul Tasong recebeu 
ministros, chefes de delegações e todos os participantes no CTE virtual Extraordinário de 
Finanças, Assuntos Monetários, Planificação Económica e Integração. Salientou que à 
medida que o continente avança para a construção de economias mais resistentes na era 
pós-pandémica, é importante que os Estados Membros discutam e cheguem a um acordo 
sobre o caminho a seguir no que diz respeito às seguintes questões fundamentais: i) O 
debate fiscal mundial sobre a tributação da economia digital e os seus efeitos em África; 
ii) A contenção dos fluxos financeiros ilícitos (FFI) no continente, e iii) O desenvolvimento 
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de um Sistema Continental de Pagamentos para facilitar a implementação efectiva da Área 
Continental Africana de Livre Comércio (AfCFTA). Manifestou a sua esperança de que as 
discussões durante esta sessão delineassem um caminho claro rumo ao aumento dos 
recursos internos para uma recuperação económica harmoniosa.  
 
7. Os comentários de abertura foram proferidos por Sua Excelência o Prof. Victor 
Harison, Comissário para os Assuntos Económicos, em nome de Sua Excelência Moussa 
Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União Africana. 
 
8. A Sua Excelência o Prof. Victor Harison expressou a sua sincera gratidão aos 
ilustres Ministros e aos seus representantes por terem dedicado algum tempo para 
participar no CTE Extraordinário virtual de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação 
Económica e Integração. Salientou que a razão da convocação desta reunião se devia à 
gravidade dos assuntos da agenda, que requer uma rápida acção de colaboração e 
tomada de decisões a nível continental para o reforço dos esforços de mobilização de 
recursos internos em todo o continente. 

 
9. Além disso, elogiou os Estados Membros pela implementação de medidas 
drásticas na luta contra a pandemia, que tem pago enormes dividendos ao continente que 
registou um dos casos mais baixos do mundo. No entanto, declarou que a emergência de 
COVID-19 representa uma oportunidade para o continente mudar a sua trajectória de 
desenvolvimento, e visar a construção de economias mais resilientes e endógenas contra 
choques futuros. Isto, sublinhou, exigirá a diversificação das nossas economias através 
de desenvolvimento de indústrias locais baseadas em recursos para a criação de valor 
acrescentado, a fim de se aproveitarem ao máximo os benefícios da tecnologia digital.  

 
10. O Comissário assinalou a urgência de o continente chegar a um consenso em 
relação ao debate em curso a nível mundial sobre a tributação da economia digital. Isto, 
observou, pode tornar-se uma via muito importante para novas entradas de receitas para 
o continente, ao mesmo tempo que reforça as iniciativas de combate aos fluxos financeiros 
ilícitos. Além disso, salientou a importância de desenvolvimento de uma plataforma de 
pagamentos e liquidação para facilitar as transacções transfronteiriças com vista a 
operacionalização efectiva da AfCFTA e do comércio intra-africano. 
 

C. Adopção da agenda e do programa de trabalho  
 

11. A agenda da reunião foi adoptada de seguinte forma: 
 

i. Abertura da reunião; 
ii. Aprovação da ordem de trabalhos; 
iii. Debate Mundial sobre Tributação da Economia Digital; 
iv. O projecto de integração de sistemas africanos de pagamento para facilitar a 

AfCFTA - imperativos para a implementação; 
v. Apreciação dos documentos finais da reunião: 
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-  Apreciação do relatório e recomendações da Reunião de Peritos; 
-  Apreciação e adopção do Relatório da Reunião de Ministros 
-  Apreciação e adopção da Declaração Ministerial; 
 

vi. Adopção do Relatório do 3º CTE realizado em Yaoundé, Camarões, em 7 e 8 
de Março de 2019; 
 

vii. Lançamento do Projecto Conjunto CUA-UE sobre Fluxos Financeiros Ilícitos 
(FFI); 
 

viii. Sessão de Encerramento 
 

II. Relato dos Trabalhos 
 
A. Debate Mundial Digital e Redução de Fluxos Financeiros Ilícitos 
 

 Orador Convidado: Sr.Logan Wort - Secretário Executivo do ATAF 
 
 Apresentação 
 
12. O orador principal desta sessão foi o Sr. Logan Wort, Secretário Executivo do 
Fórum Africano das Administrações Tributárias (ATAF). O Sr. Wort apresentou o estado 
actual do debate do Quadro Inclusivo sobre a tributação de empresas altamente 
digitalizadas, a reatribuição de direitos de tributação e a resposta aos Fluxos Financeiros 
Ilícitos resultantes da transferência de lucros pelas empresas multinacionais (MNE). A 
apresentação destacou que as actuais propostas do Quadro Inclusivo revelam a existência 
de opiniões significativas e divergentes entre países e, em particular, entre países 
desenvolvidos e países em desenvolvimento. A intervenção política é necessária se os 
países quiserem colmatar estas lacunas e alcançar uma solução comum baseada no 
consenso. Sublinhou que as actuais propostas não respondem adequadamente às 
necessidades dos países africanos, uma vez que não levam à tão necessária reatribuição 
substancial dos direitos de tributação das jurisdições de residência para as jurisdições de 
origem e não fornecem regras eficazes para combater a transferência de lucros pelas 
empresas multinacionais em África. Esta pode ser uma oportunidade única para abordar 
estas questões e assegurar que as novas regras sejam adequadas aos objectivos de 
África, mas isto não será conseguido sem intervenções ao mais alto nível político em África 
e sem que África fale com uma voz coerente e continental unida. A África deve agir agora 
se quiser garantir resultados que ajudem o continente na sua luta contra os FFI e no 
reforço da mobilização de recursos internos.  
 
13. No seu discurso, o Sr. Wort assinalou as razões pelas quais os fluxos financeiros 
ilícitos (FFI) têm sido o tema principal das discussões de fiscalidade no continente nos 
últimos anos, principalmente devido ao seu efeito no financiamento do desenvolvimento, 
no crescimento sustentável e no desenvolvimento geral. Estima-se que as perdas anuais 
para o continente africano devido aos FFI sejam superiores a 89 mil milhões de dólares. 
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14. Afirmou que os países africanos lutam para lidar com os FFI resultantes da evasão 
fiscal, cometida por empresas devido às complexas e elaboradas cadeias de valor 
internacionais associadas a muitos sectores empresariais. É o caso, em particular, da 
indústria extractiva, tornando esse sector mais propenso a FFI e o principal responsável 
por perdas fiscais através de FFI e corrupção generalizada. O ATAF está a trabalhar com 
muitos dos seus membros para tentar resolver este tipo de evasão fiscal e tem ajudado 
os membros na cobrança de mais de 430 milhões de USD de impostos adicionais. No 
entanto, muito mais precisa ser feito para resolver completamente esta questão, inclusive 
alterar as regras fiscais comuns e aumentar os recursos das administrações tributárias 
africanas.  
 
15. Declarou que o surgimento da nova pandemia de coronavírus reduziu 
drasticamente a entrada de recursos para os governos africanos, o que ameaça impedir 
e atrasar a implementação da Agenda 2063 e dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Por conseguinte, o reforço da mobilização de recursos internos e o aumento 
do apoio às iniciativas em curso na luta contra os FFI é essencial. 

 
 Observações 
 
 Comentários relativos ao Debate Mundial sobre a Tributação Digital do Dr. 
David Masondo - Vice-Ministro das Finanças da República da África do Sul.  
 
16. O ilustre Ministro observou que: 
 

 As economias africanas tornam-se cada vez mais digitalizadas, permitindo 
que as multinacionais (MNE) realizem negócios em países africanos sem 
presença física ou com presença física muito limitada, levando à perda de 
receitas e agravando a incapacidade dos países africanos para cumprir os 
objectivos de Mobilização de Recursos Internos. As actuais regras fiscais 
comuns não concedem aos países o direito de tributar os lucros obtidos no 
país por estas multinacionais, a menos que estas tenham uma presença física 
distinta. 

 

 Apesar da posição-chave do continente como consumidor de serviços digitais, 
as actuais regras fiscais continuam a favorecer as jurisdições de residência na 
atribuição de direitos de tributação. 

 

 Uma oportunidade única para o continente surgiu no horizonte sob a forma 
das actuais discussões do Quadro Inclusivo sobre a reatribuição dos direitos 
de tributação. As actuais propostas de regras do Primeiro Pilar irão rever as 
actuais regras do nexo (direito de tributar um não residente) e as regras de 
atribuição de lucros (preços de transferência) que se baseiam no princípio da 
plena concorrência para atribuir mais lucros às jurisdições de mercado, ou 
seja, às jurisdições onde os bens ou serviços são consumidos. Contudo, as 
actuais propostas não eram susceptíveis de levar a uma reatribuição 
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significativa dos direitos de tributação aos países africanos nem de ter um 
impacto acentuado nos esforços de mobilização de receitas internas do 
continente.   

 

 As propostas para as regras do Segundo Pilar implicarão que todos os lucros 
a nível mundial de uma MNE sejam tributados pelo menos à taxa mínima 
efectiva de imposto estabelecida pelas novas regras. No entanto, a maioria 
dos países desenvolvidos considera que a taxa mínima efectiva deverá situar-
se entre 10% e 15%. Uma vez que em muitos países africanos as taxas do 
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas se situam entre 25% e 
35%, uma taxa mínima efectiva de imposto de 15% ou menos não impedirá a 
transferência de lucros para fora de África, e a taxa deve ser fixada mais perto 
destas taxas africanas para que a regra efectivamente impedir os fluxos 
financeiros ilícitos resultantes da transferência de lucros pelas empresas 
multinacionais. 

 

 Embora as actuais propostas tenham sido um bom catalisador para o debate 
internacional sobre tributação, continuam a ficar aquém de uma solução que 
trate de questões fiscais fundamentais que afectam o continente. A 
prorrogação da data prevista para a conclusão das discussões até meados de 
2021 representa uma oportunidade para o continente apresentar uma voz 
política unificada nas discussões. Isto é realizável através da liderança e 
direcção da UA. 

 
 Comentários Acerca da Redução dos Fluxos Financeiros Ilícitos por  Sua 
 Excelência  o Prof. Victor Harison, Comissário para os Assuntos 
 Económicos da CUA. 
 
17. O Comissário reiterou o facto de que os FFI minam a capacidade do continente de 
obter receitas suficientes para financiar o desenvolvimento e as despesas sociais, 
dificultando assim a prestação de serviços sociais essenciais e aumentando a 
desigualdade e a pobreza. Por esta razão, é imperativo que os Estados Membros 
coloquem a luta contra os FFI no topo da agenda do desenvolvimento africano, através da 
facilitação de uma colaboração mais racionalizada nos programas contra os FFI e de 
parcerias para fornecer uma orientação estratégica geral para os esforços de redução dos 
FFI. 
 
18. Acabar com os FFI é inerentemente uma questão política, uma vez que tal esforço 
concertado tem de ser feito a nível continental e nacional para combater a fraca 
governação financeira, a atribuição inadequada de recursos orçamentais, o fraco 
investimento produtivo e o aumento sistemático da desigualdade em todo o continente. 
Isto inclui a compreensão de como ocorrem os fluxos ilícitos e a adopção de medidas 
permanentes para bloquear todas as lacunas, mediante a melhoria das boas práticas de 
governação e da responsabilização em todas as entidades públicas. 
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 Recomendações 
 
19. À luz dos debates, os Ministros recomendaram o seguinte: 
 
 Sobre o debate mundial sobre tributação da economia digital 
 

a. Solicitar à CUA e ao ATAF que preparem uma nota conceptual sobre as 
implicações logísticas e estruturais da criação de uma plataforma anual para 
os Estados Membros discutirem questões de política fiscal no continente, 
apoiada pela CUA, a fim de proporcionar uma orientação especializada em 
matéria de política fiscal; 

 
b. Como prioridade, solicitar à CUA e ao ATAF, que finalizem a Posição Africana 

Comum para a alteração das regras fiscais mundiais, em particular alterações 
fundamentais na atribuição de direitos de tributação para corrigir o actual 
desequilíbrio a favor dos países desenvolvidos (residentes), em detrimento 
dos países em desenvolvimento (fonte), a ser apresentada aos Estados 
Membros até 20 de Dezembro de 2020 para consideração e adopção; a 
Posição Comum deve incluir a consideração das seguintes propostas: 

 

 No âmbito do Primeiro Pilar, os países africanos devem buscar o 
seguinte: 

 
 O chamado limiar do nexo de país deve ser fixado a um nível que 

garanta que nenhum país africano seja excluído da reatribuição de 
direitos de tributação ao abrigo das regras do Primeiro Pilar; 

  
 Não será incluída nas regras nenhuma forma de Mecanismos 

Obrigatórios de Resolução de Disputas para litígios em matéria de 
preços de transferência e de estabelecimento permanente para 
países onde existe um risco reduzido de dupla tributação, uma vez 
que isso imporia um processo oneroso e complexo a esses países. 
Os países africanos podem apoiar a proposta segundo a qual os 
países com risco limitado de dupla tributação decorrente de litígios 
no âmbito de tratados só devem comprometer-se com um 
mecanismo electivo de resolução de disputas para proporcionar 
uma maior segurança fiscal; 

 
 A regra de simplificação dos preços de transferência (Montante B) 

deve ter um âmbito alargado para que seja eficaz no aumento da 
segurança fiscal. 

  



 
Eco/STC/MAEPI(Extra. I)/MIN/Rpt 

Pág. 7 

 

 
 

 Ao abrigo do Segundo Pilar: 
 

 Uma regra baseada na fonte, tal como a regra dos Pagamentos 
Subtributados ou a regra Sujeito à Tributação, deve ser a regra 
principal ao abrigo do Segundo Pilar par ajudar a corrigir o actual 
desequilíbrio na atribuição de direitos de tributação entre as 
jurisdições de residência e de origem; 

 
 Para proteger as bases fiscais africanas e conter os FFI reduzindo 

a transferência de lucros por MNE, a taxa mínima efectiva de 
imposto deve ser de pelo menos 20%; 

 
c. Instar os Estados Membros a participarem efectivamente nas reuniões do 

Quadro Inclusivo, a falarem com uma só voz e a promoverem a Posição 
Africana Comum para assegurar que nenhum Estado Membro seja deixado 
para trás; 

 
d. Apelar aos Estados Membros para que incluam a Posição Comum sobre as 

regras fiscais comuns nas suas prioridades para 2021, uma vez que os 
Líderes do G20 apelaram para que o Quadro Inclusivo chegasse a uma 
solução baseada no consenso até meados de 2021; 

 
e. Instar ainda aos Estados Membros a actuarem em bloco e adoptarem todas 

as medidas necessárias para resistir às tarifas/medidas de retaliação tomadas 
contra qualquer país africano que implemente medidas unilaterais tais como 
um Imposto sobre Serviços Digitais (DST) enquanto esses países aguardam 
uma solução geral baseada no consenso; 

 
f. Apelar aos Estados Membros para que coordenem esforços no sentido de 

incluir sistematicamente os actores do sector informal na rede fiscal, através 
de programas de inclusão financeira e programas de educação sobre deveres 
cívicos. Isto inclui programas de educação fiscal, comercial e empresarial, com 
ênfase na manutenção de registos básicos e processos de licenciamento que 
não imponham um ónus indevido aos operadores do sector informal; 

 
g. Incentivar os Estados Membros a colaborar no desenvolvimento de 

capacidades internas para mitigar os desafios evolutivos no mundo da 
tributação, solicitando o apoio técnico de parceiros internacionais; 

 
h. Solicitar à CUA para que desempenhe o papel fundamental de fornecer o tão 

necessário apoio político e liderança nas discussões em curso sobre soluções 
baseadas em consensos; e 

 
i. Solicitar ainda à UA que preste apoio político e liderança, fazendo 

pronunciamentos políticos sobre questões fundamentais. Isto inclui o 



 
Eco/STC/MAEPI(Extra. I)/MIN/Rpt 

Pág. 8 

 

 
 

envolvimento de outras organizações globais como as Nações Unidas e a 
União Europeia quando se trata de negociações políticas para novos direitos 
de tributação, a fim de resolver o actual desequilíbrio na atribuição de direitos 
de tributação entre o Estado de origem e o Estado de residência. 

 
 Acerca da Contenção dos Fluxos Financeiros Ilícitos 
 
20. Os países africanos, na sua luta contra os FFI, devem reforçar a sua cooperação e 
assegurar a implementação do Relatório do Painel de Alto Nível sobre os FFI. Os governos 
africanos deveriam também desenvolver mecanismos para acompanhar os seus 
progressos na luta contra os FFI e partilhar as suas experiências e técnicas com os Países 
Membros. Especificamente, as seguintes recomendações são importantes na luta contra 
os FFI: 

 
a. Solicitar a todos os intervenientes envolvidos na luta contra os FFI para que 

intensifiquem a implementação das recomendações do Painel de Alto Nível 
sobre os FFI; 

 
b. Apelar aos Estados Membros para que implementem a Posição Africana 

Comum sobre a recuperação de activos, a fim de detectar, identificar e 
recuperar activos africanos retirados de África para jurisdições estrangeiras e 
solicitar cooperação e parcerias robustas entre todas as partes interessadas, 
incluindo parceiros internacionais; 

 
c. Convidar os Estados Membros a trocar informações entre as respectivas 

administrações tributárias utilizando os mecanismos desenvolvidos pela 
Iniciativa África do Fórum Global e o ATAF sobre Transparência e Troca de 
Informações para Fins Fiscais; 

 
d. Instar os países africanos a implementarem e configurarem cadastros de 

propriedade benéfica ao abrigo do quadro jurídico apropriado; 
 
e. Incentivar os Estados Membros a colaborar contra o crime organizado 

transnacional na luta contra os FFI no continente; 
 
f. Solicitar à CUA, ao ATAF e à ACBF que reforcem a capacidade dos Estados-

Membros sobre o actual debate mundial e forneçam orientações sobre como 
o continente deve avançar no referido debate; e 

 
g. Instar os Estados Membros a intensificarem a sua luta contra a corrupção e a 

reforçarem a transparência fiscal na gestão dos recursos públicos. 
 
B. Projecto de Integração de Sistemas Africanos de Pagamentos para 

facilitar a AfCFTA - Imperativas para a Implementação 
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21. O representante da Associação dos Bancos Centrais Africanos (AACB), Director do 
Departamento de Sistemas de Pagamento do Banco do Gana e o Presidente do PSIWG 
da AACB apresentou os termos de referência do Grupo de Trabalho. Reiterou que a AACB 
criou uma Força Tarefa Africana de Integração de Pagamentos Inter-Regionais, que 
estabeleceu o Grupo de Trabalho de Estratégia de Integração Móvel e o PSIWG. Informou 
a reunião que o número de membros do PSIWG era alargado e incluía representantes da 
AACB, CUA e Afreximbank.  Explicou que as tarefas do PSIWG seriam entregues em três 
fases, de 2020 a 2023. Ele informou a reunião que o objectivo do PSIWG tinha duas 
vertentes. O PSWIG foi especificamente mandatado: i) desenvolver um quadro para o 
roteamento a curto prazo dos fluxos de pagamentos inter-regionais utilizando as 
infraestruturas de pagamentos existentes; e ii) desenvolver um quadro para a criação de 
uma nova infraestrutura integrada de pagamentos para facilitar os fluxos de pagamentos 
inter-regionais. Referiu que o grupo de trabalho começou, inter alia, a fazer o levantamento 
do ambiente regulador, instituições competentes, órgãos reguladores, infraestruturas de 
pagamento e normas técnicas em todas as sub-regiões africanas, a fim de desenvolver 
um quadro regulador abrangente para a integração dos sistemas de pagamento no 
continente. A este respeito, o trabalho realizado pelo Afreximbank (membro do PSIWG) 
sobre o PAPSS será aproveitado. Concluiu indicando que o envolvimento de todas as 
partes interessadas relevantes no projecto seria essencial para o êxito da sua 
implementação: 
 
 Recomendações  
 
22. Os Ministros tomaram nota da apresentação feita pela AACB 

 
C. Resolução da Cimeira do Grupo de reflexão Think Tank África 2020 sobre 

as necessidades de capacidade para a implementação da AfCFTA 
 

23. O representante da Fundação Africana para o Reforço das Capacidades (ACBF) 
fez uma apresentação sobre a Resolução da Cimeira do Think Tank África 2020 sobre as 
necessidades de capacidade para a implementação da AfCFTA. 
 
 Recomendações 
 
24. Os Ministros tomaram nota da apresentação feita pela ACBF. 
 
III. APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DECORRENTES DA REUNIÃO 

 
A. Apreciação do relatório e recomendações da reunião dos Peritos 

 
25. Os Ministros apreciaram e adoptaram o relatório da reunião dos Peritos. 
 

B. Apreciação e adopção do Relatório da Reunião dos Ministros 
 
26. Os Ministros apreciaram e adoptaram o relatório da reunião com alterações 
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C. Apreciação e adopção da Declaração Ministerial 

 
27. A reunião adoptou a Declaração Ministerial com alterações 
 
IV. Adopção do Relatório do 3º CTE realizado em Yaoundé, Camarões, em 7 e 8 

de Março de 2019  
 

28.  A reunião adoptou o relatório do 3º CTE de Finanças, Assuntos Monetários,  
Planificação Económica e Integração que teve lugar em Yaoundé, Camarões, 

em 7 e 8 de Março de 2019. 
  
V. Lançamento do Projecto Conjunto da CUA-UE sobre Fluxos Financeiros 

Ilícitos (FFI) 
 

29. Durante a reunião, foi lançado por Sua Excelência Paul Tasong um projecto sobre 
a Luta contra os Fluxos Financeiros Ilícitos (FFI) em África: Acção de múltiplos doadores, 
apoiado pela União Europeia e pelo Governo da Alemanha, na presença do Presidente do 
CTE, Professor Victor Harison, Comissário para os Assuntos Económicos da CUA, dos 
representantes da União Europeia: Sua Excelência a Sra. Birgitte Markussen, Chefe da 
Delegação da UE junto da UA; o Governo Alemão: S.E. Stephan Auer, Embaixador da 
Alemanha na Etiópia e na União Africana; e o Governo da Finlândia:  Elina Kalkku, Sub-
Secretária de Estado, Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia e Logan Wort, 
Secretário Executivo do ATAF.  
 
VI. Encerramento da Reunião   

 
30. Nas suas observações finais, a Sua Excelência o Prof. Victor Harison agradeceu 
aos ministros e delegados pelas ricas discussões e partilha de experiências sobre a 
transformação produtiva. Apelou aos Ministros para que reforçassem a colaboração com 
a CUA a fim de assegurar a execução do seu mandato. Concluiu apelando aos 
profissionais do desenvolvimento de África para que desempenhassem o seu papel na 
realização da África que queremos.  
 
31. Pela sua parte, a Sua Excelência Paul Tasong, o Presidente do CTE disse que 
tinha o prazer de partilhar o tempo com os ministros e participantes. Referiu que o 
entusiasmo demonstrado ao longo da reunião deveria ajudar a África a avançar, e 
salientou que agora é o momento de agir. Elogiou todas as organizações continentais e 
redes pan-africanas pelo seu envolvimento contínuo com assuntos contemporâneos em 
benefício do continente. Elogiou também os parceiros externos, incluindo a UE, a 
Alemanha e a Finlândia, pelos seus esforços em ajudar os países africanos a reforçar a 
mobilização de recursos internos. Declarou encerrados os trabalhos do Primeiro CTE 
Extraordinário de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação Económica, e Integração. 
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PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÉ TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DA UNIÃO AFRICANA DE FINANÇAS, ASSUNTOS 
MONETÁRIOS, PLANIFICAÇÃO ECONÓMICA E INTEGRAÇÃO 
 
4 DE DEZEMBRO DE 2020 
REUNIÃO VIRTUAL 

 

DECLARAÇÃO 
 
Preâmbulo 
 
Nós, os Ministros das Finanças, Planificação Económica e Integração e os Governadores 
dos Bancos Centrais dos Estados Membros da União Africana (UA), reunidos por ocasião 
da PRIMEIRA Sessão Extraordinária do Comité Técnico Especializado da União Africana 
(CTE) de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação Económica e Integração, 
virtualmente em 4 de Dezembro de 2020; 
 
Recordando o Regulamento Interno (RoPs) do CTE de Finanças, Assuntos Monetários, 
Planificação Económica e Integração, e especificamente a Regra 12.1, que estabelece 
que o CTE pode reunir-se numa sessão extraordinária a pedido dos órgãos políticos da 
União, do CTE de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação Económica e Integração 
ou da Comissão, sujeito à disponibilidade de fundos; 
 
Recordando ainda a Regra 13.2 dos RoPs, que estabelece que a ordem de trabalhos de 
uma sessão extraordinária deve incluir apenas o(s) ponto(s) que requerem a atenção 
urgente do CTE de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação Económica e Integração; 
 
Saudando o convite da Comissão para discutir questões urgentes destinadas a melhorar 
a mobilização de recursos internos em África, incluindo o debate mundial sobre tributação, 
a restringir os fluxos financeiros ilícitos (FFI), e um sistema de pagamentos para apoiar a 
implementação da Zona Continental Africana de Livre Comércio (AfCFTA); 
 
Profundamente preocupados com os impactos socioeconómicos devastadores da 
pandemia de COVID-19 no continente, expondo assim a sua fraca estrutura económica 
endógena e sistemas de saúde e a urgência de encontrar mecanismos financeiros 
sustentáveis, previsíveis e inovadores para ser financeiramente auto-suficiente e construir 
economias mais resistentes e endógenas para mitigar crises futuras e alcançar um 
desenvolvimento sustentável. 
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Cientes do potencial dos assuntos na nossa agenda para melhorar a mobilização de 
recursos internos em África e catalisar investimentos produtivos para projectos de infra-
estruturas em África, diversificação económica e desenvolvimento da industrialização local 
baseada em recursos (RBI) para transformar localmente os imensos recursos do 
continente e agregação de valor e utilização eficaz de todo o potencial da tecnologia digital 
para criar empregos e riqueza para a população africana; 
 
Cientes da fase avançada das negociações a nível mundial sobre a tributação da 
economia digital sob os auspícios do Quadro Inclusivo sobre Erosão de Base e 
Transferência de Lucros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico, do qual apenas 25 países africanos são parte; 
 
Preocupados com o facto de que os países africanos não tenham sido plenamente 
envolvidos no debate mundial sobre tributação, com potenciais resultados adversos para 
o continente africano; 
 
Saudando o prolongamento das negociações até Junho de 2021 e a oportunidade de 
África falar numa só voz e contribuir para o debate como bloco, e apresentar a nossa 
posição comum sobre a tributação da economia digital; 
 
Reconhecendo os vários esforços destinados a travar os FFI no continente, incluindo a 
criação do Painel de Alto Nível sobre os FFI, que desenvolveu recomendações 
accionáveis para restringir os FFI em África, dedicação do tema do ano 2018 pela União 
Africana para "vencer a luta contra os FFI e a corrupção": um caminho sustentável para a 
transformação de África"; a publicação do livro sobre mobilização de recursos internos: 
luta contra os FFI e a corrupção seguindo o tema do ano pela CUA; e várias iniciativas do 
Conselho Consultivo da União Africana sobre Corrupção (AUABC), incluindo o 
desenvolvimento de uma posição comum sobre Recuperação e Repatriamento de Activos 
Furtados;  
 
Elogiando os progressos feitos na ratificação do Acordo que estabelece a Zona Africana 
Continental de Livre Comércio (AfCFTA), e antecipando a sua operacionalização em 
Janeiro de 2021; 
 
Conscientes da necessidade urgente de desenvolver um quadro regulamentar do 
sistema de pagamentos para apoiar a operacionalização da AfCFTA e facilitar os 
pagamentos e as liquidações transfronteiriças; e 
 
Registar e adoptar o Relatório e Recomendações da Reunião de Peritos, realizada nos 
dias 1 e 2 de Dezembro de 2020;  
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ACORDAMOS: 
 
I. Debate mundial sobre tributação da economia digital 

 
(i)  Solicitar à CUA e ao ATAF que elaborem uma nota conceptual sobre as 

implicações logísticas e estruturais da criação de uma plataforma anual para 
os Estados Membros discutirem questões de política fiscal no continente, 
apoiada pela CUA, a fim de proporcionar uma orientação especializada em 
matéria de política fiscal.    

 
(ii)  Instar a AUC e o ATAF, como prioridade, a formular uma Posição Africana 

Comum para a alteração das regras fiscais mundiais, em particular alterações 
fundamentais na atribuição de direitos de tributação para corrigir o actual 
desequilíbrio a favor dos países desenvolvidos (residentes), em detrimento 
dos países em desenvolvimento (fonte), a ser apresentada aos Estados 
Membros o mais rápido possível para a sua apreciação e adopção; a Posição 
Comum deve incluir a consideração das seguintes propostas.  

 

 Sobre Primeiro Pilar, os países africanos devem buscar o seguinte: 
 

 O chamado limiar do nexo de países deve ser fixado a um nível que 
garanta que nenhum país africano seja excluído da reatribuição de 
direitos de tributação ao abrigo das regras do Primeiro Pilar; 

 
 Não será incluída nas regras nenhuma forma de Mecanismos 

Obrigatórios de Resolução de Contenciosos em matéria de preços 
de transferência e contenciosos de estabelecimento permanente 
para os países onde existe pouco risco de dupla tributação, uma vez 
que isso imporia um processo oneroso e complexo a esses países. 
Os países africanos podem apoiar a proposta de que os países com 
risco limitado de dupla tributação decorrente de contenciosos do 
tratado apenas se comprometam a um mecanismo electivo de 
resolução de contencioso para proporcionar maior segurança fiscal; 

 
 A regra de simplificação dos preços de transferência (Montante B) 

deve ter um âmbito alargado para que seja eficaz no aumento da 
segurança fiscal. 

 

 Ao abrigo do Segundo Pilar: 
 

 Uma regra baseada na fonte, tal como a regra dos Pagamentos 
Subtributados ou a regra Sujeito à Tributação, deve ser a regra 
principal ao abrigo do Segundo Pilar par ajudar a corrigir o actual 
desequilíbrio na atribuição de direitos de tributação entre as 
jurisdições de residência e de origem; 
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 Para proteger as bases tributárias africanas e conter os FFI 
através da redução da transferência de lucros por EMN, a taxa 
mínima efectiva de imposto deve ser de pelo menos 20%; 

 
(iii) Apelar à União Africana para incluir as propostas da África sobre as regras 

fiscais comuns nas suas prioridades para 2021, uma vez que os Líderes do 
G20 apelaram para que o Quadro Inclusivo chegasse a uma solução baseada 
no consenso até meados de 2021; 

 
(iv) Actuar em bloco e tomar todas as medidas necessárias para resistir às 

tarifas/medidas de retaliação tomadas contra qualquer país africano que 
implemente medidas como um Imposto sobre Serviços Digitais (ISD) ou o IVA 
sobre as receitas dos serviços digitais; 

 
(v) Instar os Estados Membros a participar efectivamente nas reuniões do 

Quadro Inclusivo para promover as propostas que apoiam a posição comum; 
e 

 
(vi) Aproveitar o potencial do sector informal, trazendo-o para o espaço da 

plataforma digital. 
 

II. Restringir os Fluxos Financeiros Ilícitos em África 
 

a) Solicitar a todos os intervenientes envolvidos na luta contra os FFI que 
reforcem a implementação das recomendações do Painel de Alto Nível sobre 
os FFI; 

 
b) Encorajar os Estados Membros a conter as fugas de FFI antes de deixarem 

as costas africanas para evitar processos complicados que exijam 
capacidades muitas vezes em falta nos países africanos para recuperar os 
recursos; 

 
c)  Apelar aos Estados Membros para que implementem a Posição Africana 

Comum sobre a Recuperação de Activos, a fim de detectar, identificar e 
recuperar activos africanos retirados de África para jurisdições estrangeiras e 
solicitar uma cooperação e parcerias sólidas entre todas as partes 
interessadas, incluindo parceiros internacionais; 

 
d)  Instar os Estados Membros a chegarem a um consenso sobre o actual 

debate mundial sobre tributação da economia digital e as questões da Erosão 
de Base e da Transferência de Lucros (BEPS); 

 
e) Solicitar à CUA e ao ATAF e à Fundação Africana para o Reforço da 

Capacidade (ACBF) que reforcem a capacidade dos Estados Membros no 
actual debate mundial e forneçam orientações sobre como o continente deve 
proceder no referido debate; 
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f) Encorajar os Estados Membros a partilhar várias experiências e iniciativas a 

nível nacional na luta contra as FFI;  
 
g) Encorajar também os Estados Membros a utilizar e fazer parte da plataforma 

do ATAF e Fórum Global que promove a assistência administrativa mútua e a 
troca de informações para fins fiscais que tenham beneficiado outros países;  

  
h) Encorajar os Estados-Membros a colaborar contra os crimes organizados 

transnacionais na luta contra os FFI no continente; 
 
i) Instar os Estados-Membros a intensificarem a sua luta contra a corrupção e a 

reforçarem a transparência fiscal na gestão dos recursos públicos; e 
 
j) Solicitar à CUA, com o apoio do ATAF, ACBF, AfDB, UNECA e outros 

parceiros, que estabeleça um diálogo político anual de alto nível sobre 
questões fiscais e FFI em África e que preste contas ao CTE todos os anos. 

 
III. Projecto de Integração de Sistemas Africanos de Pagamentos para facilitar a 

Zona Continental Africana de Livre Comércio  
 

(i) Tomar nota do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho de Integração de 
Sistemas de Pagamentos liderado pela AACB no sentido do desenvolvimento 
de um quadro regulamentar abrangente para a integração de sistemas de 
pagamento no Continente, bem como dos progressos no PAPSS em 
conformidade com a Decisão da Cimeira da UA de Julho de 2019 e do projecto 
de termos de referência do Subcomité do CTE sobre o sistema continental de 
pagamentos; 

 
(ii) Solicitar à CUA a revisão do projecto de mandato do Sub-Comité do CTE 

sobre o sistema continental de pagamentos, clarificando os papéis de todas 
as partes interessadas e enviando-a aos Estados Membros, ao Secretariado 
do AACB, aos bancos centrais e a todas as partes interessadas relevantes 
para comentários e sugestões antes da sua análise e adopção pelo próximo 
CTE; 

 
(iii) Solicitar à CUA que coordene e finalize o desenvolvimento do quadro 

regulamentar harmonizado a nível continental do sistema de pagamentos e 
liquidações antes do final do ano 2021; e 

 
(iv) Solicitar ainda à CUA que procure apoio técnico e financeiro da Afreximbank, 

bem como colaboração técnica com a AACB e as CER no desenvolvimento 
do sistema integrado de pagamentos continental. 

 
 

Realizado Virtualmente a 4 de Dezembro de 2020 
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